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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

Bebam vinho Português...

É isso! Neste começo de ano, seja com a “moderação” (que não conheço...) 
ou com a Franceline, Bebam vinho Português! Como este jornal é bilingue, 
lembramos a frase de Napoleão Bonaparte, em referência ao vinho, ele 
disse: “Nas vitórias é merecido, nas derrotas necessário”.

Muito bem definido, muito claro, com larga envolvência, talvez a lembrar os 
políticos de todo o mundo que podemos aqui reduzir ao espaço português, 
cuja superfície se delineará no final do mês decorrente. No próximo dia 
30 — tal como determinado pelo PR — os Portugueses irão (os que forem, 
claro) depôr votos que elegirão, talvez os mesmos, talvez outros, mas 
isso veremos, os próximos deputados ( que são muitos...) que formarão a 
Assembleia da República. Será então o momento de cada qual abrir uma 
garrrafa de vinho Português, seja para festejar, seja para afastar tristezas.

Com o conhecimento, a experiência e a autoridade que lhe advém de 
longos anos de estudo e de actividade escolar a nível universitário, o PR 
— talvez num amuo devido áquilo que baptizou como sendo equívocos na 
substituição dos Chefes de Estado Maior da Armada, sem o seu necessário 
acordo e nem mesmo a devida informação — acabou por aceitar as 
mesmas conclusões e decisões, após as diligências efectuadas pelo MDN 
ou alguém em seu nome, o que terá sido suficiente para a aceitação sem  
arrelias, sem “equívocos”....sem amuos! Bingo!

São atitudes deste tipo que nos fazem arregalar os olhos de incredulidade. 
Porque será que o PR não desabafa os amuos apenas com um sarmonário 
ao faltoso — habitual nesse tipo de acções — e propõe a sua substituição por 
alegadas e confirmadas más decisões  que o torna inepto para o desenpenho 
de funções? Em vez disso, talvez por clara oposição à tauromaquia, o PR, 
— não gostará de pegar touros pelas salientes defesas destes animais, 
—  fica-se por trejeitos que pretendem demonstrar insatisfações sem criar 
inimizades...

Esta cumplicidade do Presidente em salvaguardar a independência dos 
membros do Governo — a começar por António Costa — denota o respeito 
que tem na autonomia deste, porém, deve recordar que como noutras 
situações semelhantes, a autonomia governamental é a concretização de 
um sonho de liberdade e nunca um direito adquirido na visão socialista do 
“quero, posso e mando”!

Autonomia não significa quebra de unidade com a Nação (de que o PR é 
representante máximo) mas não pode deixar de reflectir a diferença de ser 
Governo e o gosto de ser povo. Povo como todos os outros que o aceitaram 
como dirigente, Não como patrão! É esta consciência cívica que lhe faltará 
e que não é estimulada pelas passagens de esponja do PR.

Ora, Portugal não pode navegar ao sabor dos governantes e dos partidos.
Não pode navegar em águas turvas. ( relembrando a frase pintada em 
letras gordas no edifício dito arranha-céus do Areeiro em Lisboa, aquando 
da “campanha” do Gen. Craveiro Lopes contra um Almirante candidato 
independente, creio que Quintanilha de seu nome).  Menos ainda com os 
políticos que temos agora, porque já vimos a rapidez com que esgotaram 
os conceitos europeus duma “nova ordem mundial”.

Talvez interessante no papel mas desajustados na prática. Recordemos 
somente todos os fracassos e desrespeito das liberdades humanas que 
os “inventores” da Covid têm demonstrado, no plano inclinado onde nos 

movimentamos no meio de grandes interesses e da  mais profunda indife-
rença de quem nos dirige!. A lembrar o desfecho de grandes e poderosos 
barcos  — como o Bismarck — que em desacordo com a arrogância do seu 
pessoal de marinharia acabou mesmo por ser torpedeado e afundado. Como 
num poema conhecido da autoria dum ilustre oficial superior do Exército diz 
que: “ O meu povo marinheiro, que o Mundo ao Mar arrancou, Deu Pátrias 
ao Mundo inteiro, Quase sem Pátria ficou”. Será este o objectivo principal 
dos socialistas? É que estamos muito perto de sermos orfãos de País ou, 
pior ainda, de nova adjacência cujo simples  pensamento insulta no mais 
alto grau a nossa indefectível dignidade! Diabo, somos Portugueses! Não 
seremos capazes de analisar situações do passado recente e do presente  
fazendo a melhor das escolhas a pensar na maioria silenciosa? Deixemos 
de lado os encarnados e passemos a uma côr ténua no esbranquiçado 
da maré. Pensemos Portugal! Pensemos na constatação de discrédito 
que rodeia a política, hoje confundível com um grupo de priveligiados, 
corruptos e chulos do Estado e do povo, fazendo grandes debates estéreis, 
sem conseguirem convencer ninguém num combate mais por lugares ou 
posições que por ideias válidas a que o povo adira.

Como criar o sentimento de Povo Português quando os simbolos e os Valores 
estão por terra, desconhecidos pelos mais novos e pior, pelos próprios pais, 
para quem a simbolização da moeda é o  factor mais explícito e justificativo 
da travessia do Oceano? O culto da simbologia ou do Hino Nacional, é 
essencial para a valorização do Povo Português que corresponde bem com 
a vitória desportiva duma selecção, que enche a alma de amor Pátrio e 
passeia a “carcassa” envolvido na bandeira, desarticulando-se na descrição 
de um golo fantástico que um dos nossos marcou na confirmação da vitória.

O nosso patriotismo reduz-se a isso. Um jogo de futebol onde o individualismo 
dum dado jogador, resolveu uma situação apenas visível. Recordemos a 
final do Campeonato europeu, em que ganhamos à França já nos últimos 
tempos, graças a um jogador de quem a maioria nunca tinha ouvido falar. 
É representativo.

Quanto ao resto, aguardemos o desfecho das eleições do dia 30, 
esperando que saibamos escolher um Governo que possa ser bom para 
todos os portugueses. Ou, aceitarmos tornar-nos parasitas (mais ainda...)
duma Europa já sem objectivos, sofrendo a corrupção e a má sina duma 
instituição incapaz de se desenvolver com directivas eficazes, limpando 
a sua casa de parasitários antes de se preocupar com os outros que a 
desejam e procuram. Escrevendo nas páginas em branco a História digna 
que as nações anseiam de ver e ler. Aos deputados candidatos no dia 30, 
sigam o pensamento de Napoleão Bonaparte: “Bebam vinho Português  
que :nas vitórias é merecido, nas derrotas necessário.”

Raul Mesquita
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AS 10 MAIS BELAS IGREJAS DE LISBOA
Lisboa chegou a ser considerada uma “segunda Roma”, com uma igreja 
ou convento em cada esquina. Muitos destes monumentos desapareceram 
no terramoto de 1755, outros foram reconstruídos, por isso a maioria das 
igrejas da cidade data dos finais do século XVIII. Os interiores reflectem 
os estilos e o gosto da época, um gosto muito português, em que a talha 
dourada se mistura com painéis de azulejos azuis e brancos. 

Os mais belos exemplos encontram-se muitas vezes onde menos se 
espera, escondidos em conventos ou nas igrejas mais pequenas: 

1 | Igreja de Santa Maria de Belém »

O abobadamento da igreja do Mosteiro dos Jerónimos éconsiderado uma 
das mais impressionantes obras de arquitectura de tecnologia gótica em 
toda a Europa. Classificado como Património Mundial, todo o monumento é 
o mais notável feito da arquitectura manuelina, com uma ornamentação que 
conjuga símbolos religiosos e régios, e elementos naturalistas. 

É nesta igreja que se encontram os túmulos de Camões e de Vasco da 
Gama. 

2 | Igreja do Convento da Madre de Deus »

O Convento da Madre de Deus é hoje o Museu Nacional do Azulejo. A igreja é 
um dos monumentos mais extraordinários do país, misturando o azulejo barroco, a 
talha dourada e a pintura em tela. Os azulejos são da autoria de artistas holandeses 
e portugueses, e as 20 telas no tecto, que ilustram a vida da Virgem, são do pintor 
Marcos da Cruz, criadas entre 1660 e 1670. 

3 | Igreja de Santa Catarina »

Curiosamente, esta igreja é pouco conhecida e pouco visitada, apesar de se 
encontrar às portas do Bairro Alto e de ser uma das mais monumentais da cidade. 
O interior sumptuoso é das obras artísticas mais impressionantes de Lisboa, desde 
o estuque rococó no tecto à talha dourada completada em 1727. 

Dois dos pintores mais importantes do século XVIII em Portugal, Vieira Lusitano e 
André Gonçalves, foram os autores das pinturas emolduradas pela talha. 

4 | Igreja de São Roque »

Conhecida por ter a capela que muitos dizem ser “a mais valiosa do mundo”, esta 
igreja tem das fachadas mais simples mas um dos mais magníficos interiores 
de Lisboa. A tal capela é a de São João Baptista, encomendada em Roma em 
1742, para ser trazida peça por peça para Lisboa. É um tesouro considerado uma 
verdadeira obra de arte total, pela riqueza dos materiais (marfim, ágata, lápis-lazúli 
e ouro) e pela boa condução artística dos trabalhos. As outras capelas são ricas em 
talha dourada, mármore, azulejos e telas. 

5 | Basílica da Estrela »
É um dos mais belos monumentos de Lisboa, por dentro e por fora. Foi uma das últimas 
grandes igrejas barrocas, com um interior coberto de mármore. É conhecida pelo seu 
enorme presépio do escultor Machado de Castro, e pelo túmulo de Dona Maria I. 
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6 | Igreja do Convento dos Cardaes »

A igreja do Convento dos Cardaes é um dos mais notáveis exemplos do 
barroco português, misturando a talha dourada e a azulejaria. Sobrevivente do 
terramoto de 1755, a igreja apresenta um conjunto de onze painéis figurativos 
de azulejos a azul e branco, da autoria do holandês Jan van Oort, datados de 
1692. A talha dourada emoldura oito telas de vários artistas da época. 

7 | Igreja de São Miguel »

Apesar de se encontrar no coração de Alfama, por onde passam muitos 
turistas, esta igreja abre apenas uma vez por semana, para missa. Tem um dos 
mais belos e ricos interiores em talha dourada, que cobre as paredes e o altar, 
e que emoldura pinturas atribuídas a Bento Coelho da Silveira, pintor régio de 
D. Pedro II e um dos mais conceituados artistas portugueses do século XVII. 

8 | Igreja do Menino de Deus 

Teve porta aberta no dia em que completou três séculos, em Julho de 
2011, mas esta igreja encontra-se sempre fechada. No entanto, basta tocar 
a campaínha da porta ao lado, e terá acesso ao belo interior. Mandada 
construir por D. João V em 1711, fica quase escondida perto do castelo. 
Destaca-se pelo uso de mármore e de outros materiais nobres, e serviu de 
modelo para muitas outras construções barrocas pelo país. 

9 | Igreja da Encarnação »

Das igrejas do Chiado, todas construídas ou reconstruídas depois do 
terramoto de 1755, esta é a mais bela. É a reconstrução da primeira 
inaugurada em 1708, e só ficou concluída em 1873. O interior, revestido de 
mármores, apresenta elementos decorativos rocaille, e uma escultura de 
Nossa Senhora da Encarnação do escultor Machado de Castro. Os belos 
tectos, de telas pregadas sobre madeira, foram pintados entre 1784 e 1824. 

10 | Igreja dos Anjos »

É uma pequena igreja muito pouco conhecida, mas preserva um dos mais 
valiosos interiores em talha dourada. É um interior do século XVII, mas o 
edifício tem apenas um século, pois é a reconstrução de uma igreja que teve 
de ser demolida para a abertura da Avenida Almirante Reis. A talha dourada 
foi cuidadosamente recolocada, preenchendo grande parte do espaço.
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Jacques Offenbach

Offenbach par Félix Tournachon, dit Nadar (1878).

Surnom Le Petit Mozart des Champs-Élysées
Nom de naissance Jakob Offenbach
Naissance 20 juin 1819
Cologne (Royaume de Prusse)
Décès 5 octobre 1880 (à 61 ans) , Paris (9e)
Lieux de résidence Paris, Étretat
Activité principale Compositeur, violoncelliste
Style Musique romantique
Opéra, opéra bouffe, opérette
Activités annexes 
Directeur de la musique à la Comédie-Française, directeur de théâtre
Lieux d’activité Paris, Vienne
Années d’activité 1838 - 1880
Collaborations Ludovic Halévy, Henri Meilhac
Éditeurs Brandus, Éditions Heugel, Éditions Choudens
Formation Conservatoire de Paris
Élèves Léo Delibes
Distinctions honorifiques 
Chevalier de la Légion d’honneur

Œuvres principales

Orphée aux Enfers (1858-1874)
La Belle Hélène (1864)
La Vie parisienne (1866-1873)
La Grande-duchesse de Gérolstein (1867)
La Périchole (1868-1874)
La Fille du tambour-major (1879)
Les Contes d’Hoffmann (1881, op. posth.)

Scènes principales

Théâtre des Bouffes-Parisiens (directeur)

Théâtre de la Gaîté (directeur)
Théâtre des Variétés
Théâtre du Palais-Royal
Consultez la documentation
Jacques Offenbach /ʒak ɔfɛnbak/2 (de l’allemand Jakob Offenbach /
ˈjaːkɔp ˈɔfn̩ˌbax/3) est un compositeur et violoncelliste français d’origine 
allemande4, né le 20 juin 1819 à Cologne et mort le 5 octobre 1880 à Paris.

Biographie (résumé)

Origines

Jakob Offenbach est né en 1819 dans une famille juive, à Cologne dans 
la province de Juliers-Clèves-Berg, qui à cette époque faisait partie de la 
Prusse. Sa maison natale se trouve sur le Großer Griechenmarkt, proche de 
la place qui porte maintenant son nom, l’Offenbachplatz. Il est le deuxième 
fils et le septième des dix enfants d’Isaac Juda Offenbach né Eberst (1779-
1850)5 et de son épouse Marianne, née Rindskopf (vers 1783-1840).

La rive gauche du Rhin étant devenue française par le traité de Bâle, Isaac, 
issu d’une famille de musiciens, abandonne son métier de relieur et gagne 
sa vie itinérante comme chantre dans les synagogues et violoniste dans les 
cafés. Il est connu sous le nom de der Offenbacher, d’après sa ville natale, 
Offenbach-sur-le-Main, près de Francfort-sur-le-Main. En 1808, en vertu du 
décret de Bayonne, il adopte Offenbach comme patronyme. En 1816, la rive 
gauche du Rhin ayant été donnée au royaume de Prusse par le congrès de 
Vienne, il s’établit à Cologne, où il devient professeur, donnant des leçons 
de chant, de violon, de flûte et de guitare, ainsi que de composition musicale.

Les jeunes années

Lorsque Jakob a six ans, son père lui apprend à jouer du violon. En l’espace 
de deux ans, le garçon compose des chansons et des danses. À neuf 
ans, il commence l’étude du violoncelle. Isaac est à ce moment le chantre 
permanent de la synagogue locale. Il peut se permettre de payer à son 
fils des leçons auprès du célèbre violoncelliste Bernhard Breuer. Trois ans 
plus tard, Jakob interprète ses propres compositions, dont les difficultés 
techniques impressionnent son maître. Avec son frère Julius (violon) et sa 
sœur Isabella (piano), Jakob joue en trio dans des salles de bal locales, des 
auberges et des cafés. Ils y interprètent de la musique de danse populaire 
et des arrangements d’opéras. En 1833, Isaac décide que les deux plus 
talentueux de ses enfants, Julius (alors âgé de 18 ans) et Jakob (14 ans), 
quitteront la scène musicale provinciale de Cologne pour étudier à Paris. 
Avec le soutien généreux des mélomanes locaux et de l’orchestre municipal, 
avec qui ils ont donné un concert d’adieu le 9 octobre, les deux jeunes 
musiciens, accompagnés de leur père, font un voyage de quatre jours à 
Paris en novembre 1833.

Isaac parvient à persuader le directeur du conservatoire de Paris, Luigi 
Cherubini, de faire passer une audition à Jakob. Mais l’âge et la nationalité 
du garçon étaient deux obstacles à l’admission. Cherubini avait déjà refusé 
plusieurs années auparavant l’admission de Franz Liszt, âgé de 12 ans, 
pour des motifs similaires, mais il accepte finalement d’entendre le jeune 
Offenbach. Il écoute son jeu et l’arrête en disant : « Assez, jeune homme, 
vous êtes maintenant un élève de ce Conservatoire ». Julius est également 
admis. Les deux frères adoptent des formes françaises de leurs prénoms, 
Julius devenant Jules et Jakob devenant Jacques.

Isaac espère obtenir un emploi permanent à Paris. Cela ne se réalise pas, 
et il retourne à Cologne. Avant de partir, il trouve un certain nombre d’élèves 
pour Jules. Les revenus modestes de ces leçons, complétés par les 
honoraires gagnés par les deux frères en tant que membres des chœurs de 
la synagogue, leur permettent de poursuivre leurs études. Au conservatoire 
Jules est un étudiant assidu. Il est diplômé et devient professeur de violon 
et chef d’orchestre connu. Il dirigera l’orchestre de son jeune frère pendant 
plusieurs années. En revanche, Jacques s’ennuie et part après un an, le 2 
décembre 1834.

Le violoncelliste virtuose

Premières influences : Luigi Cherubini 
et Fromental Halévy; Louis Norblin et 
Friedrich von Flotow.

En quittant le conservatoire, 
Offenbach se libère de l’académisme 
sévère du programme de Cherubini, 
mais, comme l’écrit son biographe 
James Harding, « il était libre, lui 
aussi, de mourir de faim ». Il obtient 
quelques emplois temporaires 
dans des orchestres de théâtre 
avant d’occuper en 1835 un poste 
permanent de violoncelliste à l’Opéra-Comique. Il n’y est pas plus sérieux 
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qu’il l’avait été au conservatoire, et se voit privé régulièrement de sa paye 
pour avoir fait des farces pendant les représentations. À une occasion, 
lui et le violoncelliste principal ont joué des notes alternées de la partition 
imprimée. Une autre fois, ils sabotent certains pupitres de leurs collègues 
pour les faire s’effondrer à mi-représentation. Néanmoins, les revenus 
de son travail d’orchestre lui permettent de prendre des leçons avec le 
célèbre violoncelliste Louis Norblin. Il fait une impression favorable sur le 
compositeur et chef d’orchestre Fromental Halévy, qui lui donne des leçons 
de composition et d’orchestration. Certaines des premières compositions 
d’Offenbach sont programmées par le chef à la mode Louis-Antoine Jullien. 
Offenbach et un autre jeune compositeur, Friedrich von Flotow, collaborent 
sur une série d’œuvres pour violoncelle et piano. Mais l’ambition d’Offenbach 
est de composer pour la scène, or il n’est pas programmé par les théâtres 
parisiens. Avec l’aide de Flotow, il se bâtit une réputation pour composer et 
jouer dans les salons à la mode.

Parmi les salons qu’il fréquente, il y a celui 
de la comtesse de Vaux. Il y rencontre 
Herminie d’Alcain (1827-1887), fille d’un 
général carliste. Ils tombent amoureux, 
mais il n’est pas encore dans une position 
financière assez brillante pour proposer 
le mariage. Pour étendre sa renommée 
et se faire connaître ailleurs qu’à Paris, il 
entreprend des tournées en France et en 
Allemagne. Il y interprète des œuvres 
d’Anton Rubinstein et, dans un concert 
dans sa Cologne natale, de Liszt. En 1844, 
probablement soutenu par des parents 
anglais d’Hérminie, il entreprend une 
tournée en Angleterre. Il est immédiatement 
engagé pour se produire avec certains des 
musiciens les plus célèbres de l’époque, y 

compris Mendelssohn, Joseph Joachim, 
Michele Costa et Julius Benedict. La presse 
britannique relate un concert prestigieux. L’Illustrated London News écrit : « 
Herr Jacques Offenbach, l’étonnant violoncelliste, s’est produit jeudi soir à 
Windsor devant l’empereur de Russie, le roi de Saxe, la reine Victoria et le 
prince Albert avec un grand succès ». L’utilisation de « Herr » plutôt que « 
Monsieur » reflète le fait qu’Offenbach reste un citoyen prussien. L’ambiguïté 
de sa nationalité lui causera plus tard des difficultés dans la vie.

Caricature par Édouard Riou.

Jacques Offenbach rentre à Paris avec une réputation et un compte en 
banque améliorés. Le dernier obstacle à son mariage avec Hérminie est 
d’ordre religieux. Il se convertit au catholicisme, avec la comtesse de Vaux 
comme marraine. On ne connaît pas la réaction de son père Isaac sur la 
conversion de son fils et l’abandon du judaïsme. Le mariage a lieu le 14 
août 1844, la fiancée a 17 ans et lui 25. Le mariage durera toute leur vie et 
sera heureux, malgré quelques aventures extra-conjugales du mari. Après 

la mort d’Offenbach, un ami a dit qu’Hérminie « lui a donné du courage, a 
partagé ses épreuves et l’a réconforté toujours avec tendresse et dévotion ».
Revenant à Paris, Offenbach fréquente à nouveau les salons à la mode 
mais compose aussi de plus en plus. Il publie beaucoup de partitions, et 
certaines d’entre elles se vendent bien. Il écrit, joue et produit des burlesques 
musicaux pour les présenter dans les salons. Il amuse ainsi les 200 invités de 
la comtesse de Vaux avec une parodie du Désert de Félicien David. En avril 
1846, il donne un concert où sept pièces d’opéra de sa propre composition 
sont créées devant un public comportant des critiques musicaux. Après 
quelques encouragements et quelques déceptions, il semble sur le point de 
se consacrer entièrement à la composition théâtrale, quand Paris subit la 
révolution de 1848, qui renverse Louis-Philippe dans une effusion de sang. 
Offenbach emmène précipitamment Herminie et leur fille récemment née, 
pour rejoindre sa famille à Cologne.

De retour à Paris en février 1849, Offenbach trouve les grands salons 
fermés. Il reprend son travail de violoncelliste et de chef occasionnel à 
l’Opéra-Comique. Il est cependant remarqué par le directeur de la Comédie-
Française, Arsène Houssaye, qui le nomme directeur musical du théâtre, 
avec un mandat pour agrandir et améliorer l’orchestre. Début 1850, 
Offenbach compose des chansons et de la musique de scène pour onze 
drames classiques et modernes. Certaines de ses chansons sont devenues 
très populaires, et il acquiert une expérience précieuse dans l’écriture pour 
le théâtre. Houssaye écrira plus tard qu’Offenbach avait fait des merveilles 
pour son théâtre. Mais la direction de l’Opéra-Comique, cependant, ne lui 
commande rien. 

Offenbach en jeune violoncel-
liste virtuose, parAlexandre 

Laemlein en 1850

Les Bouffes-Parisiens, les Champs-Élysées

Affiche de Nadar.

Entre 1853 et 1855, 
Offenbach écrit trois 
opérettes en un acte et 
réussit à les monter à 
Paris. Elles sont bien 
reçues, mais les autorités 
de l’Opéra-Comique res-
tent impassibles. Il est 
encouragé à continuer par 
le compositeur, chanteur 
et impresario Florimond 
Ronger, plus connu sous 
le nom d’Hervé. Dans 
son théâtre, les Folies-
Nouvelles, qui avait ou-
vert l’année précédente, 
Hervé est le pionnier de 
l’opéra-comique français. 
Il accepte de présenter 
une nouvelle opérette en 
un acte sur un livret de 
Jules Moinaux avec la 
musique d’Offenbach, Oyayaye ou La reine des îles. Créée le 26 juin 1855, 
l’œuvre est bien reçue par la critique et le public. Le biographe d’Offenbach, 
Peter Gammond, la décrit comme « une charmante bêtise ». La pièce dépeint 
un contrebassiste, joué par Hervé, naufragé sur une île de cannibales et 
qui, après plusieurs périlleuses rencontres avec la cheffe des cannibales, 
s’échappe en utilisant sa contrebasse comme bateau. Offenbach décide de 
produire ses pièces dans son propre théâtre et abandonne l’idée de les voir 
à l’Opéra-Comique.

Offenbach choisit son théâ-
tre : la salle Lacaze, sur l’ave-
nue des Champs-Élysées. 
L’emplacement et le moment 
sont idéaux pour lui : Paris, 
entre mai et novembre, 
attend de nombreux visiteurs 
de France et de l’étranger 
pour l’Exposition universelle 
de 1855, et la salle Lacaze 
se situe à côté du site de 
l’exposition (...)

Tombeau de Offenbach à 
Montmartre. France
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Andrade Guerra
Seguiu para Angola em 1971 como Alferes milº incorporado 
num Batalhão de Cavalaria.
Permaneceu mais de ano e meio no Leste, onde foi ferido 
gravemente em combate, tendo sido louvado  pelo seu 
comandante. Depois, esteve destacado como comandante 
militar de Benguela.
De regresso ao continente voltou a trabalhar no Diário de 
Notícias até ser saneado pela equipa gestora do PCP onde 
se integrava José Saramago.
Com outros saneados formou o Grupo dos 24 que chegaram a 
publicar (2 vezes) um jornal alternativo na defesa da liberdade 
de imprensa.Foi um dos fundadores de “O Dia”, dirigido pelo 
Prof. Vitorino Demésio. Fundou o semanário “Dez de Junho”.
Participou em muitas actividades culturais e publicou 4 livros, 
incluindo alguns aspectos da guerra.
Desenvolveu o projecto televisivo “Combatentes do Ultramar” 
(Canal História) entre 2000-2006.
Que descanse em Paz.                  Cor. Manuel Barardo (Ref)

Manuel José de Sá Osório de Andrade Guerra Estes deslumbrantes concertos à luz das 
velas vão iluminar Lisboa em 2022
Sessões intimistas e exclusivas dedicadas aos 
compositores clássicos

Valter Leandro VALTER LEANDRO - EDITOR • 

Imagina-te num lugar mágico à luz das velas, com um conjunto de 
músicos a tocar-te (quase) ao ouvido alguns dos mais famosos temas 
da música clássica.
E agora imagina-te lá, a viver esta experiência sensorial e intimista a que 
chamaram Candlelight.
Depois dos sucessos em Londres, Manchester e Madrid, o evento chegou a 
Lisboa e esgotou rapidamente todas as sessões realizadas em vários locais 
espalhados um pouco por toda a cidade.
Desde 2019, esta série de concertos já contou com mais de 14.000 
espectadores em dezenas de concertos com os mais famosos temas de 
grandes compositores clássicos e contemporâneos, de Vivaldi a Morricone.

Para as novas sessões, os promotores do evento – a Fever –  descobriram 
outros espaços únicos e, ainda por cima, desconhecidos da maioria dos 
lisboetas, como a Biblioteca da Academia das Ciências, o Palácio de 
Xabregas, o Penha Longa Resort, o Monsantos Open Air, a Estufa Fria, 
entre outros a anunciar em 2022.

Os concertos Candlelight continuam com toda a segurança
Sejam quais forem as datas que escolheres, o resultado promete ser um 
concerto exclusivo, com lugares limitados e muito próximos dos intérpretes, 
para que esta experiência à luz das velas seja ainda mais mágica e intimista.
Apesar do distanciamento social que se impõe, a premissa continua a ser 
a de um concerto intimista numa atmosfera mágica para sentir cada nota.
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Ano Novo, Ano Velho
Por Nuno Santa Clara

Há mais de um século, Eça de Queirós escrevia, de parceria com 
Ramalho Ortigão, um conjunto de crónicas conhecidas como “As Farpas”, 
posteriormente coligidas e editadas em livros. Pode dizer-se que essa dupla 
encetou uma nova forma de fazer jornalismo em Portugal.

Com o seu jeito acerado de atacar os males nacionais, Eça arranjou 
não poucos inimigos, sendo mesmo acusado de mau português. Eterna 
desculpa de quem não aceita críticas ou toma qualquer contestação da 
Ordem e da Moral estabelecida como motivo de lesa-pátria.

Numa dessas divagações, imaginou o grande escritor a passagem do Ano 
Velho para o Ano Novo, não com festejos e fogos de artifício, mas como 
dois personagens que se cruzam, numa esquina da vida.

O encontro foi imaginado na fronteira, sob as muralhas de Elvas, uma vez 
que o Ano Novo havia de entrar por ali, vindo de Leste, da Europa civilizada, 
como era devido, na óptica cosmopolita de Eça de Queirós. 

O Ano Velho era uma caricatura da lusa sociedade de então; Eça descreveu-o 
como “aportuguesado”. Na passagem de conhecimentos, como cumpre 
numa rendição entre cavalheiros investidos em altos cargos, o Ano Velho lá 
foi desfiando as mágoas sofridas naqueles doze meses.

Alarmado, o Ano Novo lá foi questionando as razões de tanta desgraça. Por 
fim, exclamou: mas este País tem Colónias! Resposta lapidar do Ano Velho: 
velhas salvas de família, que enferrujam a um canto…

Tudo assim ia, até que o Congresso de Berlim veio instituir a regra ímpia da 
ocupação efeciva. E as velhas salvas tiveram de ser ocupadas, sob pena 
de confisco, e lá se limpou a ferrugem, nomeadamente das armas, para que 
à sombra da Bandeira houvesse ao menos uma secção de cipaios.

Assim se criou uma geração notável de militares, a quem se chamou de 
africanistas, heróis e vítimas de uma situação imposta.

Acabada a grande corrida à África, 
com o fim da I Guerra Mundial, lá 
voltaram as salvas de família a 
ganhar ferrugem. Basta lembrar que 
era mais fácil emigrar para o Brasil 
do que mudar a residência para 
Angola.

O fim da II Guerra Mundial e o 
movimento de descolonização levou 
a uma situação semelhante à do 
Congresso de Berlim: uma pressão 
externa obrigando a um esforço de 
ocupação.

E lá foram os novos africanistas, 
heróis e vítimas de uma política 
desajustada no tempo.

Encerrado o ciclo do Império, foram 
acudindo a novas imposições, tapando buracos da falta de investimento, 
preenchendo lacunas do sistema nacional de saúde, acudindo às 
catástrofes naturais, contribuindo para a prevenção de conflitos, minorando 
as tremendas desigualdades deste Mundo, ignorando olimpicamente as 
consequências da Guerra Colonial.

Como seria o diálogo do Ano Novo e Ano Velho, talvez já não sob as 
muralhas de Elvas, mas nas Chegadas de um Aeroporto?

Não muito diferente. Decerto não se falaria de Colónias, mas sim das Forças 
Armadas, também elas velhas salvas de família, enferrujando a um canto.
E, tal como os africanistas da 1.ª e 2.ª vaga, os novos heróis e vítimas da 
desconsideração, da desorçamentação, da desorientação, da desmotivação 
e da negra ingratidão.

Ou, parafraseando Eça, as Forças Armadas estão aportuguesadas.

Aquecimento global
Pode reverter para uma nova Era do Gelo?
Redacção do Site Inovação Tecnológica - 20/12/2021
 
Será que, sem saber, estamos caminhando para uma nova Era do Gelo?

[Imagem: Pixabay]

Aquecimento que virou Era do Gelo

E se a actual onda de aquecimento global se 
reverter em uma onda de resfriamento global?

Esta é uma possibilidade intrigante que acaba de ser levantada por dois 
estudos publicados pelas renomadas revistas Science Advances e PNAS 
(Proceedings of the National Academy of Sciences).

Os dois trabalhos tentam dar uma resposta a uma das questões mais 
persistentes na climatologia, na história ambiental e nas ciências da terra: 
O que causou a Pequena Idade do Gelo?

Também conhecido como Pequena Era Glacial, este foi um período de 
resfriamento que ocorreu na Era Moderna, entre os anos de 1300 e 1860, 
tornando-se um dos períodos mais frios dos últimos 10.000 anos.

A resposta obtida pelos cientistas parece ser um paradoxo: a Pequena 
Idade do Gelo foi causada pelo aquecimento.

Água doce demais no mar

No ano passado, Francois Lapointe e Raymond Bradley, da Universidade 
de Massachusetts Amherst, nos EUA, reconstruíram cuidadosamente um 
histórico de 3.000 anos das temperaturas da superfície do mar no Atlântico 
Norte.

Os dados mostraram algo surpreendente: Uma mudança repentina de 
condições muito quentes, no final dos anos 1300, para condições frias sem 
precedentes no início de 1400, apenas 20 anos depois.

Agora eles detalharam ainda mais os dados e descobriram que houve uma 
transferência anormalmente forte de água quente para o norte no final dos 
anos 1300, que atingiu o pico por volta de 1380. Como resultado, as águas 
ao sul da Groenlândia e dos mares nórdicos tornaram-se muito mais quentes 
do que o normal. “Ninguém reconheceu isso antes,” observou Lapointe.
 
O excesso de água doce entrando no mar foi tema do filme O Dia depois de 
Amanhã, de 2004. Só que agora os dados são reais.

Bibliografia:

Artigo: Little Ice Age abruptly triggered 
by intrusion of Atlantic waters into the 
Nordic Seas
Autores: Francois Lapointe, Raymond
 S. Bradley
                 Revista: Science Advances
               Vol.: 7, Issue 51
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[Imagem: Lapointe et. al - 10.1126/sciadv.abi8230]

Sempre existiu uma transferência de água quente dos trópicos para o Ártico, 
um processo bem conhecido chamado Circulação Meridional de Capotamento 
do Atlântico, que funciona como uma correia transportadora planetária.

Normalmente, a água quente dos trópicos flui para o norte ao longo da 
costa norte da Europa e, quando atinge latitudes mais altas e encontra as 
águas árticas mais frias, perde calor e se torna mais densa, fazendo com 
que a água mergulhe rumo ao fundo do oceano. Essa formação de águas 
profundas então flui para o sul ao longo da costa da América do Norte, vai 
até os trópicos e então o processo recomeça.

Mas esse processo ganhou força abruptamente no final do século 13, 
o que significa que muito mais água quente do que o normal estava se 
movendo para o norte, o que por sua vez causou uma rápida perda do 
gelo ártico. Ao longo de algumas décadas no final dos anos 1300 e 1400, 
grandes quantidades de gelo foram despejadas no Atlântico Norte, o que 
não apenas resfriou as águas do Atlântico Norte, mas também diluiu sua 
salinidade, causando o colapso da Circulação Meridional. Foi esse colapso 
que desencadeou um resfriamento global, dizem os dois cientistas.

Incertezas nos modelos climáticos
A pergunta que surge naturalmente é se um evento de resfriamento tão 
abrupto poderia acontecer novamente em nossa era de mudanças climáticas 
globais e, mais especificamente, de aquecimento.

Lapointe e Bradley observam que agora há muito menos gelo marinho ártico 
devido ao aquecimento global, então um evento como aquele no início de 
1400, envolvendo o transporte de gelo marinho, é improvável.
“No entanto, temos que ficar de olho no acúmulo de água doce no Mar de 
Beaufort (norte do Alasca), que aumentou 40% nas últimas duas décadas. 
Sua exportação para o Atlântico Norte subpolar pode ter um forte impacto 
sobre a circulação oceânica. Além disso, os períodos persistentes de alta 
pressão sobre a Groenlândia no verão têm sido muito mais frequentes na 
última década e estão associados ao derretimento recorde do gelo.
“Os modelos climáticos não capturam esses eventos de maneira confiável 
e, portanto, podemos estar subestimando a futura perda de gelo do manto 
de gelo, com mais água doce entrando no Atlântico Norte, potencialmente 
levando ao enfraquecimento ou colapso da Circulação Meridional de 
Capotamento do Atlântico,” disse Lapointe.
Os autores apresentam seus resultados ressaltando que eles são evidência 
de uma necessidade urgente de que os cientistas e climatologistas discutam 
essas incertezas dos modelos.
Na verdade, o assunto não é desconhecido dos climatologistas, mas alguns 
defendem que nossas emissões de CO2 podem ser nossa salvação de uma
futura Era do Gelo.

O CULTO DO BELO E AS 
PROFUNDEZAS DO INFERNO

 “A Beleza salvará o Mundo”.
 Dostoiévski, “O Idiota”.

Fui assistir a um concerto do violinista André Rieu e da sua “Johann Strauss 
Orchestra” na, agora, “Altice Arena”. Que maravilha!

A música levou-me por pensamentos algo etéreos…

O espectáculo é, porém, muito mais do que um concerto, de facto é um 
tratado de filosofia de vida; um exemplo de profissionalismo; um conjunto 
de ideias morais em ordem ao Bem e o espelho do que melhor existe na 
matriz cultural judaico-cristã (enfim, mais cristã do que judaica). 

O pavilhão estava a abarrotar e não houve “SarsCov2” que o sustivesse. 
Ainda bem, ainda há esperança que grande parte da população, ainda 
não esteja alienada de todo e não ser só o futebol que consegue arrastar 
multidões, com muitos dos intervenientes em toda essa realidade (da tutela, 
aos clubes, aos “empresários”, “às negociatas”, às “claques” e à massa 
associativa e espectadores em geral) cujo comportamento deixa muito a 
desejar e a serem notícia constante pelos piores motivos. 

Este espectáculo é a prova provada de que se pode nivelar por cima, que 
se pode (e deve) disseminar cultura pela generalidade da população sem 
receio de rejeição ou do estafado slogan “não estão preparados para isto”. 
Havia ainda uma gama considerável de preços conforme os lugares, que 
não se podem considerar baratos para a média dos proventos das famílias, 
mas o sucesso da bilheteira foi enorme. E atrevemo-nos a dizer que se em 
vez de quatro espectáculos, tivessem sido dez, assim teria sido em todos 
os santos dias.

E é a prova também, de que podemos evitar ter uma sociedade (ocidental) 
onde passou a notar-se o culto do feio, do ordinário, do sórdido, do 
maligno, do aberrante, transversal em todas as artes (e passa também nas 
pantalhas televisivas), com intuito de chocar as audiências, subverter-lhes 
os princípios, a matriz cultural de um povo, o nivelar por baixo, etc., em 
nome do falso relativismo moral, de dar expressão a traumatizados sociais 
e morais, do “progressismo”, das “amplas liberdades”, das experiências 
sociais aberrantes; do igualitarismo (que não da igualdade), etc., com 
que somos bombardeados todos os dias e que mais não visa do que a 
subversão e desconstrução da sociedade; a quebra dos valores tradicionais 
e amplamente testados desde antanho; o repúdio da autoridade; e dos 
laços religiosos, enfim, a quebra da vida em comum.

E isto não tem nada a ver com crítica saudável, imobilismo ou falta de desejo 
de sermos melhores amanhã do que somos hoje. Mas tem a ver com a 
necessidade de exorcizar ideologias malsãs; ideias cretinas, aberrantes e 
antinaturais. 

Este espectáculo é o exemplo de como se pode fazer o culto do Belo ao 
mesmo tempo que se repelem as tais fumaças do maligno, mas só se 
consegue montar com grande dose de liderança, organização e disciplina; 
enorme sentido de entreajuda e sincronização não só dos artistas como 
de todos os profissionais da luz, som, cenários e restantes logística, sem 
esquecer toda a parte burocrática e de gestão.

Tudo isto só é possível com um apertado crivo na selecção e preparação 
de quem é contratado e de muito trabalho. E tal nota-se nos mais ínfimos 
pormenores que chegam ao ponto da interligação de esgares faciais com 
notas musicais e brindes com champanhe!

Nota-se porém que toda aquela gente vive com alegria e transmite alegria, 
o que torna seguramente todo o trabalho individual e ensaios de grupo, 
muito mais agradáveis e suportáveis.

A batuta de tudo é do próprio André Rieu, que não só é maestro da orquestra, 
como toca e, em simultâneo, fala sendo o condutor de todo o fio de meada 
do “show”. 

Pois aquilo é de facto um show de música, cor, de luz, de som, de ritmo, 
suite pag.12
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Nota: a convite do Exmo Senhor Sérgio Marques, digníssimo Presidente do CA da Caixa Portuguesa, colaboramos 
nesta oportuna campanha,— por nós lançada em 1988, — por continuarmos a considerá-la muito importante para 
a juventude de origem Portuguesa. Façam-se membros da Caixa e COLABOREM. Amamos a Portugalidade!



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



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

12
O culto do Belo...

Continuação da página 9

cenários lindíssimos e apropriados e até de humor. Transmite e suscita 
emoções…

E quando pensamos que o espectáculo vai terminar, ele renasce e 
prolonga-se quase por igual tempo e a um ritmo superior. Tudo entrosado 
constantemente com a participação do público!

Esta exibição de arte é ainda o espelho do que melhor pode haver em 
todos nós e representa o cume do estádio civilizacional a que conseguimos 
chegar e que parte das elites e de fatias da população de hoje em dia (e 
que estão a aumentar na juventude)dizem combater, cheios de “ismos” que 
fedem.

Este concerto de André Rieu, um holandês, que trabalha com muitas 
pessoas de outras nacionalidades (e ter orgulho na sua nacionalidade, não 
quer dizer que se queira hostilizar ou guerrear as outras) faz mais pela 
preservação dos valores e civilização europeia/ocidental (e na senda do 
suicídio em que se encontra posta), do que dezenas de mensagens de 
Sua Santidade o Papa; vinte discursos do Secretário - Geral da ONU; a 
verborreia demagógica da generalidade dos líderes políticos e daqueles 
que os querem substituir e entretanto chafurdam na pseudo liderança dos 
Partidos Políticos. 

André Rieu e a sua equipa não falam, realizam; não prometem, fazem; não 
se queixam, perseveram; não reivindicam “direitos”, avançam com deveres 
cumpridos. E tudo fazem com qualidade superior conseguindo tocar o 
coração das pessoas e encher a alma. 

O meu obrigado e o meu bem-haja. 

1
 E como estamos na quadra, e sem receio de ofender seja quem for (se 
alguém se ofender, tem bom remédio), aqui fica o meu desejo que passem 
um Santo Natal.

João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador (Ref.)

 
1 Apenas um desejo e um repto: da próxima vez que a orquestra vier a 
Portugal fico a aguardar que incluamno repertório o grande clássico do 
“espírito militar”, a marcha “Alte Kameraden”, escrita cerca de 1889, em Ulm 
(Alemanha), pelo compositor militar Carl Teike. Pois tocam-na na maravilha.

Curiosidades de Lisboa: a história dos 
autocarros 837 e 851

VALTER LEANDRO - EDITOR • DEZEMBRO 22, 2021

Foto por @museudacarris

A Carris é uma das empresas de transportes históricas da cidade. Hoje 
vamos conhecer dois dos seus autocarros emblemáticos: o 837 e o 851.

A história dos transportes coletivos na cidade de Lisboa pode começar a ser 
contada a partir do momento em que a empresa Carris foi fundada, a 18 de 
Setembro de 1872, no Rio de Janeiro, no Brasil.

Na altura com a designação de Companhia Carris de Ferro de Lisboa, a 
sua implementação na capital portuguesa só viria a registar-se a 14 de 
Novembro desse mesmo ano. 

@carris.pt

72 anos depois

Apesar de a empresa ter começado a transportar os lisboetas, principalmente 
através dos seus equipamentos elétricos (elevadores e ascensores), 
a verdade é que só 72 anos depois é que foi inaugurado o seu primeiro 
serviço de autocarros, a 9 de Abril de 1944.

A Exposição do Mundo Português, em 1940, foi o grande catalisador do 
investimento empreendido pela Carris para transportar os visitantes desta 
exposição para Belém.

Sabias que foi também nesta data que foi construída a primeira versão do 
Padrão dos Descobrimentos?

@carris.pt

Contudo, foi só em 1947 que a empresa recebeu os primeiros autocarros com 
dois pisos, dos quais fazem parte os dois ícones que hoje te apresentamos: 
o autocarro 837 e o autocarro 851.

O primeiro entrou ao serviço em 1968 e integrou aquele que foi o primeiro 
conjunto de autocarros Daimler Fleetline construídos com o volante à 
esquerda, de acordo com as necessidades e exigências do trânsito lisboeta.
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Juntamente com o autocarro nº 807, a Carris atingiu as 1000 unidades 
de veículos de transporte de passageiros em 1967. E, para assinalar este 
importante marco, o autocarro nº 837 circulou pela cidade de Lisboa com 
uma placa a indicar: “Eu sou o 1000º veículo ao serviço da Lisboa”.

@Museu da Carris

Se quem está a ler estas linhas for daquele tempo, é bem provável que julgue 
estranha a cor destes autocarros, e tem toda a razão. É que originalmente 
os autocarros Daimler e AEC eram verdes, mas com a actualização da 
frota, a partir de 1975, a cor laranja passou a ser a tonalidade dominante 
dos transportes da empresa.

Actualmente, como sabes, o clássico e lindo amarelo (que sempre foi a cor 
dos elétricos) passou a ser a cor padrão de todos os transportes operados 
pela Carris… a cor que melhor condiz com a nossa iluminada Lisboa.

@museudacarris

O autocarro nº 851

Quanto ao autocarro nº 851, faz parte de um conjunto de cinco veículos 
que facilmente são identificados pelo aspecto da sua car-roçaria, com duas 
portas para os passageiros cir-cularem e uma escada de acesso ao 2º piso, 
localizada no meio da viatura.
A sua cor dominante 
também era a verde, 
com uma faixa branca 
por baixo das janelas 
do piso inferior. Hoje, no 
Museu da Carris, está 
pintado desta forma, 
uma criação do pintor 
Eduardo Nery, que cria 
a ilusão de estarem dois 
autocarros sobrepostos. 
Os miúdos adoram!

Coitado do Manuel Pinho? Não. Coitados de nós

João Miguel Tavares
in Público, 2021.12.16

Há três explicações possíveis para Manuel Pinho ter começadofinalmente a ser 
apertado pelo Ministério Público, após meia dúzia deanos a brincar aos tribunais 
e a passear-se por comissõesparlamentares com uma altivez de DDT, sem nunca 
largar aquele arzinho desdenhoso de milionário enfastiado por ter de interromper 
uma visita ao MMA para responder a perguntas aquém do seu estatuto.

Hipótese 1: o Ministério Público assustou-se com a aventura sul-africana 
de João Rendeiro e não quer correr o risco de ver mais colarinhos brancos 
lusitanos a voar para aquelas paragens. Hipótese 2:o Ministério Público 
descobriu, de facto, assinaláveis vendas de património por parte de Pinho, 
e está mesmo convencido de que há perigo de fuga. Hipótese 3: o Ministério 
Público quer aproveitar o facto de a instrução do processo ter saído das 
mãos de Ivo Rosa para as mãos de Carlos Alexandre
O advogado Ricardo Sá Fernandes está convencido de que a resposta certa 
é a 3. Eu também estou. Não faltam por aí rumores de estratagemas usados 
por procuradores para evitar que lhes caia a fava de terem Ivo Rosa como 
juiz de instrução. Note-se, contudo, que esses estratagemas não existem 
porque os procuradores só gostem de juízes“fáceis”. Eles existem porque é 
impossível trabalhar com Ivo Rosa em matérias de criminalidade económica. 
Não por ser um juiz de instrução rigoroso, mas por ser um fetichista da lei 
que descobre tantas e tão criativas ofensas a direitos fundamentais que 
acaba a trucidar o direito mais fundamental de todos para quem veste a 
beca de juiz — a procura de justiça.
Estou um bocadinho farto da tendência para colocar Ivo Rosa e Carlos 
Alexandre em pólos opostos, insinuando que a linha justa estaria algures 
no meio. Não é verdade. Carlos Alexandre pode ter cometido erros ao 
longo da sua carreira, mas é um homem abnegado, que procura cumprir 
o seu dever e honrar o cargo que detém. Ivo Rosa é um destruidor de 
processos, com um ódio patológico à cultura de investigação do Ministério 
Público, confundindo diariamente o papel de juiz de instrução com o de juiz 
de primeira instância. Razão pela qual perde recursos atrás de recursos 
quando as suas decisões são avaliadas pelo Tribunal da Relação. E não 
perde só recursos do Ministério Público — as suas interpretações delirantes 
são um manancial para expedientes dilatórios das próprias defesas, como 
se tem visto na Operação Marquês.

Portanto, eu percebo Ricardo Sá Fernandes quando ele diz que foi “um dia 
triste para a justiça portuguesa”, mas em bom rigor a tristeza começou há 
muitos, muitos anos. O grande escândalo não foi Manuel Pinho ter sido agora 
detido de forma inesperada e, digamos, pouco curial. O grande escândalo é 
ele ainda nem sequer ter sido acusado, quase 17 anos após ter iniciado uma 
fulgurante carreira de ministro de Economia mensalmente patrocinada por 
Ricardo Salgado. Explicações para isso do próprio até ao momento? Zero.

E assim sendo, o que me choca não é Manuel Pinho ficar em prisão domiciliária 
no Algarve. É ele não estar há muito na prisão da Carregueira, quando se sabe há 
pelo menos quatro anos que criou na cidade do Panamá, a 8 de Março de 2005 
— quatro dias antes de tomar posse como ministro da Economia do Governo 
de José Sócrates —, a sociedade offshore Tartaruga Foundation, através da 
qual recebeu todos os meses 14.963,94 euros do saco azul do BES, enquanto 
se manteve como ministro. Coitado do Manuel Pinho? Não. Coitados de nós.
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Pourquoi les Palestiniens 
Fuient la Bande de Gaza

par Khaled Abu Toameh
Traduction du texte original: Why Palestinians Are Fleeing the Gaza Strip

Les Palestiniens savent dans quel luxe vivent les dirigeants du Hamas à 
Gaza et à l’étranger. Et ils remarquent que les pauvres finissent souvent 
par nourrir les poissons alors que les dirigeants du Hamas se délectent eux 
des meilleurs poissons et fruits de mer dans les meilleurs établissements du 
Qatar et de la bande de Gaza.

Les deux millions de Palestiniens qui vivent sous le régime du Hamas ont 
fini par conclure que c’est le Hamas, et non Israël, qui est responsable de 
leur misère.

« Au cours des 15 dernières années, le Hamas a mené Gaza de Charybde 
en Sylla. Les Gazaouis sont devenus l›otage d›un régime islamiste brutal 
dont les politiques immobilisantes ne servent que les intérêts du Hamas 
et des pouvoirs islamistes étrangers qui le soutiennent. Si la communauté 
internationale pouvait aider Gaza à se libérer, elle aiderait les Gazaouis à 
créer un Dubaï sur la Méditerranée ou un nouveau Singapour. » — Ghanem 
Nusseibeh, un musulman palestinien appartenant à la plus vieille famille 
arabe de Jérusalem, Al-Arab News, 29 mai 2021.

Blâmer Israël pour tout ce qui ne va pas dans la bande de Gaza peut tromper 
beaucoup de monde aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Mais 
les Palestiniens qui fuient Gaza et leurs familles qui restent derrière savent 
la vérité : c’est le Hamas qui les a conduits à l’abîme, et qui les pousse à la 
mer ou ils se noient aujourd’hui.

Trois Palestiniens ayant récemment fui la bande de Gaza contrôlée par le 
Hamas semblent avoir disparu en mer. Leur embarcation aurait chaviré 
au large des côtes grecques ou turques. De nombreux Palestiniens ont 
fait remarquer que les pauvres nourrissent les poissons quand les riches 
dirigeants du Hamas se gobergent dans les meilleurs restaurants de 
poissons et fruits de mer du Qatar ou de Gaza. Photo : deux Gazaouis tirent 
un bateau le long d’une plage à Khan Yunis, dans la bande de Gaza, le 22 
septembre 2021. (Photo de Said Khatib/AFP via Getty Images)

La tragédie qui vient de frapper la bande de Gaza est un bon indicateur 
des souffrances endurées par les Palestiniens sous le régime du Hamas 
soutenu par l’Iran.

Cette tragédie est aussi un signe du deux poids – deux mesures avec lequel 
la communauté internationale traite le conflit israélo-palestinien. En effet, 
les accusations obsessionnelles portées contre Israël ont pour corollaire 
le refus persistant de porter un regard critique sur le comportement des 
Palestiniens.

Selon des médias de Gaza, trois Palestiniens qui ont fui l’enclave côtière 
contrôlée par le Hamas ont fait naufrage au large des côtes grecques et 
turques. Comme des dizaines de Palestiniens, ces trois-là cherchaient une 
vie meilleure loin de la répression et de la corruption du Hamas.

Deux des victimes ont été identifiée. L’une était Anas Abu Rajileh, 25 ans ; 
l’autre était Nasrallah al-Farra.

L’ incident a capté l’attention des Palestiniens en raison d’un enregistrement 
audio retrouvé sur le bateau. L’un des passagers, un jeune homme, informe 
sa mère qu’un de ses amis s’est noyé et lui demande d’avertir la famille 
de l’ami. « Mère », s’exclame le jeune homme, « nous nous noyons et les 
poissons nous dévorent ».

Nombreux ont été les jeunes de Gaza qui, chaque fois qu’ils ont pu 
économiser ou rassembler quelque argent, ont fui ces dernières années 
vers la Turquie et la Grèce. Quitter Gaza pour commencer une nouvelle 
vie en Europe ou ailleurs à un coût : il faut verser des milliers de dollars en 
pots-de-vin aux responsables du Hamas, aux gardes-frontières égyptiens 
et aux passeurs.

Selon un sondage d’opinion réalisé l’an dernier par l’Université Al-Aqsa de 
Gaza, 51% des jeunes de Gaza migreraient si la possibilité leur en était 
donnée. Pour plus de 80% d’entre eux, la fuite a des raisons économiques.
Point intéressant, 73% des personnes interrogées ne songeraient pas à partir 
si le Hamas et le Fatah, dirigé par le président de l’Autorité palestinienne 
(AP) Mahmoud Abbas, cessaient de se faire la guerre.

Le Hamas et le Fatah sont en guerre l’un contre l’autre depuis 2007, date à 
laquelle le Hamas a chassé l’Autorité palestinienne de Gaza. Cette prise de 
pouvoir a eu lieu par la violence et les miliciens du Hamas ont jeté plusieurs 
responsables de l’Autorité palestinienne du toit d’immeubles élevés.

Combien de Palestiniens ont fui la bande de Gaza ces dernières années ? 
Certains médias estiment que plus de 40 000 Palestiniens ont réussi à partir 
entre 2014 et 2020. D’autres font état de plus de 70 000 départs.

Le sondage montre aussi que les Palestiniens sont inquiets de voir les plus 
diplômés, notamment les médecins, partir en Europe, loin du Hamas.

« Les noyades de jeunes hommes à l›occasion de ces départs rendent les 
familles anxieuses », indique le journal panarabe Al-Quds Al-Arabi . « Mais le 
risque encouru est un signe de l›ampleur du drame que vivent les habitants 
de la bande de Gaza qui voient partir les meilleurs de leurs enfants ».

Le dernier naufrage a déclenché une vague de protestations et l’incrédulité 
et la colère ont envahi les réseaux sociaux. Certains ont estimé que la vie 
luxueuse menée par la plupart des responsables du Hamas dans la bande 
de Gaza et à l’étranger s’accordait mal avec les conditions de vie détériorées 
de la population.

Les Palestiniens n’ont pas hésité à établir un lien entre les poissons qui 
dévorent les pauvres émigrants et les dirigeants du Hamas qui profitent des 
poissons et fruits de mer dans les meilleurs restaurants du Qatar et de la 
bande de Gaza.

Sur Twitter, certains Palestiniens ont lancé le hashtag « Nous voulons vivre 
», pour mieux pointer la responsabilité du Hamas dans le chômage et la 
pauvreté qui règnent à Gaza.

De nombreux posts accusent le Fatah d’Abbas d’aggraver les conditions de 
vie de la population en raison de sa rivalité incessante avec le Hamas.

« Le gouvernement [du Hamas] ne fait rien pour changer la vie ici-bas », 
a écrit le journaliste palestinien Walid Mahmoud. « Les médias n›en disent 
mot, et n›en parleront pas ». Pour Mahmoud, originaire de la bande de 
Gaza, le hashtag « Nous voulons vivre » indique clairement le niveau 
d’exaspération de la population face à « la stupidité de l’administration [du 
Hamas] au pouvoir ».

Preuve de la corruption généralisée du pouvoir, certains Palestiniens ont 
révélé sur Twitter que les fils des dirigeants du Hamas s’offraient entre eux 
des billets pour la station balnéaire égyptienne de Charm a-Cheikh en guise 
de cadeaux.

Un Palestinien de la bande de Gaza, qui n’a pas révélé son nom, a mis 
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en ligne une vidéo dans laquelle il a accusé les dirigeants du Hamas de 
détruire l’avenir des jeunes.

« Si nos dirigeants ne se soucient pas de nous, c›est un désastre... Les 
gens meurent, ils meurent de faim. Des vies sont détruites. Les jeunes gens 
meurent et les poissons les mangent. les chefs [du Hamas] et leurs fils ne 
valent pas mieux que moi et mes enfants. »

Les deux millions de Palestiniens qui vivent sous la coupe du Hamas 
semblent avoir compris que le responsable de leur misère n’est pas Israël, 
mais le Hamas.

L’extrême sensibilité des Palestiniens à la tragédie des candidats à 
l’émigration, montrent qu’ils ont compris ce que la plupart des militants anti-
israéliens n’assimilent toujours pas - que le Hamas donne la priorité à la 
fabrication et à la contrebande d’armes plutôt qu’à la création d’emplois et à 
la solidarité avec les pauvres et les chômeurs.

Le Hamas aurait pu faire de la bande de Gaza, le Singapour du Moyen-
Orient. Il a préféré en faire une plateforme de djihad (guerre sainte) contre 
Israël.

Ghanem Nusseibeh, un Palestinien musulman qui appartient à l’une des 
plus anciennes familles arabes de Jérusalem, a commenté :

« Sous la coupe du Hamas, la situation de Gaza est allée de Charybde 
en Sylla au cours de ces 15 dernières années. Les Gazaouis souffrent 
d›un régime islamiste brutal et sont pris en otage par des politiques 
immobilisantes qui ne servent que les intérêts du Hamas et de ses alliés 
islamistes internationaux. Si la communauté internationale pouvait aider 
Gaza à se libérer, elle donnerait aux Gazaouis l›énergie de créer un Dubaï 
sur la Méditerranée ou un nouveau Singapour. »

Les Palestiniens de Gaza semblent désespérés, mais ils ne se donnent pas 
réellement les moyens de renverser le Hamas et de desserrer l’étau de fer 
qui les emprisonne à Gaza.

Il est vrai que le Hamas écrase facilement la dissidence et intimide ses 
détracteurs. Il est non moins vrai qu’il demeure populaire à Gaza, mais 
aussi en Cisjordanie. Si le Hamas est si populaire c’est que de nombreux 
Palestiniens soutiennent le Hamas dans son appel à la destruction d’Israël.
Il serait plus utile que les Palestiniens ne fuient pas la bande de Gaza et 
consacrent leur énergie à chasser le Hamas. Quitte à en payer le prix, c’est 
le seul et unique moyen de résoudre les problèmes de Gaza.

Blâmer Israël pour tout ce qui ne va pas dans la bande de Gaza peut tromper 
beaucoup aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Royaume-Uni. Mais 
les Palestiniens qui fuient et leurs familles qui restent savent la vérité : c’est 
le Hamas qui mène Gaza à l’abîme, et c’est lui aussi jette les Palestiniens à 
la mer ou ils se noient.

Khaled Abu Toameh est un journaliste primé basé à Jérusalem.

Debaixo da ténue espuma dos dias, a 
grande tempestade ameaçadora 

(Henrique Monteiro, in Expresso, 23/12/2021) 

Falamos da covid e, sim, é um problema grande. Falamos dos discursos 
de Rio, das alocuções de Costa, dos desconfortos do BE e do PCP (como 
se não tivessem apoiado este ciclo), e das tiradas apoplécticas de Ventura. 
Falamos de muita coisa, mas a grande tempestade que nos ameaça é só 
referida de passagem. Há quem faça a chamada “greve climática” (contra 
quê? contra quem?), como se o homem mudasse um sistema complexo 
dominado por variáveis que nem conhecemos, através de greves. Porém, 
as revoluções subterrâneas que a todos e a cada um ameaçam; que 
podem derrubar a civilização, seja através da desumana indiferença, da 
paralisia cobarde ou do desconhecimento papalvo, são deixadas num plano 
secundário, ao fundo do palco das palavras e fora do plano das acções. 
Sãoelas a demografia e as migrações. 

Provavelmente, estes dois cavaleiros do Apocalipse que nem São João previu 
— não são a fome, a guerra, a peste e a morte —, constituem a principal 
ameaça, não tanto às nossas vidas, mas ao que consideramos vida; não 
nos ameaça com a morte, mas com o Inferno, tal como Dante e a Teologia o 
encaram: a ausência de esperança. Não temos para onde fugir nem terra que 
nos acolha. Nós somos a terra que acolhe e para onde se foge; o chão, que 
para nós quase só tem angústias, é para eles a esperança da vida melhor. A 
nossa pobreza é a sua riqueza; a nossa desigualdade o seu paraíso. 

Curiosamente, a história do Natal tem os ingredientes desta realidade: 
nascimento, ameaça, fuga. Mas para os europeus, para os ocidentais, fuga 
para onde? Os nascimentos decaem, porque a crença, a esperança, é um 
incentivo à procriação; pelo contrário, a descrença e o desespero provocam 
um seco e infértil efeito. As ameaças aí estão. A infância e a juventude 
deixaram de ser assunto de brincadeira, passaram a negócio sério. Dos 
brinquedos aos problemas psiquiátricos e sociais, não há jovem a quem não 
seja incutida (pior do que qualquer efeito secundário possível ou imaginário 
de uma vacina) uma boa dose de medo da vida; em simultâneo, glorifica-se 
a temeridade insana nos chamados desportos radicais, que vão do coma 
alcoólico à escalada. A ideia de felicidade tornou-se de tal modo complexa 
que a poucos ou a ninguém chega um amor, uma casa, um emprego, filhos 
e umas férias. Tem de ser muito mais, tem de ser tudo. 

Aqui, onde falta gente para trabalhar e jovens, a uma sociedade velha e 
desiludida, chegam milhares de migrantes que aspiram à nossa felicidade 
(que cremos ser infeliz). À maioria nem os deixamos chegar; pregámos boa 
moral sobre os muros de Trump e temos um cemitério de esperança no mar. 

Aos que o passam, espera-os o campo de concentração. 

Aos que se libertam ou fogem, empregos miseráveis, ou demagogos que 
os classificam como ameaças ou ‘activistas’ que exaltam a cultura e o 
modo de vida de que fugiram. Nem de um lado nem do outro (salvo as 
raras excepções, que sempre existem), nada nem ninguém os integra. Nos 
centros urbanos fala-se turco, árabe, farsi, nepalês, chinês, hindi… nos 
Uber, nos táxis, em muitas lojas, entendemo-nos no novo latim bárbaro 
que é o mau inglês. Gradualmente, eles serão mais e nós menos. Nada de 
grave, acaso lhes quiséssemos mostrar a virtude da nossa civilização e os 
convidássemos a estar connosco, estando com eles. O seu destino, porém, 
é o gueto. O nosso, a prazo, é o fim da mais tolerante, livre e bela civilização 
construída. Quem não sente esta tempestade? Quem ainda crê no milagre 
da ressurreição?
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A lição de Carlos Mariano 
Manuel

Carlos Mariano Manuel exalta o Padrão dos Descobrimentos na visão 
serena que cultiva da História do seu país, Angola. É uma “carapuça” na 
cabeça dos que veem na história de Portugal um infame buraco negro.

Foi por vontade própria que o lançamento da sua obra ocorreu no auditório 
do Padrão dos Descobrimentos –  “nobre local”, como lhe chamou quando 
chegou a sua vez de falar naquele acto.  A obra, em três grossos volumes 
(Ed. Perfil Criativo), mais de 2.000 páginas no total, é uma história de 
Angola. Ao título “Angola”, juntou um sugestivo subtítulo “Desde Antes da 
sua Criação pelos Portugueses até ao Êxodo destes por Nossa Criação”.   

Por Xavier de Figueiredo / Obs.

Carlos Mariano Manuel

Carlos Mariano Manuel, é dele que se trata, é um angolano de 64 anos nascido 
num lugar do norte do território, Negage no tempo colonial especialmente 
conhecido por estar aí instalada uma Base Aérea. A sua vida, contada pelo 
próprio, no primeiro volume da obra, ajuda a compreender a serena visão 
que tem da História do seu país, que estuda/analisa vai para 25 anos. Uma 
conversa pessoal de umas duas horas robustece a impressão.

O rigor e a profundidade que a narrativa histórica da sua obra deixam 
transparecer (dois dos seus méritos), é seguramente fruto da observância 
de critérios em que assenta a sua visão da História. Entre eles o de olhar 
para o passado tendo sempre presente realidades que o foram marcando. 
“Não é honesto”, diz, sujeitar tempos antigos a apreciações inspiradas em 
referências e lógicas do presente.

Para Carlos Mariano Manuel também faz fé que as fontes documentais e 
bibliográficas são as que melhor preservam a integridade da substância da 
história. Foi guiado por esse princípio que a pesquisa a que se entregou 
para escrever a sua obra tenha feito dele um grande frequentador de 
vários arquivos históricos – Berlim, Lisboa e Luanda. Ou leitor de obras 
fundamentais – com a de António Cadornega à cabeça.

O subtítulo da sua obra encerra duas ideias fortes. Uma, a de que Angola, 
tal como a conhecemos, no seu território, nas suas fronteiras, é obra de 
portugueses; outra, a de que a debandada dos portugueses por alturas 
da descolonização não foi estranha a influências dos angolanos. A este 

desfecho da conturbada transição de Angola do período colonial para a 
independência chama “lamentável, lamentável, lamentável”.

A data escolhida por Carlos Mariano Manuel para lançamento público da 
sua obra, em Lisboa, foi o dia 29 de Outubro. Uma maneira de evocar uma 
batalha que nesse mesmo dia de 1665 se feriu entre uma hoste do rei 
do Congo, D. António, e outra, constituída por portugueses e potentados 
locais, seus aliados, para os quais a sorte pendeu. Na sua interpretação, foi 
por via de feitos como o de Ambuíla, que a autoridade central de Luanda se 
foi alargando àquele que viria a ser o actual território de Angola.

Na mesa de honra do pequeno auditório do Padrão dos Descobrimentos 
está outro angolano, Marcolino Moco, prefaciador de um dos volumes 
da obra, que partilha integralmente do pensamento do autor. O que os 
portugueses encontraram quando chegaram àquelas partes de África foi 
uma amálgama de potentados, muitos deles rivais entre si, cada com uma 
identidade própria. Juntá-los a todos, num esforço que se arrastou até ao 
dealbar do século XX, isso foi obra de portugueses.

A apresentação no Padrão dos Descobrimentos

O entendimento que ambos têm das origens remotas de Angola afasta-
se nitidamente de outras versões da História de Angola, estas ainda a 
fazer carreira, nitidamente sujeitas a reduções políticas, ideológicas ou 
simplesmente de conveniência. Angola é apresentada nessas versões 
como uma entidade pré-existente à chegada dos portugueses, que a 
ocuparam e colonizaram até ao seu resgate por efeito de um rasgo libertador 
protagonizado “pelo partido”. A história ao partido pertence….

O tão celebrado rei Mandume, que a historiografia oficial angolana apresenta 
como um incansável resistente à ocupação do seu potentado Cuanhama 
pelos portugueses, estava, afinal, feito com os alemães do antigo South 
West Africa, a Namíbia actual. Se tivesse conseguido levar a sua resistência 
até às últimas consequências – claudicou e rendeu-se aos portugueses no 
seguimento da derrota da Alemanha na Grande Guerra – as terras do seu 
potentado teriam sido incorporadas na então colónia alemã.

A lição de Carlos Mariano Manuel ou Marcolino Moco não é inédita entre 
intelectuais e pensadores africanos. A Leopold Senghor ouvi benevolentes 
considerações acerca de Portugal, dos portugueses e da história da sua 
secular passagem por África numa entrevista que lhe fiz em Bissau, vai para 
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40 anos. A Luiz Cabral, Aristides Pereira e Jonas Savimbi, em diferentes 
circunstâncias, ouvi coisas parecidas.

A honraria de “nobre local” conferida por Carlos Mariano Manuel ao local 
onde lançou a sua obra, sentiu-a ele devida pelo facto de ter sido dali (o 
cais do Restelo ou de Belém, como no passado foi conhecido) que partiram 
as naus que deram corpo à expansão marítima portuguesa – um grande 
número delas nunca mais fazendo a “torna viagem”, sepultadas, elas e os 
homens nelas embarcados, no fundo de mares.

Mas também à consciência de que os malefícios da expansão marítima são 
apenas parte de um todo que também compreende muito de bom. A começar 
pelo seu valor científico. Foi por via da expansão marítima portuguesa que 
o Atlântico Sul e suas bordas, na América e em África, entraram na história 
do mundo, fazendo assim cair por terra lendas e mitos de Santo Agostinho 
ou de Ptolemeu, que era tudo o que sabia sobre aquelas ignotas paragens.

A obra em três volumes

A dimensão e o estatuto que é hoje o da língua portuguesa, falada em 
vários pontos do mundo por mais de 250 milhões, é também obra da 
expansão marítima. Em muitos dos Estados nos quais se implantou como 
língua oficial, a língua portuguesa tem o incomensurável valor de um factor 
de identidade e de unidade nacional – agregando o que línguas e falares 
diversos tendiam a desunir. Não fora a expansão e a língua portuguesa não 
valia seguramente mais do que vale o catalão.

Médico e académico de profissão, dedicado à História quando há 25 anos 
se abalançou na obra agora concluída, Carlos Mariano Manuel exalta o 
Padrão dos Descobrimentos simplesmente levado pela visão serena que 
cultiva da História antiga do seu país. A lição nisso implícita não deixa de 
ser uma “carapuça” enfiada na cabeça de portugueses que vêm na história 
de Portugal um infame buraco negro. Como aquele deputado que um dia 
viu o Padrão dos Descobrimentos como legado de um passado sinistro, 
fácil de extirpar com a ajuda de um camartelo que o reduzisse a escombros.

Devo estar a ficar velho
Por Lobo Antunes

“Devo estar a ficar velho: as Paulas Cristinas têm mais de 20 anos, os 
Brunos Miguéis já vão nos 15, as Kátias e as Sónias deram lugar a Martas, 
Catarinas, Marianas. A maior parte dos polícias são mais velhos  do que eu. 
Comecei a gostar de sopa de Nabiças. A apetecer-me voltar  mais cedo para 
casa. A observar, no espelho matinal, desabamentos, rugas  imprevistas, 
a boca entre parêntesis cada vez mais fundos. A ver os  meus retratos 
de criança como se fosse um estranho. A deixar de me  preocupar com o 
futebol, eu que sabia de cor os nomes de todos os  jogadores do Benfica 
(…). A desinteressar-me dos gelados do Santini que o  Dinis Machado, de 
cigarrilha nas gengivas achava peitorais.

Se  calhar, daqui a pouco, uso um sapato num pé e uma pantufa de xadrez no  
outro e vou, de bengala, contar os pombos do Príncipe Real que circulam,  
de mãos atrás das costas como os chefes de repartição,em torno do  cedro. 
Ou jogar sueca, com colegas de boina, na Alameda Afonso Henriques  de 
manilha suspensa no ar, numa atitude de Estátua de Liberdade. Quando  
der por mim, encontro o meu sorriso na mesinha de cabeceira, a  troçar-me, 
num copo de água, com 32 dentes de plástico. Reconhecerei o  meu lugar 
à mesa pelos frasquinhos dos medicamentos sobre a toalha, que  me farão 
lembrar as bandeiras que os exploradores antigos, vestidos de  urso como 
os automobilistas dos tempos heróicos, cravavam nos gelos  polares.

Devo estar a ficar velho. E no entanto, sem que me dê  conta, ainda me 
acontece apalpar a algibeira à procura da fisga. Ainda  gostava de ter um 
canivete de madrepérola com sete lâminas, saca-rolhas,  tesoura, abre-
latas e chave de parafusos. Ainda queria que o meu pai me comprasse na 
feira de Nelas, um espelhinho com a fotografia da Yvonne de Carlo, em 
fato de banho, do outro lado. Ainda tenho vontade de escrever o meu nome 
depois de embaciar o vidro com o hálito.

Pensando bem (e digo isto ao espelho), não sou um senhor de idade que 
conservou o coração de menino. Sou um menino cujo envelope se gastou.”
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19 de Dezembro de 2021 no MUSEU DO COMBATENTE 

Evocando 60 anos da Invasão e tomada dos territórios do Ex-
Estado Português da India (Goa, Damão e Diu) em que foram 
feitos prisioneiros, os presentes nesta cerimónia,  (não a 
totalidade, por diversos motivos, de falecimento a doença etc.) 
mas onde, como há longos anos, foram evocados e lembrados 
os 25 militares caídos na altura, em defesa da Pátria. 

Iniciou-se na Capela do Combatente, com alocução do Presidente da 
Associação Nacional dos Prisioneiros de Guerra, Sr. Fausto Diabinho, 
estando presentes os elementos da Direcção, Srs. Jorge Vaz, Waldemar 
Simão, António Candeias e Lúcio Pacheco, seguida de leitura bíblica, 
palavras do Sr. Jorge Vaz e do Presidente da Liga dos Combatentes, 
TGeneral Joaquim Chito Rodrigues, e chamada dos caídos.

No exterior, junto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar, prestou-se 
homenagem com deposição de coroa de flores, os toques da ocasião, Aos 
Mortos, Silêncio, Alvorada, Hino da Liga dos Combatentes e Hino Nacional.
Da parte de tarde, no auditório/biblioteca do Museu dos Combatentes , 
realizou-se a Assembleia Geral da ANPG.
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O Sr. Jorge Vaz continua a manter o dia a dia da Associação com 
instalações no edifício da Liga dos Combatentes em Lisboa, o Sr. José 
Fernandes Maneira, na altura da invasão em 1961, estava no esquadrão de 
reconhecimento nº 1, em Mapuçá, e o antigo presidente da ANPG, Gomes 
Montez, estava na bateria de artilharia próximo do aeroporto em Goa, «sem 
peças de artilharia anti-aérea».

Face ao extraordinário potencial relativo de combate favorável às tropas 
indianas quando da invasão, às tropas portuguesas não foi possível oferecer 
a resistência que garantisse a defesa do território. 

Após a redução de efectivos ao longo de anos, restaram poucos, sem 
meios humanos e materiais, para enfrentarem as tropas da união indiana 
aquando da invasão. Os que foram feitos prisioneiros de guerra, lembram 
a indiferença e mesmo a rejeição com que foram abordados no regresso 
após a sua libertação. 

Regressados a Lisboa foram escoltados pela Polícia Militar, numa recepção 
inglória para estes heróis e só anos depois, com a intervenção do então 
Ministro da Defesa Paulo Portas em 2003, foram reconhecidos, tendo 
recebido uma medalha de mérito e reconhecimento e passado a usufruir 
uma reforma mensal, tal como outros antigos combatentes, o que não 
acontecia até então.

Continuaremos ao longo dos anos, na medida do possível, a prestar a devida 
homenagem a estes combatentes que foram dos primeiros portugueses a 
cair ao serviço da Pátria, não esquecendo os  caídos em 1954, o Sub-Chefe 
Aniceto do Rosário e o polícia António Fernandes assassinados em Dadrá, 
antiga colónia portuguesa, aquando da ocupação militar da Índia, nascendo 
assim os chamados “Heróis de Dadrá”.

Aniceto do Rosário foi condecorado a título póstumo com a Ordem Militar da 
Torre e Espada. 

fotos, de isabel martins e  de António Cerejo Filipe da ANPG
isabel martins , 20 dezembro 2021, mkt museu do combatente
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ACORDO ORTOGRÁFICO

Com todas as letras, sem 
exterminar consoantes

Por Pedro Correia

Em semana natalícia, despolitizemos algum espaço de reflexão. Por isso 
hoje se destaca um intelectual verdadeiro, daqueles que não precisam 
de pôr-se em bicos de pés a soltar estridências para se fazerem notar. 
António Feijó acaba de ser eleito presidente da Fundação Calouste 
Gulbenkian. Pelos seus pares, em votação secreta e com efeitos a partir 
de Maio, mês em que cessa funções a actual titular, Isabel Mota.
Justa consagração para o pró-reitor da Universidade de Lisboa, com 
um percurso académico e literário que fala por si. Vai gerir a mais rica 
fundação do país, dotada com fundos próprios que ascendem hoje a 3,2 
mil milhões de euros. Não falta quem a considere o verdadeiro Ministério 
da Cultura português, sendo também referência em áreas tão diversas 
como a educação, a ciência, a saúde e o ambiente.
António Maria Maciel de Castro Feijó já tinha assento desde 2018 no 
órgão máximo de gestão da Gulbenkian, como administrador não-
executivo. Está habituado a cargos de decisão. Entre 2008 e 2013 dirigiu 
a Faculdade de Letras de Lisboa, onde é professor catedrático. Em 2014 
assumiu a presidência do Conselho Geral Independente, que supervisiona 
o Conselho de Administração da RTP. Levou até ao fim o mandato de 
seis anos, deixando inequívoco o seu entendimento do que deve ser esta 
empresa sempre tão envolta em polémica: «O operador público de rádio 
e televisão não deve fidelidade a um governo mas deve fidelidade aos 
contribuintes, àqueles que pagam a chamada contribuição audiovisual.»
Diplomado em Estudos Americanos e doutorado em Literatura Inglesa 
pela Universidade de Brown, nos EUA, onde viveu durante os mandatos 
presidenciais de Jimmy Carter e Ronald Reagan, é prefaciador de Agustina 
Bessa-Luís, especialista na obra de Teixeira de Pascoes, tradutor de 
Shakespeare e Oscar Wilde. Em 2016 venceu o Prémio Jacinto do Prado 
Coelho, atribuído pela Associação Portuguesa dos Críticos Literários, 
distinguindo o seu livro Uma Admiração Pastoril pelo Diabo (Pessoa e 
Pascoaes) que mereceu insuspeitas palavras de elogio. Rui Ramos, 
no Observador, chamou-lhe «um milagre de erudição e subtileza».
O recém-eleito presidente da Fundação Gulbenkian assume-se ainda 
«absolutamente contra» o acordo ortográfico que visava o impossível: 
unificar as diversas formas de escrever em português. Objectivo que não 
foi nem jamais será alcançado.
«Temos uma tradição política iliberal de o Estado se arrogar uma série de 
decisões que não lhe competem. O Estado abstém-se de entrar em certos 
domínios da economia porque entende que não tem vocação para o fazer. 
Então porque há-de entrar nas consoantes mudas?», declarou numa 
entrevista em 2012. Invocando um exemplo que bem conhece: «O inglês 
entre os EUA e a Inglaterra tolera grafias diferentes. Seria impensável 
para eles que a ortografia fosse homogeneizada. Nem num país nem 
noutro alguém presume que pudesse ser objecto de um acordo.»

O nosso idioma merece: há que salvar todas as consoantes da extinção.
 

 

António Feijó

No próximo Verão, o Museu do Louvre 
vai receber uma exposição de pintura 
portuguesa dedicada ao Renascimento.

A exposição de pintura portuguesa dedicada ao Renascimento estará 
patente num dos mais conhecidos museus em todo o mundo durante três 
meses, de 10 de Junho a 10 de Setembro de 2022.

Esta mostra faz parte de uma parceria entre o Museu Nacional de Arte 
Antiga e o Museu do Louvre, que pretende levar até Paris uma exposição 
dedicada à pintura portuguesa do Renascimento: “L´Âge D’Or de la 
Renaissance Portugaise”, que em português quer dizer: “A Idade de Ouro 
do Renascimento Português”.
Sabe-se ainda que esta exposição ficará instalada para admiração na Ala 
Richelieu do Museu do Louvre.

ala de exposições no museu do louvre em paris
@dat-vo

Três meses no Louvre

O destaque das obras portuguesas permanecerão em Paris entre os dias 
10 de Junho e dia 10 de Setembro, o equivalente a três meses de “sonho” 
para a cultura portuguesa além fronteiras, e logo num dos museus mais 
conhecidos em todo o mundo.
Serão 15 as obras de arte cedidas pelo Museu Nacional de Arte Antiga: 
com a autoria de Gregório Lopes, Cristóvão de Figueiredo, Jorge Afonso 
ou Nuno Gonçalves.
Mergulhe no coração do 
Louvre
O museu mais popular da 
capital francesa convida-o 
a mergulhar no coração do 
Louvre. O museu actualizou 
o seu site com uma nova 
versão, mais intuitiva, visual e 
envolvente.


