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Prof. Dr. Luís Manuel de Moura 
Portugal Sobral, né à Viseu, 
Portugal, le 24 juin 1943. Faleceu 
à Montréal le 11 octobre 2021.

Quelques années plus tard après 
avoir etudié le droit et la philosofie à l’Université de Coimbra se 
retrouve à l’Université de Louvain pour poursuivre les etudes 
portugaises et brésiliennes (linguistiques es littéraires). En 1971 
il obtient avec distintion la license, Archéologie et l’Histoire d’Art.

En 1976  avec une thèse sur *Juan de Valdez Leal (1622-1690)* 
il obtient avec grande distinction un doctorat à la même Université 
en Archéologie et l’Histoire de l’Art.Luís de Moura Sobral parlait et 
écrivait plusieurs langues, dont le portugais, le français, l’anglais et                     
l’espagnol. Il lisait aussi l’italien, le catalan, l’allemand et le latin. Il 
avait une grande expérience profissionnele et, jusq’au moment de 
sa nomination en tant que Directeur du Département de l’histoire 
de l’art de l’Université de Montréal, poste qu’il à occupé depuis 
1987, il fût professeur pendant quelques années, Conservateur-
adjoint au Service Educatif au Musée des Beaux Arts de Montréal, 
Conservateur-associé chargé de recherche et responsable des 
dessins et des estampes, co-directeur de RACAR, revue d’art 
canadienne et professeur invité de la Faculté d’architecture et 
d’urbanisme à l’Université de São Paulo, Études supérieures.

Le Docteur Luís de Moura Sobral est auteur et co-auteur de 
diverses publications, livres et revues déjà publiés et présentées 
dans les meilleurs galeries d’art, et dans les musées de differents 
pays – (Os Portugueses e o Mundo. Conférence Internacional, 
VI Volume : Artes, Arquéologia e Etnografia, Porto, Dicionário 
de Arte Barrôca em Portugal, Lisboa, Cruzeiro Seixas, Lisboa, 
Word Art. Themes of Unity and Diversity. Actsof the XXVith 
Inernational Congress of de Historia of Arte, Pennsylvania,             
Relaciones  Artísticas  entre  la  Península  Ibérica e  América,  

Actas del V Simposio Hispano-Português de Historia del 
Arte, Université de Valladolid, Josefa de Óbidos, e o Tempo Barrôco, 
Palácio Nacional da Ajuda, Elogio da Pintura, Lisboa, Portugal et 
Flandres. Visions de l’Europe, Musées royaux des Beau-Arts de 
Belgique, II Congresso do Barrôco no Brasil. Arquitectura e Artes 
Plásticas, Minas-Gerais, Villalonga, Les lieus du rêve, Montréal; 
Non mai abastanza, As Tentations de Bosch e o Eterno Retorno, 
Dicionário de Arte Portuguesa Gótica e Manuelina, The Dictionary 
of Art, La Revue du Louvre et des musées de France, Nouvelles 
de l’Estampe, Parallèle, Vie des Arts, New Canadian Review, entre 
autres).

Il a aussi signé plusieurs préfaces dans diverds catalogues pour des 
expositions artistiques, traduits vers d’autres langues et il a coordonné 
ou collaboré dans l’organisation de plusieurs manifestations de d’art.

Reconnu internationalement par son riguer et sa compétence, le 
Docteur Luís de Moura Sobral était souvent invité à présenter des 
conférences dans les plus prestigieux forums culturelles du monde, 
tels : Musée des Beaux-Arts du Canadá, Ottawa, Centro de Estudos 
Judiciários, Lisboa, Nova Scotia College of Art & Design, Halifax, 
Université Laval, Québec, Centre Nacional das Artes. Ottawa, Maison 
de la Culture du Plateau Mont-Royal et Maison de la Culture de 
Côte-des-Neiges, Montréal, Université d’Otawa, Universi-
dade de Vallodolid, Espagne, Ouro Preto, Minas Gerais, 
Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle, 
France, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, 
Université de Coimbra, Portugal, Centre canadien 
d’architecture, Montréal, The Georgetown
University, Washington, Fundação Calouste
Gulbenkian, Lisboa, Université de Montréal,
Centre international d’art contemporain,
Fondation Canadá-Chine, Montréal,
Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa et
Musée des Beaux-Arts de Montréal..

Luís Manuel de Moura Portugal Sobral
Émérite Professeur Docteur, 24 juin 1943/11 octobre 2021

Um Grande 
Obrigado Português

Professor !
Descanse em Paz

ver pág. 2
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 A Chuva  e o Bom Tempo

Julgando um dever cumprir, sem descer do meu critério
Digo verdades a rir,  Aos que me mentem a sério

António Aleixo 1899-1949

PÁTRIA MÃE
Cântico Patriótico dos Páraquedistas 

Portugueses

E...quem se mete com a tropa LEVA!!!
Aqui apetece-me perguntar : afinal houve ou não proibição aos nossos 
páraquedistas de demonstrarem as suas tradições nas comemorações 
do Dia do Exército? É que quem lá esteve — seja a participar seja como 
público diz que sim, enquanto membros do Governo e não se riam, o 
PR, Presidente da República, dizem que não. Que não houve qualquer 
proibição. E mais. Afirmam — sem rir — que o cântico Pátria Mãe será para 
manter desde  que a dita e baptizada Pandemia, o permita...Tudo dito e 
bem compreendido! Os nossos páras, aqueles que “Nunca por vencidos 
se conheçam” saltaram em Angola e na Bósnia (entre outros) e neste 
último país, fizeram guarda de honra na recepção ao CEME em formação 
impecável e presença dignificante, tendo aquele Oficial General admoestado 
o Comandante das tropas por estas — segundo os seus hábitos de 60 
anos de existência — se encontrarem de mangas arregaçadas. Talvez o 
CEME não estivesse informado de que os páras, estavam há pouco tempo 
enquadrados no Exército. Mesmo se os militares deste corpo das FA, em 
qualquer desfile ou formatura estão sempre deste modo. Estive mais de 9 
anos no serviço activo e nunca baixei as mangas do fardamento!.

Todavia, utilizar como explicação e defesa de “quebra-costas” o malfadado 
Covid será transportá-lo para a europandemia ou, se preferirerm, para a 
eurogeringonça... Porque agora, tudo é pandemia, de onde vêm todos 
os problemas e soluções. Pudesse esta crise ser a porta de saída do 
grupo de comunas que se encontram em São Bento e fomentasse entre 
as FAP a decisão que tarda a manifestar-se de devolver o país aos seus 
habitantes, sacrificados de cara alegre, saudando e tudo aceitando com 
largos sorrisos...

Que as nossas tropas, mesmo se muito reduzidas, saibam que podem 
desalojar com rapidez os “kamaradas” colocando nos seus lugares 
gente capaz. Que felizmente ainda temos. Mas todos os parasitas, que 
vivem à custa do dinheiro fácil com que se vende a Pátria, têm de ser 
excluídos. (não necessariamente executados, mesmo se...Rua com eles!) 
Não fiquem à espera da solução que procuram para Ricardo Salgado, 
tentando declará-lo doente mental, para evitar uma condenação, justa, por 
todas as falcatruas feitas, deixando-o em liberdade provisória ocasional, a 
rir nas barbas de todos. Apontando os verdadeiros malucos. Maluco eu?

Voltemos ao Dia do Exército e à crise provocada com os páraqueditas. É 
que eles fazem parte do grupo de militares que são chamados para resolver 
situações de perigo aonde acorrem prontamente e não os pacifistas ou 
políticos, (os políticos foram por mim ajuntados...) como dizia há dias 
Joaquim Letria num texto por si assinado. E que dizer da marcha desfile 
dos páraquedistas? Porquê proibi-la? Por causa do Covid? Não me façam 
rir. Ou são as fofunas do BE que não apreciam demonstrações de vitalidade 
masculina que as fará tremer? De quê? Que melhor brilhará num desfile 
que o passo certo, cadenseado e viril, das tropas paraquedistas? Os Bóinas 
Verdes. Conseguidas com esforços sobrehumanos e recebendo-as no fim 
de cada Curso. Como os Comandos.

Desconheço as razões de quererem mudar as cores das bóinas e que 
me seja permitido de contestar tal decisão, aconselhando os vizados 
a derespeitarem as esferas superiores que desvalorizam as tradições 
militares, que não os meninos ou meninas que brincam às guerras com as 
tropas existentes. Brinquem antes com alguma protuberância que tenham 
em descanso...com falta de uso!

Porque, a primeira unidade a ter Bóina em Portugal, foram as tropas 
páraquedistas em 1956, aquando da sua criação na Força Aérea. O 
Exército apenas adoptou a Bóina castanha (para as suas unidades de 
Cursos Especiais) em 1960. Actualmente — se o bom senso imperar no 
meio desta pandemia, são usadas as seguintes bóinas e cores:

Bóina verde escura=páraquedistas; Bóina azul=Polícia aérea; Castanha 
(inicialmente apenas Caçadores Especiais) depois de forma genérica 
todo o Exército Português; Preta=Cavalaria e Artilharia (com excepção 
de tropas Comandos, Páraquedistas) incluindo Polícia Militar; Vermelha 
escura=Tropas Comandos desde 1974; Verde claro=Operações Especiais; 
Azul ferrete= Fuzileiros Especiais;  Negro com faxa verde= GNR etc. 
Terão talvez esquecido uma bóina rosa para os géneros que se agitam 
como ondas do mar....ou para os amantes do politicamente correcto...

Pergunto-me se esta tentação de uniformizar a côr de bóinas que sempre 
fizeram a distinção entre militares, não terá saído dos espíritos fracos 
que tudo procuram modificar. Apenas o ridículo se mantém. Terão sido as 
fraquezas dos comunas saudosistas dos “camisas pretas” de Mussolini?

O PR, o CEME e Ministro da Defesa defenderam-se entre si e cada qual 
procurou criar uma onda de bem parecer mesmo dizendo frases ôcas. Por 
exemplo: segundo o General do CEME, as tropas páras que desfilaram 
eram cerca de 20 homens. Todavia, quando o agrupamento chega a um 
número mais elevado, como 200, eles fazem ouvir os seus cânticos tal 
como o fizeram cantando o Hino Nacional. Como compreender isso? Quem 
mente descaradamente e porquê? Quem nos insulta como sendo bambinos 
de biberon? O que é que se trama entre portas?

O Covid faz barulho ensurdecedor como o silêncio dos PS (197) ao 
Governo....

Irão os Portugueses acordar um dia com um novo Governo, depois do 
Orçamento regeitado pelo PR (?), com António Costa cedendo o lugar ao 
presidente da AR, Ferro Rodrigues e colocando neste posto André Ventura 
(para dividir a Direita e subjogando-o à conversa do PR? Não acredito que 
isto aconteça porém, pus-me a aterrorizar-me sósinho. Pesadêlos. Para rir, 
no meio da pangunça?

Nas informações da Resenha de Imprensa militar, entre os vaias de antigos 
militares e as ingénuas confissões de total desconhecimento das proibições 
etc do CEME, do PR  e do MDN, encontrei a explicação que transmito: Os 
protestos e apupos gerados pela proibição do Hino dos páraquedistas 
“Pátria Mãe” no Dia do Exército, em Aveiro, foi efeito do mal estar que se 
tem agravado nas forças especiais e que tem a ver com outra proibição: 
a do uso das bóinas dos paraquedistas, comandos ou das operações 
especiais (rangers) na maior parte das unidades. A questão não é recente, 
nasceu em 2019 quando o  actual chefe do Estado-Maior do Exército 
(CEME), general Nunes da Fonseca, aprovou o novo regulamento para 
o fardamento, mas tem gerado uma acumulação de descontentamentos 
junto dos militares que sentem a bóina como símbolo da superação da 
dureza dos respectivos cursos.

Como forma de assumir essa insatisfação, associações das tropas de 
élite do Exército escreveram uma carta ao CEME no dia 19 de Dezembro 
de 2020, mas nunca obtiveram resposta nem foram recebidos, sabe 
o Expresso, uma vez que o general Nunes da Fonseca terá declarado o 
“assunto encerrado”. A carta foi co-assinada pelo ex-CEME general 
Carlos Jerónimo — um antigo paraquedista – na qualidade de presidente 
do Conselho Nacional da União Portuguesa de Paraquedistas, por José 
Lobo do Amaral, presidente da Direcção Nacional da Asssociação de 
Comandos e por Paulo Alves Vaz, da Direcção Nacional das Operações 
Especiais.

De toda a evidência o senhor general Nunes da Fonseca, actual CEME, 
que recentemente foi recebido pelo MDN e talvez tenha ficado reconhecido  
por este peso-pluma do Governo ou não teve tempo disponível para 
responder ou simplesmente não o quis fazer.

Uma certeza sai no entanto deste naipo de mentiras de um imbróglio de 
que os responsáveis devem ter BEM em conta : é que quem se mete com 
a tropa LEVA!!!

Raul Mesquita
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1867              (suite de l’ABC antérieur)

ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACTE DE L’AMÉRIQUE DU NORD 
BRITANNIQUE

La confédération canadienne est mise en place par le Parlement britannique. 

Le statut du Canada n’est pas modifié, il reste sous la domination de la 
Couronne, mais cette dernière confie l’autorité à un gouvernement fédéral. 
La confédération regroupe alors le Québec, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et 
le Nouveau-Brunswick. Désormais dominion, le Canada se verra plus tard 
ajouter le Manitoba, la Colombie-Britannique et l’Île-du-Prince-Édouard, 
grâce notamment à John MacDonald. Par ailleurs, l’Acte sera rapatrié 
en 1982 par Trudeau pour subir quelques modifications et assurer une 
autonomie totale au pays. Cette date deviendra le jour de la fête nationale 
du Canada (1 juillet.)

1939
LE CANADA EN GUERRE

Sept jours après la Grande-Bretagne 
et plus de deux ans avant les États-
Unis, le Canada entre dans la Seconde 
Guerre mondiale. La situation reste 
toutefois délicate, étant donné que 
les Canadiens français rejettent toute 
participation humaine au conflit. 

Au début des années 1940, le pays s’industrialisera très rapidement et 
fournira un renfort conséquent aux alliés.

1964
LE DRAPEAU À LA FEUILLE D’ÉRABLE POUR LE 
CANADA

Le drapeau à la feuille d’érable pour le CanadaLe 
Premier ministre libéral du Canada, Leaster B. 
Pearson, propose un drapeau unifolié à la feuille d’érable pour remplacer 
la Red Ensign de la marine britannique assortie des armoiries du Canada. 

Le nouveau drapeau national offre l’avantage pour la minorité francophone 
du pays de ne plus rappeler l’occupation britannique. Il sera adopté par la 
Chambre des Communes d’Ottawa le 15 février 1965.

1967
«VIVE LE QUÉBEC LIBRE»

Général de Gaulle - En visite officielle au 
Canada, le général de Gaulle lance depuis le 
balcon de l’hôtel de ville de Montréal un vibrant 
: «Vive Montréal ! Vive le Québec ! Vive le 
Québec libre ! Vive le Canada français ! Vive la 
France!» 

Les 500 000 Montréalais massés devant le chef de l’État français sont en 
liesse. 

Pour la grande majorité de Québécois francophones, la déclaration du 
général de Gaulle résonne comme un encouragement aux revendications 
indépendantistes. 

Mais le gouvernement d’Ottawa, la capitale fédérale du Canada, est 
profondément choqué et regrette «certaines déclarations faites par le 
président.» De Gaulle devra écourter son voyage.

1977
LE QUEBEC ADOPTE LE FRANÇAIS COMME LANGUE OFFICIELLE

L’Assemblée nationale du Québec adopte la «Charte de la langue française». 
Cette Charte, proposée par le gouvernement de l’indépendantiste René 
Lévesque, fait du français la langue officielle du travail, de l’enseignement, 
du commerce et des affaires. 

La question de la langue se posait au Québec depuis le traité de Paris 
(1763), à la suite duquel la Grande-Bretagne pris le contrôle des possessions 
françaises au Canada et créa la province du Québec.

1980

RÉFÉRENDUM SUR L’INDÉPENDANCE DU QUÉBEC

Le 20 mai 1980, une majorité de Québécois refuse le 
projet de souveraineté-association du gouvernement 
péquiste. 

Avant de se prononcer par voie référendaire, 
plusieurs citoyens de la province font campagne 
pour convaincre les indécis. D’un côté, les partisans du «Oui» souhaitent 
l’obtention d’un mandat pour négocier la souveraineté-association du 
Québec avec Ottawa. 

De l’autre, l’équipe du «Non» prône un fédéralisme renouvelé et cherche à 
éviter l’instabilité économique.

1982
TRUDEAU FAIT RAPATRIER LA CONSTITUTION

Élu pour la première fois en avril 1968 et revenu au pouvoir en 1980, le 
libéral Pierre Elliott Trudeau fait rapatrier la Constitution canadienne au sein 
du pays, malgré le rejet québécois. 

Connue sous le nom d’Acte de l’Amérique du Nord, elle fut instaurée 
en 1867 et demeurait jusqu’alors sous le contrôle du Royaume-Uni. Le 
Parlement britannique ne s’y oppose pas et la Reine Élizabeth II sanctionne 
la loi nécessaire à Ottawa. 

Trudeau ajoutera à cette Constitution quelques modifications, dont une 
charte des droits et libertés. Il fait ainsi du Canada, une bonne fois pour 
toute, un État officiellement et totalement souverain.

1987
SIGNATURE DE L’ACCORD DU LAC MEECH

Afin de faire accepter la Constitution canadienne par 
le Québec, le Premier ministre Mulroney propose un 
accord faisant de la province une «société distincte» 
et octroyant à toutes les provinces un pouvoir plus 
étendu. Il réunit alors au lac Meech tous les ministres 
provinciaux du Canada. 

Toutefois, pour que cet accord soit effectif, tous les 
parlements canadiens doivent consentir à sa mise en 
oeuvre dans les trois ans qui suivent. Le Manitoba sera 
le premier à le rejeter, suivi par Terre-Neuve, ce qui 
met en échec le projet. Un référendum sera alors organisé à Charlottetown 
en 1992, toujours dans le but de réformer la Constitution et d’apporter au 
Québec une reconnaissance plus forte. 

Le «non» remportera la majorité.

1995
ENCORE UN RÉFÉRENDUM DE SOUVERAINETÉ 
QUÉBÉCOISE REJETÉ

René LévesqueLes Québécois rejettent une fois de 
plus le projet de souveraineté de leur province ainsi 
que le partenariat économique et politique avec le 
reste du Canada.
 
Une première tentative référendaire avait eu lieu en 
mai 1980, sous le gouvernement de René Lévesque et 
avait eu le même résultat. Mais cette fois-ci, le «Non» 
est majoritaire à seulement 50,6 % des voix.
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Palácio do Manteigueiro fortuna 
rocambolesca de um Barrosão

Antigo Palácio do Manteigueiro - 
Colecção Júlio Castilho

Por BARROSO da FONTE

Domingos Mendes Dias nasceu 
em Medeiros, por volta de 1730 e 
terá morrido em 1801, em Lisboa, 
«devido a uma gangrena causada 
por um ferimento grave num assalto 
de que foi vítima, em sua casa». 
Oriundo de uma família de lavradores 
tradicionais, abandonou a casa 
paterna e fugiu para Lisboa, onde foi 
aguadeiro, manteigueiro e agenciador 
de negócios, quer na capital, quer 
no Brasil, de onde regressou com 
«cabedais», estranhos para a época. 
Sabe-se que em 1755, quando 
ocorreu o terramoto de Lisboa, já ele 

usufruía de uma fortuna incalculável. 

Resta saber se foi em pilhanços após o terramoto, se foi buscá-lo ao 
Brasil. O que se sabe é que «viveu com uma senhora de cor preta, de 
avançada idade, que lhe preparava os alimentos, tudo do mais barato que 
se vendia na época. Mandava servir o jantar dentro de uma gaveta da sua 
secretária, que logo fechava, se alguma visita aparecia. Devido ao seu feitio 
miserável, este estranho milionário chegou a ser preso pela ronda, por se 
tornar suspeito, numa noite em que transportava às costas a fruta verde 
que apanhara no chão, numa das suas quintas dos arredores. Constava 
que nas longas noites de inverno, o seu prazer favorito consistia em fumar 
cartuchos de «cem peças de oiro» Faleceu nos inícios do século XIX, em 
consequência de um ataque de ladrões, à punhalada. E nessa mesma 
emergência, achando os gastos exagerados, implorou ao médico que o 
tratava que fosse mais comedido nos remédios. Dessa poupança surgiu 
a gangrena que o levou dessa para melhor, como a qualquer pobre de 
Cristo». Esta narrativa e outras mais bizarras, constam na Revista Olisipo, 
nº 82, de Abril de 1958, página 81, da lavra de Mário Costa.

Já em 1998, nas pp. 195/196, relatei no primeiro volume do dicionário dos 
Mais Ilustres Transmontanos e Alto-durienses, esta quase lendária estória 
que poucos barrosões conhecem e que mais recentemente, aprofundei nas 
Actas do V Colóquio internacional da Casa Senhorial, realizado em Fafe em 
2019, graças ao investigador Barrosão Artur Coimbra.

Sovina até à morte

Esta personagem designada como «Sovina até à morte», teve como epílogo 
«o sortudo Morgado de Vilar de Perdizes, chamado António João de Sousa 
Pereira Coutinho que foi o penúltimo representante do Morgadio de Vilar 
de Perdizes. Dele fala Hélder Alvar, na revista Aquae Flaviae, número 59, 
na página 44, onde confirma que «o titular do Morgadio desta ilustre e rica 
Família, foi herdeiro de um pecúlio, legado por Domingos Mendes Dias, 
com a alcunha de «o Manteigueiro, natural de Medeiros, do concelho de 
Montalegre que pediu familiaridade a este Morgado, com o fim de lhe legar 
o seu património».

Na edição número 62, de Junho 
último, da Revista Aquae Flaviae, 
entre as páginas 149 e 188,  trato 
esta figura, em termos globais, 
graças às fontes científicas que 
entretanto encontrei. Mário Costa, 
na Olisipo, afirma que a sua fortuna 
foi avaliada em seis mil milhões de 
réis, não se conhecendo, ao tempo, 
nenhuma fortuna semelhante em 

Portugal.

O símbolo-mor dessa fortuna é 
o Palácio do Manteigueiro que 
actualmente é ocupado pelo 
ministério da Economia. Nos 
dois últimos séculos, o Palácio, 
na Rua da Horta Seca mudou 
várias vezes de mãos e sofreu 
alterações arquitetónicas, com o 
acrescento de mais pisos.

Após a morte do Manteigueiro, 
o seu Palácio coube em 
herança ao Morgado de Vilar 
de Perdizes. Mas este pouco 
usufruiu dele. Pouco depois da 
sua posse, o Morgado alugou-o 
ao Conde da Caparica. Durante 
as invasões francesas, serviu de 
hospital militar britânico. A partir 
de 1826 foi ocupado por um 
rico comerciante inglês e, logo 
a seguir, pelo representante de 
Napoleão III, no nosso país, 
tornando-se um dos centros da vida política e social de Lisboa, acolhendo 
faustosos bailes e encontros. Em meados do século XIX torna-se sede 
do clube Assembleia Lisbonense, que reunia a mais elegante sociedade. 
Em 1860 passou para as mãos do 1º visconde de Condeixa. Chegada 
a República, foi residência particular do presidente Manuel de Arriaga. 
Seguiu-se uma grande companhia petrolífera que comprou o Palácio em 
1920, fazendo grandes obras e acrescentando mais um andar.

A partir de 1970 a vida do Palácio foi agitada. 
Sílvia Ferreira dá-nos uma descrição precisa 
dos acontecimentos, daí até à actualidade, 
nas já referidas Actas do V Colóquio A Casa 
Senhorial. «O palácio seria adquirido, pela 
Sogestil, nesse mesmo ano e, a 23 de 
Dezembro de 1975 celebra-se um contrato 
de arrendamento entre a referida empresa e 
o Ministério da Indústria e Tecnologia, a fim 
deste organismo do Estado instalar lá os seus 
serviços. Com a constituição do IV Governo 
Provisório, o então Ministro da Indústria e 
Tecnologia, Engenheiro João Cravinho, instala 

o seu gabinete no 2º andar do 
edifício, partilhando as instalações 
com a Império, a Arcádia Editora e 
a Sogestil, proprietária do edifício, 
nessa data. Em 1990, o Instituto 
de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas e ao Investimento 
(IAPMEI), que já estava instalado 
no edifício desde 1977, adquiriu 
o Palácio, que ao tempo estava 
ocupado pelo Ministério da Indústria 
e Energia». 

Medeiros e Vilar de Perdizes 
geminadas pela estória do 
manteigueiro

São duas aldeias do concelho 
de Montalegre. Uma pequena e 
uma grande. Uma rica e outra 
pobre. Ambas ligadas desde os fins do século XX, pela estrada principal, 
para quem chega ou parte para a União Europeia. Ambas têm vestígios 
castrejos, abrigados pelo deus pagão que a serra do Larouco mitifica e 
que, secularmente traz, de mão dada, desde a Galiza até Olhão. Uma 
geminação é um conceito moderno que entrou na moda desde que a União 
Europeia se instituiu como plataforma convencional para aproximar os 27 
países europeus. Mas a geminação não se confina às cidades desses 
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27 países. Também se aplica às vilas, 
concelhos ou instituições com afinidades 
comuns, em determinados aspectos 
sociais, culturais, desportivos, religiosos, 
comerciais Diz o povo que «quem vê 
um povo, vê o mundo todo». E, entre 
Medeiros e Vilar de Perdizes, além dos 
aspetos comuns entre os aldeamentos, 
graças aos fatores intrínsecos, aos usos e 
costumes, à gastronomia, à religiosidade 
e outros, houve um caso exótico por volta 
de 1740, entre um popular de Medeiros 
e outro cidadão de Vilar de Perdizes 
que protagonizaram uma charla social 
sem precedentes. Há outros Domingues 
Mendes Dias. Um deles é colaborador 
deste jornal nos USA. Regularmente 
nos brinda com notícias da Comunidade 
Transmontana naquele País. Os Mendes Dias, os Pinto Dias, sempre 
foram apelidos sonantes em Medeiros, em Peireses, Torgueda e aldeias 
vizinhas. A freguesia da Chã, ao longo dos séculos, com esses povoados e 
outros, como Codeçoso (hoje ligada a Meixedo), pertenceram a instituições 
nacionais como o caso das Clarissas de Negrões, dependente de Vila do 
Conde.

Estes e outros exemplos de interesse nacional ajudam a valorizar o nosso 
passado histórico. O concelho de Montalegre tem hoje – felizmente – 
muitos estudantes, em todos os graus de ensino, nomeadamente no 
superior. Para a obtenção desses graus é obrigatório investigar, produzir 
e defender temas científicos. Esses estudos de caráter científico poderiam 
ser propostos pelos docentes dos Institutos Superiores e Universidades.

Mas não tem havido estímulos para 
essas averiguações temáticas que 
visam o conhecimento de factos 
históricos como esta narrativa 
que irmana Medeiros e Vilar 
de Perdizes, como a Casa do 
Cerrado, os Morgadios de Vilar de 
Perdizes, a genealogia de famílias 
daqui oriundas que como Bento 
Gonçalves, Eugénia Neto, Maria 
Helena Vilhena Pereira, esposas de 
Agostinho Neto e Amílcar Cabral, 
D. Joaquim da Boa Morte, último Padre Cruzio que tem já em curso, no 
Vaticano, o processo de beatificação, etc.

A revista Aquae Flaviae que já vai na edição 62 e que é dirigida pela 
Barrosã Drª Isabel Viçoso, residente em Chaves, mas natural de Gralhós, 
tem publicado, sucessivamente, temas curiosíssimos que poderiam ser 
incentivados e difundidos. Para que não pensem os meus leitores que 
estou a politizar a cultura que por aí se faz, fico-me por aqui, nesta primeira 
noite de Setembro de 2021.

Povos ameríndios do Canadá
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Os povos ameríndios do Canadá compreendem as Primeiras Nações, 
os inuítes (popularmente conhecidos como esquimós), e os métis. As 
denominações índio e esquimó estão caindo em desuso no país. Old 
Crow Flats e Bluefish Caves são alguns dos sítios arqueológicos mais 
antigos de ocupação humana no Canadá. Os paleoíndios da cultura Clóvis, 
cultura Plano e Pre-Dorset antecederam as culturas indígenas e inuítes. 
Ferramentas de ponta de projétil, lanças, cerâmica, braceletes, cinzéis e 
raspadores marcam sítios arqueológicos, distinguindo períodos culturais, 
tradições e estilos de reduções líticas.

Centenas de nações indígenas desenvolveram o comércio e hierarquias 
sociais e religiosas. A cultura dos Métis de sangue misto originou em meados 
do século XVII, quando as Primeiras Nações e inuits nativos casaram-se 
com colonos europeus. Os inuits tinham um contacto mais limitado com os 
colonizadores europeus, durante esse período inicial. Várias leis, tratados 
e legislação foram aprovadas entre os imigrantes europeus e as Primeiras 
Nações no Canadá. O direito aborígene ao autogoverno oferecia direito 
de cuidar da saúde histórica, cultural, política e aspectos de controlo 
económico no seio das comunidades das primeiras pessoas. O tratamento 
que o Canadá dá aos povos indígenas é constantemente comparado com 
o governo israelense em território palestino.
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A HISTÓRIA DE 150 ANOS DE 
ÁGUA A CHEGAR A LISBOA 

http://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-05-30-A

Foi em 1746 que as primeiras águas do Aqueduto das Águas Livres 
começaram a entrar em Lisboa 

A EPAL comemorou 150 anos em 2018. Dos chafarizes, fontanários e 
aguadeiros às primeiras redes domiciliárias, muito mudou na forma como a 
água foi chegando a Lisboa no último século e meio.
 
Cinquenta réis por cada molho de palha, seis réis por cada litro e meio 
de vinho e cinco réis por meio quilo de carne foram alguns dos impostos 
criados em 1729 para pagar as obras do Aqueduto das Águas Livres. 
Chamaram-lhes “real d’água” e só o imposto da carne rendeu 12 mil réis 
num ano porque se venderam 28 mil bois, 1200 vitelos, 28 mil carneiros e 
12 mil porcos.

A empreitada arrancou em 1731, numa altura em que a água escasseava 
em Lisboa. Viviam cerca de 200 mil pessoas na cidade, distribuídas por 44 
mil casas. A água chegava-lhes através dos chafarizes e era vendida pelos 
aguadeiros em cântaros de barro, potes ou barris. Quanto mais alto fosse 
o piso a que os aguadeiros tivessem de subir para entregar a água, mais 
caro seria o preço a pagar.

DISTRIBUIÇÃO DAS BICAS POR GRUPO SOCIAL E RACIAL EM 1551

As condições precárias de abastecimento melhoraram quando as primeiras 
águas do Aqueduto chegaram à cidade, em 1746, mesmo que as obras 
totais ainda não estivessem terminadas. Só acabaram em 1799 - e nessa 
altura triplicou a quantidade que abastecia a capital. Só que mesmo assim 
não era suficiente. Os 58.135 metros de comprimento das ramificações do 
aqueduto passaram a servir para abastecer mais chafarizes, criados em 
diversos pontos da cidade, assim como as casas nobres, os conventos e a 

indústria.

EVOLUÇÃO DO ABSTECIMENTO DE ÁGUA À REGIÃO DE LISBOA

Quando hoje se percorrem as galerias subterrâneas do aqueduto ainda se 
veem as saídas de água que abasteciam algumas dessas casas. Eram 
de famílias que tinham dado acesso às nascentes das suas quintas nos 
arredores de Lisboa, o que em troca lhes dava direito a uma ligação quase 
directa a casa. 

Longe do barulho e do trânsito de hoje, as longas galerias onde antes corria 
a água continuam a ligar a cidade por baixo de terra.

UMA OBRA INOVADORA 

A obra do aqueduto foi imensa para a época: complexa, bem pensada e 
com uma estrutura que resistiu ao terramoto de 1755. “É uma obra muito 
inovadora”, resume Mariana Castro Henriques, diretora do Museu da Água. 
“A estrutura de ferro do aqueduto e o facto de ter sido construído em linha 
recta terão ajudado a que fosse capaz de aguentar o terramoto.”

Mesmo depois do fim das obras, ao longo do século XIX, continuaram a ser 
construídos mais chafarizes. O maior problema mantinha-se: o caudal que 
vinha das nascentes em redor da cidade continuava a ser insuficiente para 
abastecer a cidade.

O ano de 1852 marca a criação de uma rede domiciliária de água em Lisboa. 
Cinco anos depois apareceu a primeira empresa privada com a missão de 
abastecer de água a cidade mas acabou por perder a concessão em 1863, 
num momento de “plena crise de carência de água”, num ano quente e seco 
que deu origem a muitas queixas, lê-se no livro “Barbadinhos – Do vapor ao 
museu”, um projeto do Museu da Água da EPAL. 

Quatro anos depois, em 1868, surge a segunda Companhia das Águas de 
Lisboa (CAL), que teve a concessão do abastecimento de água à cidade de 
Lisboa até 1974, à qual sucedeu a actual EPAL, comemorando agora 150 
anos.

22 LITROS POR DIA EM 1900

Só a partir de 1880 é que começa a ser preparado o sistema que vai trazer 
mais água até Lisboa, a partir do rio Alviela. Nesse mesmo ano entra 
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em funcionamento a estação elevatória dos Barbadinhos, e isso trouxe 
mudanças, incluindo a construção de canalizações. 

“As águas do rio Allviela, trazidas a Lisboa na distancia de 114.050 metros, 
através de importantes obras de arte, representa um dos mais notaveis 
melhoramentos hygienicos da capital, nos tempos modernos”, lê-se no livro 
do Museu da Água. “Á pobreza hydrologica expressa no limitado numero 
de 18 litros diarios por habitante sucede, não a opulência de 1.105 litros, 
como tem Roma, de 568 como tem New York, de 470 como Marselha, 400 
Carcassona, 240 Dijon, mas a abundancia que na estiagem dá o numero de 
40.000 metros cúbicos diarios, ou 200 litros para cada habitante, quantidade 
relativamente superior á que tem Bordéus (176 litros), Paris (69), Lyão (85), 
Narbonne (85), Nantes (60), etc.” 

Duas décadas depois, em 1900, Lisboa já tinha 351 mil habitantes e 78 mil 
casas. A energia a vapor que alimentava as estações elevatórias, como a 
dos Barbadinhos, permitiu a evolução tecnológica e a modernização do 
sistema. 

No início dos anos 1920, o consumo médio diário de água na capital 
não ultrapassava os 22 litros por pessoa, enquanto noutros países mais 
desenvolvidos já chegava aos 150 litros. 

O abastecimento residencial ainda estava longe de ser generalizado, e se 
em Lisboa só ainda chegava água a uma pequena parte da população, o 
resto do país continuava muito distante até dessa realidade.

UMA EVOLUÇÃO LENTA

A década de 1930 marca uma melhoria do sistema depois de ter sido 

celebrado um contrato entre o Governo e a CAL, numa altura em que era 
ministro o engenheiro Duarte Pacheco. São feitos investimentos e arranca a 
construção do aqueduto do Tejo, alimentado por águas da bacia hidrográfica 
do rio a partir de 1940. 

Em 1941, três quartos da população de Lisboa já tinha rede de água 
domiciliária, mas os números no resto do país eram mais baixos. Apenas 
26% da população portuguesa tinha acesso a sistemas de distribuição de 
água em casa. Umas décadas mais tarde, em 1972, a rede de água em 
casa chegava a 40% do país, enquanto 26% dependiam de fontanários e 
33% não tinham acesso a sistemas de distribuição.

CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA REDE DE DISTRIBUIÇÃO (1852-1868)

Alguns anos mais tarde, em 1987, começa a funcionar o subsistema de 
Castelo de Bode e é dele que hoje depende em grande escala a água que 
chega a Lisboa e aos outros concelhos abastecidos pela EPAL.
 
Mais de dois séculos depois do fim das obras do Aqueduto das Águas Livres, 
muito mudou na forma como a água chega às casas: hoje, a rede pública de 
abastecimento serve todas as casas do concelho de Lisboa, virando agora 
o investimento para a manutenção da qualidade da água para consumo.
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O Barco
João Pedro Marques

Historiador e romancista

A história da escravatura é só uma: a que se interessa pela verdade e tem 
um compromisso com ela. Não tem cor, não é branca nem preta, e há muito 
que está contada e bem contada

Há dias a artista interdisciplinar Grada Kilomba expôs em Belém, junto à 
antiga Central Tejo, uma escultura a que deu o nome de “O Barco”. São 140 
blocos de madeira carbonizada, escurecida, que procuram representar os 
corpos de escravos negros no interior de um navio negreiro.

Ou seja, “O Barco” evoca a história do tráfico transatlântico de 
escravos, história que a artista acredita ter sido escondida, silenciada e 
maliciosamente afastada do espaço público. Através desta escultura — e 
de uma performance de gestos e sons que a acompanha e que reforça a 
sua mensagem —, Grada Kilomba quer trazer às consciências, como ela 
própria diz no Público, “aquilo que foi tantas vezes negado ou apagado” 
porque, entre outras razões, “não interrogamos um sistema político que 
escraviza pessoas”.

Trata-se, a meu ver, de uma afirmação que se apoia numa falsa percepção 
de realidades passadas e numa fantasia que permite à artista combater 
moinhos de vento e fingir que descobriu a pólvora. É que ao contrário do 
que afirma, o “sistema político que escraviza pessoas” foi extensamente 
discutido e confrontado a ponto de ter sido desmantelado e ter sido impedido 
de continuar a escravizá-las. Mas isso não aconteceu agora, passou-
se há cerca de 200 anos e resultou de um movimento a que chamamos 
abolicionismo, isto é, da convicção, que se foi difundindo no mundo 
ocidental, que o tráfico de escravos era errado, injusto, contrário à religião, 
aos interesses dos povos, à boa política e à racionalidade económica.

A verdade é que tudo isto que Grada Kilomba pretende estar a revelar, 
já foi largamente mostrado nesse contexto no mundo ocidental, inclusive 
em Portugal, coisa que a artista aparentemente ignora. Os abolicionistas 
britânicos perceberam que uma das formas de impressionar as pessoas e 
de as ganhar para a causa abolicionista era mostrar-lhes as condições em 
que os escravos eram transportados através do Atlântico. Fizeram gravuras 
que ilustravam isso mesmo, a mais famosa das quais é a do navio britânico 
The Brooks, publicada em 1788. Essa gravura foi um elemento importante 
da campanha abolicionista de finais do século XVIII e inícios do século 
XIX. Circulou abundantemente não apenas no Reino Unido mas por todo o 
mundo ocidental, chegando também a Portugal, onde teve difusão pública 
nos jornais. Nas últimas décadas a gravura do The Brooks voltou a circular 
profusamente em trabalhos académicos, artigos na imprensa, manifestos 
políticos, etc.

A escravatura é, ao contrário do que estes novos activistas do anti-
escravismo procuram fazer crer, um dos assuntos mais mostrados, 
estudados e discutidos dos últimos 250 anos da história ocidental. Só por 
uma grande ignorância se pode pensar que o que se lhe refere esteve 
durante séculos escondido e em silêncio, e que só agora estará a chegar à 
superfície das consciências. Infelizmente é essa ignorância que os activistas 
que agitam esta questão nos dias de hoje vêm evidenciando a cada passo. 
Tudo se passa como se ainda vivessem em meados do século XVIII e não 
soubessem que o seu combate já foi combatido — e já foi ganho — pelos 
abolicionistas do século XIX. O que os referidos activistas trazem agora para 
a opinião pública é um remake, um déjà vu completamente artificial e fora de 
tempo. Fazem-no por várias razões, desde logo porque querem estabelecer 
uma oposição, uma dicotomia, entre uma história da escravatura narrada 
por brancos (que, supostamente, omitiria e silenciaria certas coisas) e uma 
história vinda de negros (que seria verdadeira e que iria finalmente revelar 
verdades incómodas). Ora a história da escravatura é só uma: a que se 
interessa pela verdade e tem um compromisso com ela. Não tem cor, não é 
branca nem preta, e há muito que está contada e bem contada. Do que ela 
não precisa é de narrativas que venham chover no molhado, e ainda menos 
precisa que lhe venham inventar mitos e falsidades.

“O Barco”, de Grada Kilomba, é uma escultura manifestamente inspirada 
pela gravura do The Brooks e de outros navios negreiros, gravuras essas 
que foram feitas e divulgadas por brancos. Não há nessa inspiração ou 
filiação qualquer mal, diga-se, o que não se pode é pretender que este 

tipo de representação é inédito ou que veio revelar aos portugueses 
coisas que nunca lhes haviam sido reveladas. Também não há mal em 
expor uma escultura deste género em Lisboa, desde que isso não seja um 
primeiro passo para saturar a cidade com uma overdose de representações 
desproporcional relativamente à realidade histórica.

Grada Kilomba indigna-se por haver no espaço público português ou, 
mais especificamente, lisboeta, várias representações da epopeia dos 
Descobrimentos e poucas ou nenhumas evocativas do tráfico de escravos 
e da escravidão. Mas há várias razões para que isso aconteça, das quais 
destaco duas.

A primeira, que tem que ver com a lógica e a natureza das coisas, é que 
os povos — todos os povos — evocam e celebram o que os engrandece e 
envaidece, e não o que os apouca ou deslustra — e o tráfico transatlântico 
de escravos não era coisa de que alguém se orgulhasse. O império romano 
teve um tráfico de escravos de enormes proporções. As estimativas mais 
minimalistas apontam para 100 milhões de escravos, número muito superior 
aos 14 milhões de negros que os povos árabes terão adquirido na África 
subsariana ou aos 12 milhões que daí  foram levados por Portugal e outros 
países ocidentais através do Atlântico. Mas se Grada Kilomba deambular 
pelas ruas de Roma quantos monumentos encontrará alusivos ou dedicados 
aos pobres desgraçados que o império romano escravizou?

A segunda razão é que Lisboa teve pouca importância na história geral 
do comércio negreiro. O império português teve um grande envolvimento 
no tráfico transatlântico de escravos mas a participação directa de Lisboa 
nesse trágico transporte foi muito reduzida. Como mostrei num outro artigo, 
os navios negreiros que partiram de Lisboa e doutros pontos do território 
metropolitano não chegam a 4% da totalidade dos que levaram a cabo 
viagens escravistas. O tráfico português era, como já referi muitas vezes, 
um assunto essencialmente brasileiro e africano, com escasso envolvimento 
da metrópole. Ou seja, “O Barco” de Grada Kilomba seria mais adequado 
em Salvador, no Rio de Janeiro, em Luanda ou noutros portos brasileiros 
e africanos do velho império. A artista decidiu expô-lo em Lisboa, o que, 
apesar de ser algo deslocado, se aceita, mas convinha que os visitantes 
da sua exposição percebessem que Grada Kilomba está a tentar meter 
o Rossio na Betesga. Há que estar atento a iniciativas destas para evitar 
que os activistas exorbitem, exagerem, e transmitam às pessoas uma ideia 
completamente distorcida do peso e envolvimento da cidade de Lisboa no 
“odioso comércio”.

O Barco
de Grada Kilomba

Em exposição no MAAT (museu de arte. arquitectura e 
tecnologia numa colaboração da Câmara Municipal de 
Lisboa.
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Des pilules d’antibiotiques
Un antibiotique est une molécule qui permet de tuer ou de stopper la 
croissance des bactéries mais sans affecter les cellules de la personne qui 
les prend. Les antibiotiques sont inefficaces contre les virus.

Le premier antibiotique découvert est la pénicilline, encore utilisée de nos 
jours. Avant leur découverte, les infections bactériennes à la suite d’une 
simple blessure pouvaient tuer la personne atteinte. De plus, beaucoup de 
maladies infectieuses étaient mortelles, comme la syphilis par exemple.

Depuis la découverte des microbes par Louis Pasteur, les gens savaient 
que les bactéries étaient présentes partout. Pour faire diminuer la mortalité 
des blessés, les gens savaient qu’il fallait essayer de conserver la stérilité 
des blessures en les désinfectant, à l’aide d’alcool par exemple. Par contre, 
lorsque l’infection se déclare, il n’y avait rien à faire.

La découverte de la pénicilline a été un bouleversement extrêmement 
important dans l’histoire de l’homme : c’était la première fois que l’homme 
pouvait se débarrasser d’une infection par des voies autres que naturelles 
(immunité, fièvre). L’espérance de vie augmente brusquement après cette 
découverte. Les hommes blessés à la guerre au cours des combats avaient 
de très bonnes chances de s’en sortir.

Un antibiotique soigne de nombreuses maladies comme la listériose
.
Résistance à un antibiotique

Les bactéries peuvent devenir résistantes à un antibiotique. C’est-à-dire 
qu’en présence de celui-ci, elles ne meurent pas et peuvent croître sans 
problèmes. Heureusement, il existe aujourd’hui trois grandes familles 
d’antibiotiques. Si l’un ne fait rien, on peut en donner un autre. Toutefois, 
dans les hôpitaux, commencent à apparaître des bactéries résistantes 
aux trois grandes classes d’antibiotique, qui sont appelées des bactéries 
multirésistantes. Contre de telles bactéries, l’homme ne peut plus rien, et de 
grands efforts sont faits pour empêcher l’apparition de ces bactéries.

La première chose est que les médecins ont conseillé, c’est de ne plus donner 
d’antibiotiques à tort et à travers. C’est un peu difficile à comprendre, mais 
beaucoup de personnes qui vont voir le médecin lorsqu’ils ont une grippe 
(causée par un virus contre lequel il n’y a pas de remède) demandent à avoir 
des médicaments. Dans ce cas, il s’agit d’un effet placebo, car les grippes ne 
sont jamais soignées par les antibiotiques. Prendre des antibiotiques alors 
qu’on a pas de bactéries à tuer est dangereux : on participe à l’apparition de 
souches de bactéries résistantes et, d’un point de vue personnel, on tue les 
bonnes bactéries qui vivent en symbiose avec nous, en particulier celles du 
tube digestif. L’efficacité d’un antibiotique est jugée avec un antibiogramme

FRANÇAIS LES PLUS CONNUS 
- Sartre, Piaf, Zizou ou Napoléon ?

Français célèbres dans le monde Napoléon, Louis XIV, Voltaire

Le site Pantheon permet de savoir quels sont les ressortissants 
de chaque pays les plus connus à l’étranger. Ce condensateur de 
données compile les informations issues de Wikipédia et de Freebase 
pour donner un indice de notoriété dans le monde de nos personnages 
historiques ou plus contemporains.

Napoléon, sans surprise

And the winner is, sans grande surprise, Napoléon 1er ! L’empereur 
(1769-1821), né il y a 252 ans à Ajaccio, fait partie de ces personnages 
historiques autoritaires souvent adulés malgré leurs dérives. 
Commémorations, reconstitutions, vente d’objets collector, tourisme : 
sa cote ne faiblit pas, même à l’étranger. Les Britanniques continuent 
de le considérer comme leur meilleur ennemi, les Russes l’ont désigné 
dans un sondage comme l’étranger le plus célèbre, devant Albert 
Einstein et Isaac Newton. Et même si l’on n’est pas feru d’histoire, la 
caricature des présidents français en Bonaparte reste très explicite et 
fréquente dans la presse étrangère. Napoléon Bonaparte bénéficie 
d’une fiche wikipédia dans 145 langues.

Dans ce classement des  Français les plus connus (de tous les temps), 
une femme est sur le podium. C’est Jeanne d’Arc (1412-1431). Son 
épopée guerrière pour bouter les Anglais hors de France et sa fin 
tragique font l’objet de nombreuses adaptations cinématographiques 
et également de recherches sur internet à l’étranger.

On  retrouve ensuite René Descartes  (1596-1650) dans ce 
classement. Le mathématicien, physicien et philosophe français a 
laissé une œuvre majeure, s’appuyant sur les forces de la raison et 
sur l’évidence, étudiée dans le monde entier.



COMANDOS

Ajudemos os COMANDOS do curso 127 que foram constituídos arguidos

NIB - 0033-0000-45536014942-05
As enormes despesas tornam muito apreciada a vossa esperada colaboração

A Associação de COMANDOS agradece-vos : MAMA SUMÉ !!!
O Presidente da AC

José Lobo de Amaral
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CARTA ABERTA 

AO COMENTADOR POLÍTICO 
PEDRO MARQUES LOPES

Foi publicado em recente edição da revista VISÃO um artigo da autoria de 
V.Ex.ª intitulado “Da falta de compostura institucional”, sobre o qual 
não posso deixar de me insurgir pelos factos que passo a expor:

1) O colunista Pedro Marques Lopes é naturalmente livre de criticar os 
cidadãos que entender, mesmo que se trate de figuras públicas relevantes 
ou prestigiadas, mas seria bom que o fizesse com argumentos claros, 
transparentes e verdadeiros.

2) O citado colunista pretendeu denegrir as figuras de dois antigos Presidentes 
da República, o General Ramalho Eanes e o Professor Cavaco Silva, 
inferindo-se que o tenha feito por terem sido os mais relevantes subscritores 
da “carta dos ex-Chefes de Estado-Maior militares”, cujo conteúdo, a fazer 
fé neste seu artigo, aparenta desconhecer.

3) Não tendo eu qualquer procuração para defender nenhuma destas duas 
destacadas personalidades da vida pública portuguesa, há no entanto duas 
questões que muito me incomodam e, por imperativo de consciência, não vou 
deixar passar em branco: a primeira, é a utilização de uma descarada mentira 
na sua argumentação relativa ao General Ramalho Eanes; a segunda, é o 
aproveitamento circunstancial do caso para procurar denegrir e apoucar a 
Instituição Militar, quando enviesadamente preconiza a colocação dos seus 
servidores e antigos servidores num “gueto” à margem da sociedade.

4) Em relação à mentira, a frase que cita no seu texto – O juramento (de 
Bandeira) dos militares é feito perante toda a comunidade, o povo, e não 
qualquer partido, qualquer Governo, qualquer composição circunstancial 
da Assembleia da República, ou sequer, perante qualquer Presidente da 
República – teve origem e foi publicada num comunicado da Associação 
de Oficiais das Forças Armadas (AOFA), o qual não pode ter sido subscrito 
pelo General Ramalho Eanes, uma vez que ele nem sequer é membro 
desta associação. Pretendeu, portanto, o colunista insinuar, mentindo 
despudoradamente, que essa frase constaria da referida carta dos ex-Chefes 
de Estado-Maior. Aliás, tal frase, procurando evidenciar que os altos valores 
que devem reger as atitudes e comportamentos dos militares são perenes e 
independentes de conjunturas políticas, nada contem que ponha em causa 
a subordinação das Forças Armadas aos competentes órgãos de soberania. 
Só uma mente enviesada pode extrapolar tal relação. Mas o que se torna 
relevante para esta questão é que a dita frase seria até completamente 
descabida no contexto da aludida carta, cujo teor era apenas o de uma 
legítima manifestação de fundadas preocupações sobre o conceito e forma 
como estava a ser conduzida pelo Governo a pretensa reforma da estrutura 
superior de comando das Forças Armadas.

5) Quanto à tentativa de denegrir e apoucar a Instituição Militar, é bem 
visível a antipatia e desconsideração que o colunista revela pela mesma, 
sentimentos aliás disseminados por diversos cidadãos com destacadas 
responsabilidades políticas ou sociais que partilham idênticos preconceitos 
anti-militaristas primários. O colunista Pedro Marques Lopes está no 
seu pleno direito de ter até uma visão inconstitucional sobre o estatuto e 
comportamento dos militares na sociedade, por entender que lhes devem 
ainda ser mais restringidos os já reduzidos direitos que a Constituição lhes 
confere, tornando-os, na medida do possível, cidadãos amorfos e acéfalos 
sem direito a pensamento próprio, designadamente no respeitante à profissão 
que escolheram. Porém, deve opinar abertamente sobre o assunto e não 
fazer afirmações falaciosas como, por exemplo, que o General Ramalho 
Eanes não defende “a submissão das Forças Armadas ao poder político”. 
Por outro lado, é bom que este senhor colunista entenda que as Forças 
Armadas, tal como qualquer outro órgão do Estado, não estão submissas a 
ninguém. Estão, isso sim, ao serviço do povo português e devem obediência 
aos órgãos de soberania competentes nos termos da Constituição e da Lei 
(Art. 275º, nº 3 e 4, da CRP), o que é semântica e substancialmente diferente.

6) Acresce relevar ainda que o colunista, na sua insidiosa verborreia, parece 
não querer reconhecer os seguintes três aspectos fundamentais patentes na 
crise que se levantou:

a) Que os militares fora da efectividade do serviço estão no pleno 

direito de usufruir da liberdade de expressão que lhes é conferida 
nos termos constitucionais.

b) Que os militares na efectividade do serviço que se pronunciaram 
sobre a reforma da estrutura superior de comando das Forças 
Armadas – o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas 
e os Chefes do Estado-Maior dos ramos – o fizeram em audiências 
assumidas pelos órgãos de soberania competentes, tendo nelas 
expressado, como era seu direito e dever, os seus pontos de  
vista próprios, com argumentação devidamente fundamentada.

c) Que não está nem nunca esteve, por parte das superiores 
Chefias Militares, qualquer manifestação conhecida de 
insubordinação contra as legítimas decisões dos órgãos de 
soberania competentes em matéria de legislação referente às 
Forças Armadas.

Em conclusão, o colunista Pedro Marques Lopes, para além 
de todo o seu discurso de menorização e desconsideração 
pela Instituição Militar, mentiu leviana e despudoradamente, a 
propósito de uma alta figura pública que invocou e lhe deveria 
merecer mais respeito, revelando assim uma faceta trapaceira do 
seu carácter, a todos os títulos lamentável.

Alfragide, 18 de Outubro de 2021

José Manuel Castanho Paes
Almirante na reforma
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Crónicas de Lisboa

Bilhetes Postais a Preto e Branco

Serafim Marques
Economista (Reformado)

Porque são muitos os bilhetes postais que poderemos ir “fotografando” por 
aí, eu tinha prometido que continuaria com este tema iniciado na crónica 
anterior. Assim, aqui vão mais bilhetes postais.

i) Arrumadores de carros-Naquela crónica “enviei” bilhetes postais coloridos 
e outros a “preto e branco” que, neste caso, as cores “negras” significam 
situações que não deveriam existir numa sociedade desenvolvida, 
isto é, os “sem-abrigo” e os “arrumadores” de carros, este não são 
mais do que pedintes que usam um expediente que já tem algumas 
décadas. No passado havia os guardas dos parques de estacionamento, 
normalmente gratuitos, e que ali permaneciam fardados e registados nos 
antigos Governos Civis. Guardavam mesmo as viaturas ali estacionadas 
e, normalmente, eram “pagos” com uma gratificação que o automobilista 
lhe atribuía no final do “serviço prestado”. Mais adiante, esses e outros 
espaços passaram a ser explorados pelas autarquias e empresas por elas 
criadas (EMEL, em Lisboa; a EPorto, na cidade do Porto, etc) e surgiram 
estes novos “arrumadores” que nada fazem de útil, mas que um pouco 
“coercivamente, vão colhendo umas moedas, às vezes bons proventos, 
que depois e infelizmente, gastam em vícios. As autoridades assobiam 
para o lado, apesar de algumas tentativas de “regular” esta “actividade” 
que, diga-se, nada acrescenta. Aqueles que ousaram, como foi um antigo 
presidente de câmara (do Porto – Rui Rio), foram “crucificados” na praça 
pública e, deste modo, continuamos a assistir a este triste espetáculo que 
ninguém põe cobro. O automobilista acaba, em muitas situações, a pagar 
duas vezes, isto é, ou paga pelo parquímetro e ou “paga” ao arrumador que 
depois vai à procura de outro “buraco”, para naqueles movimentos típicos 
“ajudar” o automobilista a estacionar. 

Algumas autarquias, como é o caso de Lisboa, foi alargando os parquímetros 
pagos por toda a cidade, com algumas poucas excepções e, nestes casos, 
porque as Freguesias, agora com outros poderes e responsabilidades, se 
opuseram porque pretendem ser comparticipadas em parte das receitas e 
que aquela, a Câmara Municipal de Lisboa, utiliza para financiar o défice 
de exploração da Carris (empresa pública com os autocarros e carros 
elétricos). O automobilista ou o seu automóvel é uma “Cash Cow” 
(*) do OE e das empresas municipais que exploram os espaços de 
estacionamento, pelos impostos que incidem nos combustíveis nas 
viaturas e também nos parquímetros, como receita camararia, pois já 
quase não há locais onde eles não existam. E ai se o automobilista se 
excede no tempo ou se “esquece” e logo aparecem “zelosamente” 
os funcionários a bloquearem a viatura e remove-la para um parque 
afecto a este “trabalhão”. Já fui vítima desse zelo e já observei, em várias 
autarquias, a situações bastante embaraçosas. 

(*) - Cash-Cow é um termo anglo-saxónico e aplicado na gíria empresarial 
e financeira e que, grosso modo, significa a “vaca leiteira”, aquela que dá 
leite suficiente para permitir que as mais novas (podem ser produtos novos 
em lançamento no mercado, etc) possam sobreviver e crescer para, mais 
tarde, elas próprias também serem umas “Cash-Cows”. Neste exemplo que 
aqui cito, a “Cash-Cow” é o automóvel e o “leite” corresponde à enorme 
carga fiscal que incide sobre o automóvel, incluindo as portagens. E 
quando a vaca emagrecer, donde virá depois o leite para alimentar tantas 
e tantas políticas de afetação destas receitas? Por muito que se goste, 
não vão ser a bicicletas/trotinetas e afins que vão gerar receitas, bem pelo 
contrário. 

ii) Os sem-abrigo-O caso dos “sem-abrigo” é mais complexo, com 

muitas situações dramáticas de degradação e destruição humana, 
mas também as “autoridades assobiam para o lado”, mesmo que o 
actual PR-Presidente da República, de tempos a tempos, levante a voz, 
mas como não é ele quem governa, fica tudo em “aguas de bacalhau” 
até às festas natalícias ou numa vaga de frio ou…de calor. Logo surgem 
recursos para salvar estes deserdados das sociedades desenvolvidas e 
que, por isso, é inadmissível que ela (sociedade) “tolere” estas situações. 

iii) Crescente animalização-(Povoar de animais - in Dicionário Priberam): 
Ouso afirmar, porque é o que observo, daí mais este bilhete postal e “a 
preto e branco”, que é mais fácil utilizar recursos, mesmo aqueles gratuitos 
dos voluntários, na vertente “animais de estimação e domésticos”, do que 
nos apoios aos “sem-abrigo” e às próprias crianças. É não só uma atitude 
individual, mas também das autoridades governativas: autarquias, que 
utilizam recursos escassos na construção de recintos de diversão 
para cães e seus donos, enquanto nos parques para crianças 
apresentam estados de degradação e de abandono; Governo e partidos 
que vão legislando a favor dos animais que parece, em muitos casos, cair 
no ridículo. O PAN usa o seu poder como fiel da balança parlamentar, 
para obter do governo do PS recursos e leis em defesa dos animais. 
Recentemente, o governo anunciou a inclusão no OE de uma verba de 
vinte milhões de euros para ajudar as famílias carenciadas com os seus 
animais de estimação e no apoio à construção de centros de acolhimento…
de animais! Assim, “paga “ao PAN os “favores” que este partido exerce no 
equilíbrio parlamentar e, muito importante, é mais fácil “caçar votos” com 
políticas com os animais de estimação do que com políticas de apoio à 
maternidade de humanos (atente-se de que há mais de 2,6 milhões de 
animais de estimação registados no SIAC e destes 2, 4 milhões são cães. 
No ano de 2020 foram inscritos mais 600 mil animais de companhia, o que 
resultou num acréscimo generalizado de cerca de 31%.) e até os autarcas 
sabem que mais facilmente captam votos se os “beneficiários” forem os 
donos dos animais. Existem muito mais animais de estimação do que 
crianças, pelo que quaisquer medidas referentes a estes “super seres” 
(há quem lhes chame menina/o, filha/o, etc, porque dizer cão ou cadela 
não é fino) alcançam vários milhões de portugueses. E se elas forem na 
linha do “endeusamento”, então os donos e eleitores agradecem. O negócio 
em torno dos “animais de estimação” já releva números sigificativos mas, 
acima de tudo, nos valores das importações. É já um filão o negócio em 
torno  do “mundo animal de estimação”. A crescer ainda ou surgirá uma 
crise que abalará esta “moda”?

Nesta crónica, a minha “máquina de memória dos bilhetes postais ilustrados” 
não larga a cor preta, e ainda tenho mais bilhetes postais a preto e branco, 
para enviar.  Faltou-me o espaço na “caixa do correio”, pelo que fica para a 
próxima “mala postal”.
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Assunto: FW: MAIS UM CHULO....para variar.... !!!
 
PORQUE É QUE O ORDENADO DE UM GESTOR DA ERSE , ENTIDADE 
QUE NINGUEM SABE PARA QUE SERVE , É SUPERIOR AOS DO PR , 
PM , PAR , TODOS JUNTOS ?

PORQUE É QUE OS ORDENADOS DOS DIRIGENTES POLÍTICOS 
SÃO TÃO BAIXOS ? SERÁ PORQUE OS VENCIMENTOS DA FUNÇÃO 
PÚBLICA ESTÃO INDEXADOS AOS DELES E NO TEMPO DA “OUTRA 
SENHORA” SÓ HAVIA 200.OOO E AGORA SÃO 750.000 E NÃO HÁ 
DINHEIRO PARA ALIMENTAR TANTOS ?

PORQUE É QUE OS POLÍTICOS SE AGATANHAM TODOS PARA 
CHEGAR AO TOPO , SE OS ORDENADOS SÃO TÃO MISERAVEIS? LR .

Mais uma golpada - Jorge Viegas Vasconcelolos despediu-se da ERSE
É uma golpada com muita classe, e os golpeados somos nós....

Era uma vez um senhor chamado Jorge Viegas Vasconcelos, que era 
presidente de uma coisa chamada ERSE, ou seja, Entidade Reguladora 
dos Serviços Energéticos, organismo que praticamente ninguém conhece 
e, dos que conhecem,poucos devem saber para o que serve.

Mas o que sabemos é que o senhor Vasconcelos pediu a demissão do seu 
cargoporque, segundo consta, queria que os aumentos da electricidade 
ainda fossem maiores. Ora, quando alguém se demite do seu emprego, fá-
lo por sua conta e risco, não lhe sendo devidos, pela entidade empregadora, 
quaisquer reparos, subsídios ou outros quaisquer benefícios.

Porém, com o senhor Vasconcelos não foi assim. Na verdade, ele vai 
para casa com 12 mil euros por mês durante o máximo de dois anos, até 
encontrar um novo emprego.

Aqui, quem me ouve ou lê pergunta, ligeiramente confuso ou perplexo: 
«Mas você não disse que o senhor Vasconcelos se despediu?».

E eu respondo: «Pois disse. Ele demitiu-se, isto é, despediu-se por vontade 
própria!».

E você volta a questionar-me: «Então, porque fica o homem a receber os 
tais 12 000 por mês, durante dois anos? Qual é, neste país, o trabalhador 
que se despede e fica a receber seja o que for?».

Se fizermos esta pergunta ao ministério da Economia, ele responderá, 
como já respondeu, que «o regime aplicado aos membros do conselho 
de administração da ERSE foi aprovado pela própria ERSE». E que, «de 
acordo com artigo 28 dos Estatutos da ERSE, os membros do conselho de 
administração estão sujeitos ao estatuto do gestor público em tudo o que 
não resultar desses estatutos».
 
Ou seja: sempre que os estatutos da ERSE forem mais vantajosos para os 
seus gestores, o estatuto de gestor público não se aplica.

Dizendo ainda melhor: o senhor Vasconcelos (que era presidente da ERSE 
desde a sua fundação) e os seus amigos do conselho de administração, 
apesar de terem o estatuto de gestores públicos, criaram um esquema ainda 
mais vantajoso para si próprios, como seja, por exemplo, ficarem com um 
ordenado milionário quando resolverem demitir-se dos seus cargos. Com a 
benção avalizadora, é claro, dos nossos excelsos governantes.

Trata-se, obviamente, de um escândalo, de uma imoralidade sem limites, 
de uma afronta a milhões de portugueses que sobrevivem com ordenados 
baixíssimos e subsídios de desemprego miseráveis. Trata-se, em suma, de 
um desenfreado, e abusivo desavergonhado abocanhar do erário público. 
Mas, voltemos à nossa história...

O senhor Vasconcelos recebia 18 mil euros mensais, mais subsídio de 
férias, subsídio de Natal e ajudas de custo. 

Aqui, uma pergunta se impõe: Afinal, o que é - e para que serve - a ERSE? 
A missão da ERSE consiste em fazer cumprir as disposições legislativas 
para o sector energético.

E pergunta você, que não é burro: «Mas para fazer cumprir a lei não bastam 
os governos, os tribunais, a polícia, etc.?». Parece que não.

A coisa funciona assim: após receber uma reclamação, a ERSE intervém 
através da mediação e da tentativa de conciliação das partes envolvidas. 
Antes, o consumidor tem de reclamar junto do prestador de serviço.

Ou seja, a ERSE não serve para nada. Ou serve apenas para gastar 
somas astronómicas com os seus administradores. Aliás, antes da questão 
dos aumentos da electricidade, quem é que sabia que existia uma coisa 
chamada ERSE? Até quando o povo português, cumprindo o seu papel de 
pachorrento bovino, aguentará tão pesada canga? E tão descarado gozo? 
Politicas à parte, estou em crer que perante esta e outras, só falta mesmo 
manifestarmos a nossa total indignação.             AD

Jorge Viegas Vasconcelos, ex-presidente da ERSE - um oportunista 
corrupto a vender os seguros da CGD.
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Antoine de Lavoisier
chimiste

Lavoisier et son épouse. On distingue plusieurs éléments de l’appareillage 
utilisé pour ses expériences.

Antoine Laurent de Lavoisier (Paris, 26 août 1743 - Paris, guillotiné le 8 mai 
1794) est un chimiste français. Il est considéré comme le « père de la chimie 
moderne », car ses découvertes démentirent les lois de l’alchimie utilisées 
jusqu’alors — selon lesquelles tout élément pouvait apparaître, disparaître 
ou se transformer en un autre.

Antoine Laurent Lavoisier est né le 26 août 
1743 à Paris et mort guillotiné à Paris le 
8 mai 1794. Son père était procureur au 
parlement de Paris. Il appartenait donc à la 
noblesse de robe. Il a hérité d’une grosse 
fortune à la mort de sa mère, alors qu’il avait 
cinq ans. Il est allé à l’université Mazarin de 
1754 à 1761 où il a étudié des matières telles 
que les mathématiques, l’astronomie et la 
chimie. Il publie son premier livre de chimie 
en 1764 et est élu à l’académie des sciences 
en 1768. La même année, il devient membre 
de la Ferme générale société privée qui 
collecte les impôts sur la consommation pour le compte du roi ; ce poste de 
fermier général lui vaudra d’être guillotiné en 1794.
En 1771, il épouse Marie-Anne Pierrette Paulze alors âgée de 13 ans, qui 
devient ensuite sa collaboratrice et illustrera ses livres. En 1775, il entre à 
l’Administration royale des poudres (destinées aux armes à feu).

Il découvre en 1778 que l’air était un mélange de gaz et non pas un seul gaz.
Il découvre aussi la loi de conservation de la matière, qu’on peut résumer 
par cette célèbre maxime (mais qui n’est certainement pas de lui) : « Rien 
ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » De plus, il montre que la 
théorie phlogistique n’est pas cohérente.

En 1784, il est chargé par le roi d’étudier, avec Benjamin Franklin et deux 
autres scientifiques, le magnétisme animal (ancêtre de l’hypnose).

En 1789, il publie le Traité élémentaire de chimie, considéré comme le 
premier manuel de chimie moderne.

Découvertes

Lavoisier découvrit en 1778 que l’air était un mélange de gaz et non pas un 
seul gaz en faisant cette expérience :
Il fit bouillir 122 g de mercure dans une cornue (récipient en forme de corne) 
qui était reliée à une cloche où il y avait 0,8 L d’air.
Douze jours plus tard, le mercure se recouvrit d’une couche rouge (c’était de 
l’oxyde de mercure). Le volume d’air avait diminué de 0,14 L sous la cloche.
Le gaz qui restait sous la cloche de volume 0,66 L éteignait la flamme d’une 
bougie : c’est du diazote.
Lavoisier émet alors une hypothèse : le gaz qui manquait sous la cloche 
s’est combiné au mercure pour donner de l’oxyde de mercure rouge.

Appareillage utilisé par Lavoisier pour ses expériences sur la compositionl’air.
Il récupère ce dernier et le place dans la cornue chauffée qu’il relie à nouveau 
avec le ballon qui contient le diazote.
Il constate alors que l’oxyde de mercure redisparaît et que le volume de gaz 
revient à sa valeur de départ.

La flamme d’une bougie est avivée quand on la place sous la cloche. Ce 
sont donc les 0,14 L de ce gaz qui avait disparu auparavant qui permettent 
cela. Ce gaz est du dioxygène.
Il en conclut donc que l’air est un mélange de gaz constitué de 20 % de 
dioxygène et de 80 % de diazote.

Conservation de la quantité de matière lors d’une réaction chimique

Lavoisier réalise des expériences au cours desquelles il pèse soigneusement 
tous les réactifs (les substances présentes avant la réaction chimique) et 
tous les produits (les substances issues de la réaction).

Dans chaque cas, il constate que la masse des réactifs est toujours 
parfaitement égale à la masse des produits formés. Il tire de ces expériences 
une loi générale connue aujourd’hui sous le nom de «Loi de Lavoisier».

Énoncé historique de la loi de Lavoisier

«Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.»

Énoncé moderne de la loi de Lavoisier
«Lors d’une réaction chimique qui se déroule en milieu fermé, la somme des 
masses des réactifs est toujours égale à la somme des masses des produits 
formés.»

Autres découvertes
Il a travaillé sur la combustion : il démontre que l’air responsable de la 
combustion est une source d’acidité. Il nommera donc cette partie de l’air 
« oxygène » (du grec formeur d’acide) et l’autre partie « azote » (du grec 
sans vie). Ses expériences permirent de démontrer que la combustion est 
un processus qui implique la combinaison d’une substance avec l’oxygène.
Il démontre également le rôle de l’oxygène dans la respiration végétale et 
animale, ainsi que son rôle dans la formation de la rouille.
Il a établi une liste de substances ne pouvant pas être décomposées 
plus qu’elles le sont comme l’azote 
et l’oxygène mais aussi comme la 
lumière et la chaleur qu’il pensait être 
des substances matérielles.
Il travailla aussi pour que les poids 
et les mesures se mesurent avec les 
mêmes unités dans tout le royaume 
et que celles-ci soient équivalentes 
(le système métrique).
Il travailla également à l’Administration 
royale des poudres en faveur d’une 
amélioration dans le domaine de la fabrication de la poudre à canon.

Traité élémentaire de chimie, Méthode de nomenclature chimique, 
conservation de la masse
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Conversions Forcées et Mariages 
d’Enfants au Pakistan : une Affaire 
de Tous les Jours

par Nasir Saeed

Traduction du texte original: Forced Conversions and Child Marriage in 
Pakistan: An Everyday Event

Le gouvernement et les services de police sont conscients du problème, 
mais ne le prennent pas en considération. Ils s’abritent derrière le fait que 
l’Islam ne fixe pas d’âge minimum pour une conversion ; si une fillette se 
convertit à l’Islam de son plein gré, personne n’a rien à y redire.

En agissant ainsi, ils rejettent tout le blâme sur les victimes et se déchargent 
de toute responsabilité. Ils accusent également les minorités religieuses et 
les ONG de créer un faux problème pour faire parler d’elles.

Il est du devoir de l’État de mettre un terme à cette pratique quitte à introduire 
de nouvelles lois pour garantir les droits des minorités et des enfants. Il en 
va également de la responsabilité des hommes politiques, des tribunaux, de 
la société civile et des oulémas [clergé islamique], car utiliser la religion pour 
violet la loi est inadmissible.

Tous les jours, des jeunes filles chrétiennes et hindoues, certaines âgées 
de moins de 12 ans, sont contraintes de se convertir à l’islam. Ceux qui 
pourraient mettre un terme à cette pratique semblent n’y accorder aucune 
importance. Pas un jour ne passe sans qu’une nouvelle péripétie défraye la 
chronique. (Source de l’image : iStock)

Pas un jour ne passe sans que des jeunes filles chrétiennes et hindoues, 
certaines ayant parfois moins de 12 ans, soient forcées de se convertir à 
l’islam. Ceux qui pourraient mettre un terme à cette pratique font comme si 
de rien n’était. Pourtant, pas un jour ne passe sans une nouvelle péripétie.
Le problème des conversions forcées est un problème majeur au Pakistan ; 
un problème qui va croissant et touche toutes les minorités religieuses. Les 
organisations de défense des droits humains estiment que chaque année 1 
000 fillettes hindoues et chrétiennes sont converties de force à l’islam. Les 
statistiques pourraient être bien plus élevée car nombre de cas ne sont pas 
répertoriés. La plupart du temps, ces filles sont attirées par des hommes 
plus âgés qui leur font miroiter une vie meilleure avant de les prostituer ou 
même de les vendre.

La pandémie de Covid-19 a multiplié ces incidents : des familles de 
journaliers qui avaient perdu leurs revenus ont été contraintes d’envoyer 
leurs plus jeunes filles travailler à l’usine ou dans des magasins. En agissant 
ainsi, ces familles ont perdu leurs filles qui ont été converties de force et 
mariées sous la contrainte à des musulmans.

Les familles ont imploré la justice et les juges pour qu’ils ordonnent la 

restitution de leurs filles. Mais les autorités pakistanaises ont ignoré ces 
demandes. Face à l’impassibilité des autorités, les minorités religieuses 
dénoncent leur statut de citoyens de seconde zone au Pakistan.

Les autorités sont complices par leur silence et le voile qu’elles mettent en 
place sur les violations des droits humains

Le gouvernement et la police sont conscients du problème, mais ont choisi 
de ne pas le prendre en considération. L’Islam ne fixe pas d’âge plancher 
pour la conversion expliquent-ils, par conséquent si une fillette veut se 
convertir à l’Islam, personne ne peut rien y faire. En se déchargeant de 
toute responsabilité, les autorités rejettent la faute sur les victimes. Elles 
accusent également les minorités et les ONG d’inventer un problème pour 
faire parler d’elles.

Ainsi, en juin, les parents d’Ayesha Arshad n’ont pas pu déposer plainte 
au commissariat, la police ayant refusé de l’enregistrer. Mais quelques 
jours plus tard, les policiers ont remis à la famille le certificat de conversion 
d’Ayesha. Le père, Arshad Masih en a fait une crise cardiaque et, en raison 
de l’inaction de la police, la famille a décidé d’abandonner l’affaire.

Kiran Bashir, 15 ans, a été enlevée le 8 mars 2021 alors qu’elle rentrait chez 
elle avec sa mère, Hameeda Bibi. Deux hommes ont saisi Kiran, l’ont jetée 
sur le siège arrière d’une voiture et se sont enfuis. Face à l’inaction de la 
police, la famille a organisé un sit-in de protestation devant le commissariat 
mais sans effet. Il a fallu qu’Hameeda menace de s’immoler par le feu 
devant le commissariat pour que la police consente à ouvrir un Premier 
rapport d’information (PIR) sur le kidnapping de Kiran. Le lendemain, 
quand la famille s’est rendue au poste de police pour s’enquérir des suites, 
le commissaire leur a dit que Kiran s’était convertie à l’islam et qu’ils ne 
pouvaient rien faire, à part obtenir rapidement son certificat de conversion. 
Au lieu de rendre les filles à leur famille, la police soutient les ravisseurs.

La justice n’agit pas différemment de la police. Dans l’affaire Nayab Gill, 13 
ans, - et malgré une intense émotion à l’international-, le juge de la Haute 
Cour de Lahore, Sheram Sarwar Chowdhury, a rendu un non-lieu. Malgré 
le formulaire B, un document officiel qui certifie que l’enfant a moins de 18 
ans, et malgré un certificat scolaire indiquant que Nayab est âgée de 13 ans 
et sept mois, Nayab est restée liée à son soi-disant mari, Saddam Hussein. 
Deux faux - un certificat de conversion faux et un certificat de mariage faux 
-, qui attribuaient à Nayab l’âge de 19 ans ont prévalu sur le formulaire B et 
le certificat de scolarité.

L’avocat de la famille de Nayab a aussi fait valoir qu’en vertu de la loi de 
1929 sur les restrictions au mariage des mineurs, un texte qui est partie 
intégrante de la loi pakistanaise, Nayab était dans l’impossibilité légale de 
se marier avant d’avoir 16 ans. Bien que Nayab soit mineure, bien qu’elle 
soit dans l’incapacité légale de prendre des décisions indépendantes, le 
juge a légalisé son mariage avec Saddam Hussein, violant ainsi clairement 
le principe de «l’intérêt supérieur de l’enfant» tel que codifié à l’article 3 (1) 
de la Convention relative aux droits de l’enfant de l’enfant (CDE), ratifiée par 
le Pakistan en 1990.

Le plus inquiétant est le refus des juges de la haute cour pakistanaise 
d’appliquer les lois de leur pays, qui interdisent le mariage des moins de 
16 ans. Les juges tranchent en fonction de principes islamiques comme 
la puberté, et le début du cycle menstruel qui rangent une enfant dans la 
case des adultes. Les juges ignorent non seulement les lois nationales, 
mais violent également les lois et normes internationales ainsi que les droits 
humains des filles.

Déclarations de filles faites sous la contrainte

Les juges se sont également appuyés sur les déclarations des fillettes 
refusant de faire preuve de diligence raisonnable, de respecter la loi, et de 
tenir compte des précédents qui ont montré que souvent les jeunes filles 
ont rédigé leurs déclarations sous la contrainte. Maira Shahbaz qui a affirmé 
s’être convertie à l’islam de son plein gré et épousé Muhammad Nakash 
Tariq librement a donc vu son affaire classée. Mais quelques jours plus tard, 
profitant d’un relâchement dans la vigilance de ses kidnappeurs, Maria s’est 
échappée et a dit la vérité.

Comme Maira et bien d’autres jeunes filles, Mehwish, Farah Shaheen et 
Sadaf Masih ont été forcées de mentir et ont été renvoyées au domicile 
conjugal de leurs soi-disant maris. Mais chaque fois qu’elles ont réussi à 
s’échapper, elles ont modifié leurs déclarations devant le tribunal.



abc Portuscale Jornal comunitário em Português | Journal communautaire en FrançaisJornal comunitário em Português | Journal communautaire en Français

16

J Y M ARCHITECTURE
Services & Plans D’Architecture

Résidentiel • Rénovation • Commercial • Multiplex

Jean-Yves Mesquita T.P.
Technologue en Architecture
Cel. 514.972-9985 • @:info@jymarchitecture.com • www.jymarchitecture.com

L’extrémisme va croissant au Pakistan et rend la vie des minorités religieuses 
plus difficile que jamais. Les jeunes filles ne sont pas seulement victimes 
de parfaits étrangers qui les kidnappent et les convertissent à l’islam pour 
couvrir leurs crimes. Parfois, leurs employeurs les convertissent de force à 
l’islam tandis que leurs père et mère sont déchus de leurs droits parentaux.

Ainsi, Neha, 13 ans, a été convertie à l’islam par son employeur musulman, 
le Dr Altaf. Ce dernier a expliqué que seule une musulmane était autorisée 
à pénétrer sa cuisine, manipuler sa nourriture et ses ustensiles de cuisine. 
Quand le père de Neha a demandé à récupérer sa fille, il lui a été répondu 
qu’elle était maintenant musulmane et qu’il était lui-même débiteur de 275 
000 roupies (1 500 euros). Les autorités auraient dû intervenir, secourir 
la fillette et traduire le Dr Altaf en justice. Au lieu de cela, une collecte de 
fonds a dû être organisée pour payer le Dr Altaf et libérer l’enfant d’une vie 
d’esclavage.

Pourquoi les autorités continuent-elles d’ignorer ce problème ?

La loi islamique autorise un musulman à épouser une chrétienne ou une 
juive. Elle n’oblige pas à la conversion, et la conversion forcée est interdite 
par la loi islamique. Pourquoi alors des filles mineures sont-elles contraintes 
de se convertir à l’islam avant le mariage ?

Il en va de la responsabilité de l’État d’arrêter cette pratique quitte à voter 
de nouvelles lois pour garantir les droits des minorités et des enfants. C’est 
aussi la responsabilité des politiciens, des tribunaux, de la société civile et 
des oulémas [le clergé islamique] ? Rien ne justifie le non-respect de la loi 
nom de la religion.

L’État ne devrait pas permettre à des criminels de ternir l’image du Pakistan. 
L’Union européenne a déjà insisté auprès de Pakistan pour que la liberté 
religieuse soit garantie, et la Commission américaine sur la liberté religieuse 
internationale (USCIRF) a classé le Pakistan dans la catégorie des « pays 
particulièrement préoccupants » (CPC) au regard des libertés religieuses. 
Cette pratique inacceptable doit cesser immédiatement.

Nasir Saeed est directeur du Center for Legal Assistance and Settlement 
(Centre d’assistance juridique et de règlement des litiges ; CLAAS).

Photo de La Presse+ du 25 juin 2017 section Paris Match écran 2
Nos remerciements.
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Lisboa Secreta
Valter Leandro VALTER LEANDRO - EDITOR • OUTUBRO 22, 2021

  
10 curiosidades sobre o Mosteiro dos Jerónimos

Foto por @Júlia Orige

O Mosteiro dos Jerónimos é, juntamente com a Torre de Belém, uma das 7 
Maravilhas de Portugal. 

Além disso, é também classificado pela UNESCO como “Património Cultural 
de toda a Humanidade”, e um dos sítios em Lisboa que deves mesmo visitar 
e conhecer. Estas são apenas algumas curiosidades sobre este importante 
monumento nacional.

Sabias que poderá ter sido aqui o local onde foi descoberta a receita dos 
pastéis de Belém? E que este enorme espaço já foi, até 1940, um orfanato/
escola? Conhece na lista em baixo as restantes oito curiosidades sobre 
este imponente monumento em Lisboa.

1 – Conseguiu o visitante 1 milhão…

…no dia 22 de novembro de 2016, um casal francês de Marselha, tornou-se 
no “visitante 1 milhão” do Mosteiro dos Jerónimos, o monumento português 
mais visitado.

2 – Possui estatuto de panteão nacional

O Mosteiro dos Jerónimos possui, 
desde 6 de maio de 2016, o estatuto 
de panteão nacional, que se destinam 
a homenagear “cidadãos portugueses 
que se distinguiram por serviços 
prestados ao país, no exercício de 
altos cargos públicos, altos serviços 
militares, na expansão da cultura 
portuguesa, na criação literária, 
científica e artística ou na defesa dos 
valores da civilização, em prol da 
dignificação da pessoa humana e da 
causa da liberdade”.

3 – Foi classificado “Património 
Cultural de toda a Humanidade” pela 
UNESCO

Em 1983, o Mosteiro dos Jerónimos 
foi classificado como Património Mundial pela UNESCO, curiosamente ao 

mesmo tempo que a Torre de Belém.

4 – Foi considerada uma das 7 Maravilhas de Portugal

Além de classificado pela UNESCO como “Património Cultural de toda 
a Humanidade”, o Mosteiro dos Jerónimos foi considerado uma das 7 
Maravilhas de Portugal, escolhido em 2007 numa votação que envolveu 
mais de 350 mil portugueses.

5 – O Portal Sul não é a entrada principal do Mosteiro

É mais pequeno e menos aparatoso que a entrada mais conhecida, do 
ponto de vista arquitectónico e teológico, mas a verdade é que o Portal 
Poente é a verdadeira porta principal do Mosteiro dos Jerónimos.

Portal Principal do Mosteiro dos Jerónimos (Poente)

6 – Já abrigou um orfanato

Desde o fim das ordens religiosas, em 1833, o Mosteiro dos Jerónimos 
abrigou um orfanato/escola, até 1940.

7 – As obras demoraram quase 
um século

As obras do Mosteiro dos 
Jerónimos começaram no ano 
de 1501 e terminaram quase um 
século depois. O pedido para 
construção deste monumento 
de D. Manuel à Santa Sé foi 
efectuado em 1496.



abc Portuscale Jornal comunitário em Português | Journal communautaire en FrançaisJornal comunitário em Português | Journal communautaire en Français

19

8 – É o verdadeiro monumento da Era dos Descobrimentos

D. Manuel escolheu os monges da Ordem de São Jerónimo para ocupar 
o mosteiro. Estes deveriam, entre outras funções, rezar pela alma do rei e 
prestar assistência espiritual aos navegadores portugueses que partiram 
dali à procura de novos mundos.

9 – Foi declarado Monumento Nacional em 1907

Também conhecido como Mosteiro de Santa Maria de Belém, o 
Mosteiro dos Jerónimos só foi declarado Monumento Nacional em 1907, 
considerado desde esta altura como um edifício de interesse nacional no 
que respeita à proteção e valorização.

10 – Descoberta da receita dos Pastéis de Belém

Pode ter sido no Mosteiro dos Jerónimos a descoberta da receita dos 
conhecidos – e muito famosos –  Pastéis de Belém. Segundo o próprio 
website da marca,

No início do Século XIX, em Belém, junto ao Mosteiro dos Jerónimos, 
laborava uma refinação de cana-de-açúcar associada a um pequeno local 
de comércio variado. Como consequência da revolução Liberal ocorrida 
em 1820, são em 1834 encerrados todos os conventos e mosteiros de 
Portugal, expulsando o clero e os trabalhadores.

Numa tentativa de sobrevivência, alguém do Mosteiro põe à venda nessa 
loja uns doces pastéis, rapidamente designados por “Pastéis de Belém”.

CONDE FALCÃO (Cor. ref.)
Conde Falcão nasceu na vila do Sardoal em 1940. É coronel de Cavalaria 
reformado

Embora desde os nove anos de idade e em parceria com um austríaco 
da mesma idade, refugiado em Portugal, tenha esboçado trabalhos 
elementares de laboratório, só a partir de 1971, em Moçambique começou 
a fotografar com uma certa objectividade, interessando-se sobretudo em 
desvendar os segredos da câmara escura

Os problemas sociais e o elemento humano em geral são os seus temas 
preferidos. Àfrica, palco das suas três comissões militares, funcionou 
como motor para o desenvolvimento da sua sensibilidade.

Considera-se um fotógrafo de câmara escura e um amante quase fiel do 
preto e branco. É autodidacta. A falta de produtos fotográficos analógicos 
e o desenvolvimento brutal da fotografia digital empurraram-no para esta 
área, considerando-se actualmente um “convertido”

Trabalhos seus foram publicados em revistas nacionais e estrangeiras, 
nomeadamente, Anuário Português de Fotografia de 1981 a 1986, revista 
Super Foto Prática, revista Photo, livro “Your Word” da O.N.U., sobre 
o meio ambiente em 1991. As revistas finlandesas Kotima e Kirkko & 
Kaupunki, publicaram fotografias suas respectivamente sobre “ A Semana 
Santa em Portugal” e “Peregrinos de Fátima”

Colaborou com a Câmara Municipal do Sardoal na recuperação do espólio 
fotográfico daquele concelho, tendo organizado no ano de 1995 uma 
exposição retrospectiva, intitulada “Sardoal, um olhar sobre o passado” 
(100 fotos entre os anos de 1900 e 1940), tendo conseguido ainda em 
1996 as fotografias de todos os presidentes da autarquia desde o ano de 
1901, as quais se encontram no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Contribuiu na recuperação do património fotográfico do Exército, tendo 
organizado e coordenado uma exposição, em Évora, no dia do Exército e 
das Forças Armadas, em 25 de Julho de 1999, sobre as Campanhas de 
Pacificação do Sul de Angola, com o título “ HEROES DO CUAMATO “ .

Foi também o coordenador de uma exposição no Museu Militar sobre 
o tema “ O EXÉRCITO PORTUGUÊS – IMAGENS DO SÉCULO XX “, 
durante a  EXPO  98  (Caminhos do  Oriente ). 

É autor do livro “ Imagens da I Guerra Mundial “ cujas fotos, do fotógrafo 
Arnaldo Garcês, foram por si impressas 

Em parceria com o poeta José Geraldo é também autor dos livros “Vocação 
Marítima” (edição cultural de marinha)  e D’Aquém e D’Além Mar” (edição 
do Ministério da Defesa ). 

Foi o responsável na área fotográfica do livro da história do Regimento de 
Lanceiros nº 2 com o título “Morte ou Glória”, trabalho também utilizado 
na exposição de fotografia com o mesmo nome, no Palácio da Ajuda, da 
história da unidade no período monárquico, em Fevereiro de 2015.

Foi também o responsável na área fotográfica pelo livro “ Cadetes- 
Ano Lectivo 2016/2017 “, livro que contém cerca de 300 fotografias, 
conseguidas ao longo de todo o ano lectivo

Nos concursos nacionais e internacionais em que tomou parte, obteve  400 
prémios, dos quais destaca 5 medalhas de ouro no Salão Internacional 
do Algarve, (um dos melhores salões mundiais), uma medalha de 
prata e cobre no internacional do Barreiro e “Mérit  Award” no Olympus 
Internacional Photo contest (Japão)

Fotografias suas, na sequência de concursos e exposições individuais e 
colectivas, foram expostas na Alemanha, Austria, Dinamarca, Espanha, 
E.U.A., Finlândia, Hungria, Inglaterra, Irão, Itália, Japão, Luxemburgo, 
Suiça, Turquia e Dubai 

Fez parte do júri de inúmeros concursos de fotografia, com destaque do 
Concurso Internacional de Fotografia do Algarve
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Explicação da situação 
terrorista muçulmana

 

O autor deste e-mail é o Dr. Emanuel Tanya, um psiquiatra conhecido e 
muito respeitado.

Um homem, cuja família era da aristocracia alemã antes da II Guerra  
mundial, era dono de um grande número de indústrias e propriedades.

Quando questionado sobre quantos alemães eram nazis verdadeiros, 
a resposta que ele deu pode orientar a nossa atitude em relação ao 
fanatismo.

“Muito poucas pessoas eram nazis verdadeiros “, disse ele, “mas 
muitos apreciavam o retorno do orgulho alemão, e muitos mais estavam 
ocupados demais para se importar. Eu era um daqueles que só pensava 
que os nazis eram um bando de tolos. Assim, a maioria apenas se sentou 
e deixou tudo acontecer. Então, antes que soubéssemos, pertencíamos a 
eles; tínhamos perdido o controle, e o fim do mundo havia chegado.

 A minha família perdeu tudo. Eu terminei num campo de concentração e 
os aliados destruíram as minhas fábricas”.

Somos repetidamente informados por “especialistas” e “cabeças falantes” 
que o Islão é a religião de paz e que a grande maioria dos muçulmanos 
só quer viver em paz. Embora esta afirmação não qualificada possa ser 
verdadeira, ela é totalmente irrelevante. Não tem sentido, tem a intenção 
de nos fazer sentir melhor, e destina-se a diminuir de alguma forma, o 
espectro de fanáticos furiosos em todo o mundo em nome do Islão.

O facto é que os fanáticos governam o Islão neste momento da história. 
São os fanáticos que marcham. São os fanáticos que travam qualquer 
uma das 50 guerras de tiro em todo o mundo. São os fanáticos que 
sistematicamente abatem grupos cristãos ou tribais por toda a África e 
estão tomando gradualmente todo o continente em uma onda islâmica. 
São os fanáticos que bombardeiam, degolam, assassinam, ou matam 
em nome da honra. São os fanáticos que assumem mesquita após 
mesquita. São os fanáticos que zelosamente espalham o apedrejamento 
e enforcamento de vítimas de estupro e homossexuais. São os fanáticos 
que ensinam os seus filhos a matarem e a tornarem-se homens-bomba.

O facto duro e quantificável é que a maioria pacífica, a “maioria silenciosa”, 
é e está intimidada e alheia. A Rússia comunista foi composta por 
russos que só queriam viver em paz, mas os comunistas russos foram 
responsáveis pelo assassinato de cerca de 20 milhões de pessoas. A 
maioria pacífica era irrelevante. A enorme população da China também 
foi pacífica, mas comunistas chineses conseguiram matar estonteantes 
70 milhões de pessoas.

O indivíduo médio japonês antes da II Guerra Mundial não era um belicista 
sadista... No entanto, o Japão assassinou e chacinou no seu caminho por 
todo o Sudeste Asiático numa orgia de morte, que incluiu o assassinato 
sistemático de 12 milhões de civis chineses, mortos pela espada, pá, e 
baioneta. E quem pode esquecer Ruanda, que desabou em carnificina. 
Não poderia ser dito que a maioria dos ruandeses eram “amantes da 
paz”?
 
As lições da História são muitas vezes incrivelmente simples e 
contundentes, ainda que para todos os nossos poderes da razão, muitas 
vezes falte o mais básico e simples dos pontos: os muçulmanos pacíficos 
tornaram-se irrelevantes pelo seu silêncio. Muçulmanos amantes da paz 
se tornarão nossos inimigos se não falarem, porque como o meu amigo 
da Alemanha, vão despertar um dia e descobrir que são propriedade dos 
fanáticos, e que o final de seu mundo terá começado.

Amantes da paz alemães, japoneses, chineses, russos, ruandeses, 
sérvios, afegãos, iraquianos, palestinianos, somalis, nigerianos, argelinos, 
e muitos outros morreram porque a maioria pacífica não falou até que 
fosse tarde demais.

Agora, orações islâmicas foram introduzidas em Toronto e outras 
escolas públicas em Ontário e, sim, em Ottawa também, enquanto a 
oração do Senhor foi removida (devido a ser tão ofensiva?). A maneira 
islâmica pode ser pacífica no momento no nosso país, até os fanáticos 
se mudarem para cá.

Na Austrália e, de facto, em muitos países ao redor do mundo, muitos 
dos alimentos mais comumente consumidos têm o emblema halal (o 
que é permitido por Alá) sobre eles. Basta olhar para a parte de trás de 
algumas das barras de chocolate mais populares, e em outros alimentos 
no seu supermercado local. Alimentos em aeronaves têm o emblema 
halal, apenas para apaziguar uma minoria privilegiada, que agora se 
está expandindo rapidamente dentro das margens da nação.

No Reino Unido, as comunidades muçulmanas recusam-se a integrar-
se e agora há dezenas de zonas “no-go” dentro de grandes cidades 
de todo o país em que a força policial não ousa se intrometer. A Lei 
Sharia prevalece lá, porque a comunidade muçulmana naquelas áreas 
se recusa a reconhecer a lei britânica.

Quanto a nós que assistimos a tudo isto, devemos prestar atenção para 
o único grupo que conta - os fanáticos que ameaçam o nosso modo 
de vida.
 
Por fim, qualquer um que duvide que o problema é grave e apenas exclua 
este e-mail sem o enviar, estará contribuindo para a passividade que 
permite que os problemas se expandam. Então reenvie esta mensagem!
Vamos esperar que milhares de pessoas, em todo o mundo, leiam e 
pensem sobre isto e também divulguem esta mensagem – antes que 
seja tarde demais.
 
E ESTAMOS EM SILÊNCIO!


