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Carta aberta a quem ocupa a função de 
chefe de Estado-Maior do Exército

    
João José Brandão Ferreira

A sua postura na sequência da borrada de Tancos tem sido inqualificável. O se
nhor perdeu o respeito de todos; perdeu o respeito por todos e, ao que se topa, 
só não perdeu o respeito por si. Lá chegará.

“O mal não deve ser imputado apenas àqueles que o praticam, mas também 
àqueles que poderiam tê-lo evitado e não o fizeram”.
Tucídides (460-396 AC.)

O senhor está a ser uma vergonha e uma desgraça para o Exército, as Forças 
Armadas e o País compreenderá, por isso, que não o trate sequer pelo posto. Na 
minha mente existe apenas a dúvida se o hei-de despromover a director-geral ou 
a comissário político…

Não sei se deu conta mas já não estamos no PREC onde valia tudo, se é que 
alguma vez tomou consciência do que isso foi e o que representa.

Mas creio poder afirmar, sem muito errar, que o seu comportamento configura 
um subproduto distante da herança dessa malfadada época.

A sua postura na sequência da borrada de Tancos tem sido inqualificável. O 
senhor perdeu o respeito de todos; perdeu o respeito por todos e, ao que se 
topa, só não perdeu o respeito por si. Lá chegará.

O País deixou de ter fundo porque foi capturado maioritariamente por gente 
sem moral nem princípios, cuja óbvia preocupação se esgota no sucesso dos 
negócios a qualquer preço e por muitos que sofrem de defeitos congénitos na 
espinhal medula.

O seu comportamento parece encaixar na perfeição, neste último âmbito. E se 
calhar quem o empurrou para o actual cargo sabia isso plenamente.

Já não lhe bastou andar a fazer de capacho do senhor ministro da Defesa – 
personagem que já provou à saciedade não estar capacitado para o lugar – 
aquando do caso burlesco e insidioso do Colégio Militar (estão bem um para o 
outro!); ter andado meio à nora no infeliz caso dos “Comandos” e na muito mal 
gerida ultrapassagem na promoção do Major General Moura – só para ficarmos 
por aqui – exonera, depois, “provisoriamente” (?!) cinco comandantes de 
unidade, sem lhes levantar um simples processo disciplinar (e não devia haver 
apenas um responsável pelos paióis?), para finalmente num gesto de opróbrio, ir 
dizer aos deputados que se sente humilhado com os seus subordinados e outros 
dislates avulsos?

A generalidade dos militares, se é que ainda o são, é que se sentem humilhados 
com o seu comportamento, indigno de qualquer militar que se preze, quanto mais 
num sucessor do comandante da hoste que derrotou os mouros em Ourique!

Por tudo isto, não hesite e em vez de correr o risco de acabar muito mal na 
função que ocupa transitoriamente, tenha um momento de lucidez, meta férias, 
vá ter, sei lá, com o Dr. António Costa a Maiorca e aproveite para desaparecer 
sem deixar rasto.
Já chega.

Cidadão BI (civil) 02171021; Cidadão (militar) 014391-L

Visitez Le 
Portugal

Un Tea Party pour la gauche américaine?
Pendant que les démocrates tentent ce qu’ils peuvent pour ralentir les républicains 
au Congrès, un nouveau mouvement s’est mis en marche. Avec l’objectif de 
jouer les trouble-fête.

Julie Dufort

Des membres d’un groupe local d’Indivisible récite le serment d’allégeance lors 
d’une séance du conseil municipal de Campbell, en Californie.

(AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

Non. C’est la réponse classique que donnent les démocrates aux projets de loi 
déposés par les républicains au Congrès américain. Leur dernier « non » en 
liste, un cadeau avant les vacances de la fête nationale, s’oppose à l’abrogation 
d’Obamacare, l’une des promesses phares du président Trump.

Mais la liste est longue. Très longue. Le test  des 100 premiers jours à la 
présidence témoigne de cette résistance : les démocrates ont refusé la plupart 
des projets de loi et des nominations aux postes exécutifs. Le parti qui a dirigé 
pendant huit ans sous le « Yes, we can » doit maintenant changer sa stratégie 
politique pour multiplier les « non » affirmatifs.

Avec une majorité républicaine à la Chambre des représentants et au Sénat, ce 
refus de collaborer peut-il avoir un réel impact? C’est d’une évidence mathématique, 
les républicains continueront à faire avancer leurs politiques. Avec cette même 
logique, la seule possibilité des démocrates est de ralentir le processus législatif et 
de préparer le terrain pour les élections législatives de 2018.

Si nous entendons principalement parler de ces « non » qui se prononcent à 
Washington, il ne faut pas sous-estimer la naissance d’un nouveau mouvement 
politique populaire qui prend de l’ampleur dans les 435 circonscriptions aux 
États-Unis. Nommé Indivisible, ce mouvement se veut une réaction à l’élection 
de Trump. Il a vu le jour à la fin 2016 par la publication du document Indivisible : 
A Practical Guide for Resisting the Trump Agenda.

Les fondateurs de ce mouvement ne sont pas dupes : eux-mêmes d’anciens 
employés du Congrès, ils admettent que ce guide ne constitue pas une panacée 
et qu’il ne peut à lui seul mettre fin aux nombreuses divisions internes du Parti 
démocrate. Ils savent toutefois que les progressistes peuvent être « indivisibles » 
autour d’un projet : nuire à Trump et contester les projets de loi des républicains.
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Ce qui est frappant en lisant ce document n’est pas tant la mission que se donne 
ce mouvement, mais de constater à quel point il s’inspire des stratégies politiques 
du Tea Party, le mouvement qui campe à droite :

•	 embêter les élus en multipliant les lettres et les courriels;
•	 encombrer leurs lignes téléphoniques;
•	 rendre visite aux représentants et manifester régulièrement devant leur 

bureau de comté;
•	 ou encore jouer les trouble-fêtes en se présentant à leurs assemblées 

ou événements publics.

Et le mouvement Indivisible ne s’en cache pas : la référence au Tea Party revient 
à 27 reprises dans leur guide de 26 pages! Si l’activisme local a fonctionné pour 
la droite pourquoi cela serait-il différent pour la gauche

Forts de leur expérience au Congrès, les auteurs de ce manuel ont vu les membres 
du Tea Party faire trembler les élus qui devaient faire face à leur réélection. La 
stratégie est éprouvée : il faut rejeter, contester et manifester directement dans 
chacune des circonscriptions.

Les progressistes semblent répondre à l’appel. Le site internet d’Indivisible a été 
vu par 5 millions de personnes durant le premier mois, et il existe à ce jour 5800 
groupes qui s’activent aux quatre coins des États-Unis (et au moins deux dans 
chacune des circonscriptions). À titre de comparaison, le Tea Party en avait 650 
à son apogée.

En psychologie, la phase du non chez l’enfant est synonyme d’affirmation. 
Pourra-t-on en dire autant pour les démocrates? S’ils refusent d’obéir, il faudra 
éventuellement qu’ils s’accordent sur des objectifs politiques plus précis. Être sur 
la défensive permet certes d’avoir un ennemi commun, mais ce n’est certainement 
pas un programme politique viable.

D’ailleurs, qu’en est-il du Tea Party aujourd’hui?
**
Julie Dufort est chercheure à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire 
Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques.

A REN, de nacional, tem o N
Amílcar Correia / P

O Estado deve forçar esta empresa privada a conseguir uma solução que 
concilie a importância da construção de gasoduto com o respeito pelo património 
nacional

O gasoduto que a REN — Redes Energéticas Nacionais está a projectar para o 
Douro não é um processo pacífico e inócuo. A obra, para unir a rede portuguesa 
e espanhola de gás, vai invadir insolentemente uma área classificada como 
Património Mundial da Humanidade. É claro que um gasoduto não tem as 
mesmas repercussões de uma barragem, mas a sua construção implicará 
transformações numa paisagem que deveria manter-se imaculada e protegida.

De resto, não é aceitável o modo como a empresa tem vindo a conduzir o 
processo. O Icomos (Comissão Nacional Portuguesa do Conselho Internacional 
de Monumentos e Sítios) não foi oficialmente informada da obra e a recomendação 
que faz é a mais óbvia: a opção por um traçado alternativo e sem invadir a Região 
Demarcada do Douro. Mais: o estudo de impacte ambiental tem um ano, mas 
a sua existência não é do domínio comum; a discussão pública do mesmo terá 
ocorrido num domingo de Agosto; as autarquias e a Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Norte, a que também compete zelar pela defesa 
do património, só tomaram conhecimento da obra muito recentemente...

Como se isto não bastasse, a ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços 
Energéticos) pronunciou-se negativamente, em 2016, sobre os investimentos 
da REN no transporte de gás natural, porque o preço do gasoduto não será 
inócuo para particulares e empresas. E este já é um país onde o tarifário do gás 
natural é dos mais altos da Europa. Num parecer enviado ao Governo, a ERSE 
aconselhou a olhar com prudência para o investimento e a aguardar primeiro pela 
clarificação do tema da comparticipação financeira europeia e da coordenação 
com Espanha e França na criação deste corredor energético.

Compete ao Governo tornar este investimento menos intrusivo e ainda há tempo 
para isso: a declaração de impacte ambiental não foi emitida e a obra não foi 
licenciada. Com a REN vendida ao Estado chinês, não se espera que ela faça o 
que não lhe compete: olhar o interesse nacional em detrimento do interesse dos 
seus accionistas. O que se pede é que o Estado exija desta empresa privada uma 
solução que concilie a importância do gasoduto com o respeito pelo património 
nacional e que opte por uma travessia por território menos povoado e destituída 
desta importância. Afinal, a REN, de nacional, tem pouco, apenas o N.

Deselegâncias, visões e mediocridades
Após o atestado de imbecilidade passado pelo primeiro-ministro António 
Costa à população portuguesa no caso de Tancos, fica no ar uma pergunta 
que me parece pertinente e ao mesmo tempo, um forte desejo de rir às 
gargalhadas. Por vezes a gente ri com vontade de chorar.

Neste centenário das Aparições, qual terá sido a visão ou a aparição divina 
que repentinamente lhe fez luz, iluminando-o com uma visão da “verdade” 
de Tancos? Aí ele aprendeu o que os seus generais não sabiam. E estes 
sabiam muito pouco, para não dizer nada já que, o CEME desconhecia 
até, que em Tancos estivessem paióis de armamento... Ora, é difícil 
compreender como um general que terá, pelo menos 35 ou 40 anos de 
serviço, com uma carreira que o terá levado a percorrer o território e várias 
unidades operacionais, desconheça a existência de paióis num quartel onde 
estacionam várias unidades e entre elas, a Brigada de Intervenção Rápida…

Mas a deselegância do PM foi mais longe. A sua “versão para tolos”, 
insultando tudo e todos com a ligeireza da sua explicação, atinge no caminho 
o Presidente da República e Chefe Supremo das Forças Armadas que 
antes, tinha decidido e exigido um relatório eficaz, coerente e admissível, 
contra tudo e contra todos. Os generais que tinham aceitado sem conteste a 
exigência do Chefe Supremo, viram-se agora para o outro lado na esperança 
de verem o caso “arrumado” libertando-se das pressões e, contrariando o 
Chefe Supremo, concordam com a “visão” de António Costa.

Decisão assustadoramente medíocre que para além de desadequada e 
com deselegante argumentação, ofende pelo atestado de imbecilidade que 
pressupõe passar a todos. Presidente incluído, na primeira linha.

O Presidente deve sentir-se humilhado e ofendido pela conduta dos “três da 
vida airada” e exigir reparação, imediata, que poderá ir até a imolação no 
altar dos ofendidos dos responsáveis da afronta.

Que fará Marcelo Rebelo de Sousa? Poderá destituir os dois generais 
trapalhões?

Há aqui uma situação mais que delicada. Se o Presidente não reage ao 
insulto e à indisciplina de que foi alvo, perde a confiança não só das Forças 
Armadas como também, da população em geral. Torna-se no bombo da 
festa. Bom para acompanhar os Pauliteiros de Miranda… Se tomar a 
posição que se impõe, terá forçosamente que repreender o PM — não penso 
em destituição porque não há presentemente, gente capaz de o substituir 
— apesar das pressões que recebe com frequência dos magnates que 
procuram impor um outro imbecil, Passos Coelho, como chefe do governo. 
Mal por mal, deixemos assim.

Inconformados com a decisão de Rebelo de Sousa de no início desta 
legislativa apoiar a “geringonça”, os sociais-democratas tudo têm tentado 
para o fazer mudar de ideias. Receio bem que António Costa, talvez 
autoconvencido da sua gestão e aos níveis atingidos na Europa, não 
tenha levado o seu ego longe demais. Porque, faça o Presidente aquilo 
que entenda, a relação entre os dois homens não pode ser a mesma. E 
num clima de desconfiança e de sede de poder que certamente aumentará 
na Assembleia da República, os malabarismos, as invejas e fabricação de 
escândalos só pode prejudicar o funcionamento desta e por tabela directa, 
o povo. Labirinto intrincado onde todos se perderão.

E António Costa terá também, se quiser manter uma certa credibilidade, de 
controlar os seus companheiros e os empregos que se facilitam à família 
de Carlos César. Com tanta gente desempregada com diplomas longos 
como um braço, não faz sentido que se deiam postos importantes e bem 
remunerados, a inexperientes acabados de sair das universidades, apenas 
porque são sobrinhas, ou “n” familiares do presidente do Partido Socialista. 
Continuamos a ver em Portugal uma terra de parolos, nascidos e crescidos 
na corrupção e vigarices, de pequenas a abissais, onde os políticos procuram 
arrecadar o maior número de prebendas, fazendo negócios fabulosos de 
somas astronómicas com o Estado, onde este sai sempre lesado.

E tem sido lesado de várias formas. Vejamos este “bijoux”:  — a  ANA 
aeroportos nacionais — declara um lucro de 325 milhões de euros nos 
últimos quatro anos de exploração. Quer dizer, quando as companhias são 
nacionais, há défices enormes. Passam para mãos estrangeiras, começam 
a dar lucros logo no primeiro ano. Falta-nos o dedo. É eterno. Clássico.

Raul Mesquita
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A Ala dos Namorados, 
romance histórique, et...
Romance historique ou le mythe du groupe des jeunes chevaliers portugais qui 
ont formé le côté gauche «ala esquerda» de l’armée portugaise lors de la bataille 
d’Aljubarrota (14 août 1385), dans laquelle ils ce sont fait remarquer par leur 
bravoure. Ils furent appelés Ala dos Namorados (1), pour être tous, âgées, entre 
18 et 25 ans, et aucun n’était marié. À l’époque, ils sont considérés sans peur, un 
peu inconscients, mais déterminés, voire aventuriers.

Un peu d’histoire : Le 6 avril 1383, est signé entre le Portugal et la Castille le 
contrat de mariage de  Beatriz, âgée de 11 ans, fille du roi portugais D. Fernando 
1er et de D. Leonor de Teles, avec João 1er de Castille. Le 22 octobre 1383, D. 
Fernando 1er, âgé de 37 ans, décède. Leonor de Teles assume la régence du 
royaume portugais, en accord avec les clauses des derniers traités, au nom de 
sa fille Beatriz et de João 1er de Castille, qui était veuve depuis peu. Dans ce 
contrat est stipulé que D. Leonor de Teles resterait régente jusqu’à sa fille Beatriz 
mariée avec D. João 1er de Castille donne un enfant, et celui-ci âgé de 14 ans 
deviendrait l’héritier de la couronne portugaise, et cette dernière passerait ainsi 
sur les héritiers du royaume de la Castille, et la capitale du royaume serait la 
ville de Toledo. La régente Leonor de Teles nomma le Galicien et son amant, 
João Fernandes Andeiro, le conseiller du royaume portugais. Cette nomination 
n’est pas du goût du peuple portugais. Devant le risque d’annexion du Portugal 
par la Castille, João Fernandes Andeiro sera assassiné le 6 décembre 1383, sur 
ordre de D. João, Grand Maître d’Avis, frère bâtard du roi D. Fernando 1er, qui se 
proclame roi de Portugal.  Il en résulte 
la crise de 1383-1385, une période 
d’interrègne de chaos politique et 
social au Portugal. En 1384, João 1er 
de Castille, assiège Lisbonne, mais 
la ville résiste, et le siège de la ville 
est levé. Le siège de Lisbonne a duré 
quatre mois et 27 jours. Le 6 avril 
1385, les Cortes réunies à Coimbra, 
João (3) maître d’Avis est proclamé 
roi de Portugal. C’est la première fois 
dans l’histoire du Portugal qu’un roi est 
élu, mais aussi, qu’un enfant illégitime 

occupe le trône portugais. C’est la 
fin de l’interrègne de D. Leonor de 
Teles, de la dynastie de Bourgogne 
et de début de deuxième dynastie 
portugaise la « Dynastie d’Avis ou 
d’Aviz ». Avec cette victoire portugaise 
lors de la bataille d’Aljubarrota, Nuno 
Álvares Pereira (4) qui fut l’artisan de 
cette victoire portugaise, va mettre fin 
aux conflits entre le Portugal et la Castille et assure l’indépendance du Portugal, 
aux prétentions de Castille, qui voulait annexer le Portugal à la Castille. La 
bataille d’Aljubarrota s’inscrit dans les conflits européens « la guerre de Cent 
Ans » avec les protagonistes, la France et l’Angleterre, qui ont entraîné avec 

eux pratiquement tous les royaumes 
européens de l’époque. Il faut rappeler 
que lors de la bataille d’Aljubarrota, les 
Anglais furent les alliés du Portugal et 
que les Français furent les alliés de la 
Castille où ils sont battus dans cette 
bataille. Dit-on que l’armée portugaise 
ne possédait qu’environ 6 000 hommes 
contre 30 000 Castillans.

Álvaro Coutinho, Rui de Vasconcelos, 
Mem Rodrigues, Vasco Eanes et 
João de Montferrat, sont les noms 
de quelques jeunes chevaliers qui 
ont composé le groupe de l’Ala dos 
Namorados, qui sous les ordres de 
Nuno Álvares Pereira se sont « battus 
vaillamment pour une cause » ; 
l’indépendance du royaume portugais. 

À la fin de la guerre, quelques jeunes 

chevaliers d’Ala dos Namorados, ont 
intégré autres histoires de chevalerie 
de l’époque, mais cette fois-ci 
chantées ; non seulement au Portugal 
mais d’autres pays européens. 

Le premier romance, « Ala dos 
Namorados », a été publié en 1905, 
par António Camps (5). D’autres ont 
été édités, ainsi que de BD, comme 
« Os doze de Inglaterra » d’Euduardo 
Teixeira Coelho, édité en 2016.

L’Ala dos Namorados a été aussi un 
groupe musical portugais créé en 
1992, par João Gil, Manuel Paulo et 
João Monge, auquel est arrivé plus 
tard José Moz Carrapa et ensuite 
Nuno Guerreiro. Le nom de ce 
groupe est issu du nom donné aux 
jeunes combattants lors de la bataille 
d’Aljubarrota. C’est avec les thèmes 
musicaux créés par les trois créateurs 
du groupe, par lesquels ils ont connu un grand exit dans les années 90, tant au 
Portugal comme hors du pays. Après le lancement de l’album Alma en 1996, 
José Moz Carrapa quitte le groupe, restant Manuel Paulo, Nuno Guerreiro et 

João Monge. Après 1998, ils sont 
récompensés par le disque de platine 
et après le disque d’or. En 2008, le 
groupe cesse l’activité musicale. En 
2012, ils viennent à nouveau sur scène 
et en septembre fêtent les 20 ans du 
groupe. Aujourd’hui existe aussi un vin 
blanc portugais de la région de Batalha 
qui porte la marque Ala dos Namorados 
Branco. 

(1)Os rapazes da Ala dos Namorados 
tinham-se enfileirado numa impaciência 
febril, a sua bandeira verde a esvoaçar 
brandamente na aragem daquele cair 
da tarde. Ala dos Namorados, a eles, 
trovejou a voz de Mem Rodrigues (2). 
Pela nossa terra e pelas nossas damas 
gritaram. (Ce nom a été donné aux 
jeunes combattants de l’aile gauche 
lors de la bataille d’Ajubarrota qui ont 

vaincu les Castellans).

(2)D.Mem Rodrigues de Vasconcelos, un nobre portugais qui a commandé le 
groupe “Ala dos Namorados” dans la bataille d’Aljubarrota.

(3)D. João, était le fils de D. Pedro 1er (roi de Portugal) et de D. Teresa Lourenço, 
une dame de Galice. D. João est aussi le demi-frère du roi décédé, D. Fernando 
1er, fils de D. Pedro 1er et de son épouse D. Constança Manuel. 

(4) Selon une légende, le roi de Castille mandante la mère de Nuno Álvares 
Pereira à Lisbonne pour convaincre son fils de ne pas prendre le parti de la 
révolte. La Castille lui promet de riches présentes. Mais Nuno Álvares Pereira 
reste ferme sur ses positions et sa mère rentre à la cour de Castille. Sa mère, 
admirant secrètement le courage de son fils, elle lui envoie en secret son jeune 
frère Fernando pour le soutenir dans la lutte du Portugal contre la Castille.

(5) António Campos est né aux Açores, le 13 avril 1850, et décédé le 8 septembre 
1917, à Marinha Grande. Romancier, journaliste, dramaturge et historien officiel 
de l’armée. Auteur de divers romances ; Ala dos Namorados, Luís de Camões, 
Guerreiro e Mongue, Marquês de Pombal. Il est l’auteur de la pièce de théâtre, 
Tropeza, dans laquelle il critique la tyrannie de l’Ultimatum anglais au Portugal 
du 11 janvier 1890.
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OS “COMANDOS” E O SEU DIA
 
“Senhor, umas casas existem no vosso reino onde homens vivem em comum, 
comendo o mesmo alimento, dormindo em leitos iguais. De manhã a um toque 
de corneta se levantam para obedecer. De noite a outro toque de corneta se 
deitam, obedecendo. Da vontade fizeram renúncia como da vida. Seu nome 
é sacrifício. Por ofício desprezam a morte e o sofrimento físico. Seus pecados 
mesmo, são generosos, facilmente esplêndidos… Por essa divina humildade 
que os faz semelhantes a coisas eles se levantam acima de outros homens. 
Corações mesquinhos lançam-lhe em rosto o pão que comem como se os 
cobres do pré pudessem pagar a Liberdade e a Vida. Publicitários de vista curta 
acham-nos caros de mais, como se alguma coisa houvesse mais cara que a 
servidão. Eles, porém, calados, continuam guardando a nação do estrangeiro e 
de si mesma. Pelo preço da sua sujeição eles compram a liberdade para todos, 
e a defendem da invasão estranha e do jugo das paixões. Se a força das coisas 
os impede agora de fazer em rigor tudo isto, algum dia o fizeram, algum dia o 
farão. E desde hoje é como se o fizessem. Porque por definição o homem de 
guerra é nobre. E quando ele se põe em marcha à sua esquerda vai a coragem 
e à sua direita a disciplina…”

Moniz Barreto
In “Carta a el-Rei de Portugal”, 1896

No pretérito dia 29 de Junho o Regimento de Comandos comemorou o 55º 
aniversário da criação desta especialidade no seio do Exército Português.
O objectivo, na altura, era conseguir um corpo especial de tropas devidamente 
preparadas para combater duramente a subversão e a guerrilha, que tinham 
irrompido em Angola no fatídico dia 15 de Março de 1961.

Um genocídio que, se as autoridades 
políticas em Lisboa tivessem um pouco 
de pundonor, não deixariam esquecer 
tanto a nível jurídico internacional, 
como a nível da memória colectiva 
nacional.

Estes assuntos não prescrevem, nem 
devem prescrever.

A cerimónia decorreu nos seus moldes 
tradicionais mas sentia-se no ar um 
ambiente, não direi pesado, mas sim 
algo triste, a que não é seguramente 
alheio a pequena tragédia ocorrida 
durante a instrução do último curso 
de comandos e as ondas de choque 
que criou, cujas consequências estão 
longe de estar sanadas.

O abalo no Moral da “tropa” é extenso 
e não vale a pena esconder o sol com 
a peneira.

E muita coisa vai correr ainda em tribunal.

É preciso reagir.

Esta reacção creio, começou agora com o discurso do novo Comandante da 
Unidade um discurso atípico num Coronel do Exército em eventos deste jaez, 
que chamou alguns bois pelos nomes sem rodriguinhos de diplomacia barata.
Em primeiro lugar foi original nas saudações iniciais, não se limitando a repetir a 
“choca” existente para estas ocasiões, mas deu-lhe uma saudável nova aragem.
O que de resto levou o General – Chefe a responder-lhe logo no início do discurso 
que proferiu de seguida…

Tocou na crucial falta de efectivos e na adequação do equipamento e armamento 
à evolução moderna, “itens” em situação de ruptura (digo eu, que o discurso não 
chegou a tanto).

Falou na “Pátria” e na preservação dos “valores”, assunto que no País, e sobretudo 
na classe política, constituem uma espécie de buraco negro do espaço…

Fez referências históricas adequadas, ligando-as aos antigos combatentes e às 
actuais missões fora de portas – estando disponível para todas as missões, 
mesmo as mais arriscadas, coisa cada vez mais rara em exércitos com algum 
gabarito - acrescento eu uma vez mais…

E como é tradicional, resumiu os principais eventos em que a sua unidade esteve 
envolvida, tendo uma palavra de camaradagem para quem o antecedeu, não se 
esquecendo da evocação dos falecidos. E tudo isto bem escrito e bem dito, coisa 
que vai sendo rara.

Na parte final do discurso, referiu-se à generalidade da comunicação social, 
acusando-a, com razão, do muito mau serviço jornalístico e informativo de que 

não raras vezes alardeiam.

Infelizmente, caro comandante, à míngua de leis adequadas enformadoras 
da liberdade de expressão e de imprensa; da falta de preparação e escrutínio 
profissional e deontológico a nível da Escola e da Empresa, e da lentidão da 
Justiça, que um conjunto de leis inadequadas potencia, só há uma maneira de 
lidar com os maus jornalistas: é como usava fazer o grande soldado que foi 
Paiva Couceiro!

Não é por acaso que, à parte os políticos – que não podem sequer ser 
confundidos com uma profissão – os jornalistas são das classes profissionais 
mais desacreditadas no País. 1

Por tudo, caro coronel, os meus parabéns, respeitos e desejos de bom comando.
Assistir à cerimónia é, porém, uma dor de alma, senão vejamos:

A fanfarra e a Banda do Exército, pareciam ter tantos ou mais elementos do que 
militares com a especialidade “Comando”, existentes em parada2; os convidados 
sentados nas tribunas aparentavam somar maior número do que a totalidade 
da formatura; 14 (catorze), foi o número que consegui contar relativamente 
aos instruendos que restam no curso que está a decorrer, que por vicissitudes 
relacionadas com o passado muito recente, não acabaram ainda a instrução 
o que os impediu de receber a boina e o “crachá”; e, até, o número de antigos 
comandos que normalmente são convidados neste dia par virem à “casa mãe”, 
estava muito longe de dias de outros tempos.

1 E mais uma vez ignoraram, na sua esmagadora maioria, a cerimónia sobre 
que ora escrevemos.

2. Há várias décadas que as Bandas de 
Música Militares são as únicas 
unidades das Forças Armadas que 
têm os seus quadros orgânicos 
completos…

É preciso ainda, ter sempre presente 
que um dia cerimonial pode ser 
um dia atrativo para atentados e a 
segurança, apesar de ser mais difícil, 
nunca deve ser descurada.

O ponto alto da cerimónia (e este 
dizer, só me responsabiliza a mim) 
foi a outorga do título de “comando 
honorário” ao General Rocha Vieira. 
Quando o Comandante da Unidade, 
seguindo o ritual lhe perguntou, 
“queres ser comando”, a resposta foi 
espontânea, clara, firme, forte e dita 
com espírito de Alferes (se é que me 
faço entender) – quero!

Creio bem que as palavras seguintes, 
também do ritual, “então vai e cumpre 

o teu Dever”, serão cumpridas escrupulosamente.

As coisas não estão de feição e estão à vista de todos.

Vai ter que ser como na Infantaria, “Ad Unum”.

Até ao último.
João José Brandão Ferreira

Oficial Piloto Aviador
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Rosa dos Ventos Rose des Vents

La fête des fleurs à Madère - Portugal
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A língua dos tetravós 
Autor: Fernando Venâncio

Secção: Língua Portuguesa

Segure-se bem. Vamos falar de coisas que mexem cá fundo com um indivíduo. 
Sobretudo se for português… Bom, está firme? Aqui vai então.

Ao longo dos cem anos do século XVI, o português absorveu 246 (duzentos e 
quarenta e seis) adjectivos de fabrico castelhano. Esses, os que identifiquei até 
hoje. Terão sido mais.

Repare-se: falamos só de adjectivos, deixando de fora os verbos e os substantivos 
também adquiridos do castelhano, e que não foram poucos. Deixaram-se de 
fora, igualmente, os abundantes adjectivos que o castelhano havia tomado do 
latim, e que nesse século XVI fizemos nossos também, depois de os havermos 
lido e relido em textos castelhanos.

Lido… ou ouvido. No século de Quinhentos, eram numerosas as peças de 
teatro espanholas que percorriam as nossas cidades, numerosos os pregadores 
espanhóis que ecoavam nas nossas igrejas, numerosos os cânticos e cantigas 
em espanhol que enchiam capelas e ruas.

Foi isso: sem a maioria dos falantes se aperceber, o português ia-se modernizando 
em castelhano. Pode parecer-nos hoje incrível, mas cerca de 95% do vocabulário 
‘culto’ documentado em português nos séculos XVI e XVII foi por nós absorvido 
do idioma vizinho.

Agiram eles bem, os nossos tetravós? Sim e não. A língua de Castela gozava, 
ao tempo, de enorme difusão na Europa, e toda a convergência com ela fornecia 
ao português virtualidades inegáveis. Para mais, o castelhano era, nessa época, 
um idioma particularmente desenvolvido, maleável, coerente. Numa palavra, 
‘moderno’. Mas o preço pago foi alto. Tanta riqueza ali ao virar da esquina 
dispensou o português de investir a fundo em si próprio, explorando ao máximo 
o léxico autóctone para as novas necessidades da expressão.

Dentre esses 246 adjectivos castelhanos que, só nesse século de Quinhentos, o 
Português fez seus, destaquemos alguns, por ordem de entrada: maciço, comedido, 
malogrado, moreno, varonil, desditoso, bonito, mulato, airoso, desgrenhado, 
pontiagudo, boçal, lastimoso, matreiro, bisonho, nublado, incansável, pressuroso, 
bravio, atilado, teimoso, apaziguado, comilão, madrugador, caudaloso, trapaceiro, 
desabrido, pujante, cabisbaixo, boquiaberto, sangrento, descarado.  

Os casos de pontiagudo, cabisbaixo e boquiaberto são particularmente curiosos. 
São três formações únicas, três achados irrepetíveis, que, uma vez cunhados, 
só já podem ser copiados.

E assim foi, efectivamente. Em 1504, certa obra castelhana sobre agricultura, 
fala dum archote “bien pontiagudo”. Em português, o termo vai aparecer numa 
crónica de 1535, onde são referidas “pedras ponteagudas”, será dicionarizado 
como pontiagudo, em 1562, por Jerónimo Cardoso, e voltará a ser testemunhado 
no ano de 1600, num livro do jesuíta João de Lucena. Dos autores portugueses, 
sabemos que tiveram trato assíduo com o castelhano.

Eis, de facto, as três principais circunstâncias que denunciam um castelhanismo: 
1. a palavra já circula largamente em Castela, 2. a forma deriva doutras formações 
castelhanas, ou é complexa, e 3. surge entre nós em ambiente castelhanizante.
Passemos ao caso de cabisbaixo. A primeira ocorrência de cabizbajo conhece-
se de 1513, numa carta do religioso Antonio de Guevara. Demorará a entrar no 
português, onde cabisbaixo é documentado em 1589, numa obra de Amador 
Arrais. Quanto a boquiaberto, ele surge na Segunda Celestina, de 1522, e a 
espera foi semelhante: boquiaberto aparece em 1594.

Outros três adjectivos merecem comentário. São eles bonito, varonil e bisonho.

Podemos perguntar-nos: como se exprimia até 1500 um português que achasse 
certa coisa, ou alguém,  ‘agradável à vista’? Pois escolhia entre formoso (ou 

fermoso) e belo. Mas agora o castelhano inventara bonito, e ele acabou por 
tornar-se, também entre nós, o mais corrente. A história de varonil vai mais 
atrás. O galego e o português medievais tinham a forma baroíl, provavelmente 
uma adaptação patrimonial do castelhano varonil ou baronil. Esse baroíl vai 
conservar-se até pelo menos 1600, mas Gil Vicente, numa peça de 1521, tinha-o 
reconduzido a baronil, que depois se fixou em varonil. Já bisoño, documentado 
desde 1517, foi importado de Itália por militares espanhóis. Designava um 
soldado inexperiente, que repetia às chefias Io bisogno (“Eu necessito”) isto ou 
aquilo. Em espanhol, e depois em português, significava indivíduo ‘principiante, 
caloiro’, mas passou, no nosso idioma, a sinónimo de ‘tímido, assustadiço’.

Uma nota à margem. Com tão volumosas importações, o português acabou 
por conservar formas que o espanhol, mais tarde, deixou arcaizar, e finalmente 
abandonou. Entre elas estão: afrontoso, ajaezado, assisado, cediço, caridoso, 
desgostoso, figadal, galhofeiro, lastimável, sequioso.

Todas estas realidades são-nos praticamente desconhecidas. As nossas 
Histórias da Língua evitam estes temas incómodos. A imagem dum Português 
tão dependente da língua de Castela desagrada-nos, revolta-nos, obriga-nos 
a esquecer essa página do nosso percurso. Preferimos um idioma à imagem 
que fazemos de nós mesmos: altivo, independente, dominador. E esse idioma 
existe, realmente. O problema é que, ao recalcarmos aquele tão relevante lado 
da nossa história linguística, privamo-nos de descobrir o seu contrário: o que o 
Português tem de próprio, de exclusivo, de irredutivelmente seu.

Mértola, 25 de Junho de 2017

Fernando Venâncio (Mértola, 1944). Licenciou-se em Linguística Geral na 
Universidade de Amesterdão, onde também se doutorou. Foi docente de Língua 
e Cultura Portuguesa em várias universidades holandesas. É investigador sénior 
em História do Léxico Português. É ainda tradutor e escritor, com longa presença 
na imprensa escrita portuguesa.

“No tempo de Salazar, os ministros 
mandavam nos ministérios”

Por Pedro Rainho
 
O general Garcia Leandro diz, em entrevista ao Observador, que se o CEME 
avisou o ministro da falta de segurança, a culpa é do ministro. Se não o fez, a 
responsabilidade é dele.

O general Garcial Leandro, 77 anos, foi vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, 
conselheiro de Portugal na NATO, comandante da missão das Nações Unidas 
no Sahara Ocidental. Uma das lições que aprendeu na sua longa carreira militar 
explica-se assim: a missão cumpre-se sempre, até se pisar a linha vermelha. 
No assalto ao armamento de guerra de Tancos, essa linha foi ultrapassada 
quando se encarou como “rotina” uma fragilidade na segurança que esteve dois 
anos para ser resolvida e que abriu a porta ao furto do armamento. Se tem um 
responsável em mente para o que se passou no parque de paióis de Tancos, 
Garcia Leandro não assume, mas diz: “Se o CEME alertou o ministro para as 
consequências graves que esta situação tinha, o responsável é claramente o 
ministro. Se não alertou, a responsabilidade é dele.”

Dizer que tem havido outros assaltos do mesmo género que o de Tancos em 
países como França ou Estados Unidos retira alguma gravidade ao que se 
passou na semana passada?

Não, para mim, não tira. O que se passou em Tancos é uma coisa, o resto é 
outra. Com o mal dos outros estou eu bem.



jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français abc portuscale jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

7

Actualité Politique

Macron et l’armée : les militaires 
«écorchés» par un «président à poigne»

La presse revient largement sur les reproches formulés par le président de la 
République au chef d’état-major des armées Pierre de Villiers.

Par Le Point.fr, avec AFP

Le président de la République et le chef d’état-major des armées Pierre de Villiers.
Avis de tempête. Ce samedi 15 juillet, la presse nationale et locale a consacré 
de nombreux articles à la tension qui oppose Emmanuel Macron et le chef d’état-
major des armées. Le général de Villiers avait vivement critiqué l’économie de 
850 millions d’euros imposée à la défense en 2017. Le chef de l’État a reproché 
au général, sans le nommer, d’avoir mis de façon « indigne » une polémique 
budgétaire « sur la place publique » et l’a rappelé au « sens du devoir et de la 
réserve ». Rapidement recadré par Emmanuel Macron, le général de Villiers ne 
sera pas pour autant poussé vers la sortie. Édouard Philippe a indiqué, vendredi 
14 juillet, que le général Pierre de Villiers pouvait, « bien entendu », rester en 
poste.

Un recadrage sur lequel revient Le Figaro. « C’est en quelque sorte à domicile 
que Villiers s’est fait recadrer. Devant ses pairs, devant les siens. Par les mots 
utilisés ensuite : pas digne, je n’ai besoin de nulle pression et de nul commentaire, 
rappel au sens du devoir et de la réserve. Et bien sûr ce je suis votre chef qui 
sonne comme une injonction à entrer dans le rang séance tenante. C’est vrai, 
le président de la République est le chef des armées », écrit Guillaume Tabard 
dans le quotidien.

Le Courrier picard décrit une « réaction publique brutale qui tranche avec ce 
que le nouveau président cherchait à mettre en scène depuis des mois ». « 
Surtout, cette intervention s’ajoute à la litanie des reproches sur la stratégie de 
communication du président, sur ses équipes totalement dévouées au chef et 
repliées sur elles-mêmes et leurs certitudes ; sur des ministres techniciens et 
sous contrôle étroit et sur une majorité parlementaire de députés débutants et 
entièrement aux ordres », écrit Bertrand Meinnel.

Même constat pour Christophe Lucet, de Sud-Ouest, qui écrit : « Depuis sa prise 
de fonction, Macron a montré de l’autorité naturelle. Était-il besoin de recadrer 
à ce moment précis et aussi sèchement un chef d’état-major qui est intervenu 
dans le débat budgétaire à la demande des députés, et n’a fait que répéter, en 
termes certes crus, ce qu’il dit depuis longtemps sur les besoins d’une armée 
handicapée par l’usure des matériels alors que ses missions – extérieures et 
intérieures – n’ont jamais été si lourdes ? »

Dans La Charente libre, Dominique Garraud évoque même une « douche 
écossaise » des coupes budgétaires. « Il a promis une relance de l’effort de 
défense dès l’année prochaine pour atteindre 2 % du PIB en 2025. En attendant, 
les responsables militaires ont le choix entre l’obéissance et la démission. La 
bienveillance macronienne a ses limites auxquelles la hiérarchie militaire n’est 
certainement pas la dernière à devoir se confronter. »

Attention à « l’autoritarisme »

Un affrontement sur lequel revient également L’Est républicain. « Cela aurait été 
parfait s’il n’y avait eu, en plein jour d’hommage militaire, la polémique sur le tour 
de vis imposé au ministère de la Défense. Par deux fois, Pierre de Villiers, le 
chef d’état-major des armées, est monté au front pour indiquer son désaccord : 
comment peut-on imposer 850 millions d’euros de restrictions (le plus gros effort 
demandé à un ministère) au moment où, face au terrorisme, l’engagement atteint 
des sommets ? Ce qui a déclenché les foudres de Jupiter », constate Philippe 
Marcacci. Dans L’Éclair des Pyrénées, Michel Bassi dénonce « l’exercice de 
l’autorité ». « Le danger qui guette ceux qui en sont investis est de tomber dans 
l’autoritarisme. »

Le problème de l’Afrique ? Il y a «encore 
sept à huit enfants par femme», répond 
Macron
Lors du G20 de Hambourg, le chef de l’État a évoqué les problèmes du continent 
africain. Il a notamment déploré la surnatalité dans certains pays.

Par Le Point.fr

C’est une petite phrase qui est passée relativement inaperçue samedi 8 juillet, 
mais qui a été repérée par le site Politis. Alors qu’il faisait face à la presse lors 
du sommet du G20 à Hambourg, Emmanuel Macron a été interrogé au sujet de 
la situation actuelle de l’Afrique. Évoquant un continent qui fait face à un défi « 
civilisationnel », il explique que, selon lui, les problèmes de l’Afrique sont liés aux 
« États faillis », aux « transitions démocratiques complexes » et à la « transition 
démographique ».

« Quand des pays ont encore sept à huit enfants par femme, vous pouvez 
décider d’y dépenser des milliards d›euros, vous ne stabiliserez rien », ajoute-
t-il ensuite. Une déclaration qui a provoqué de nombreuses réactions sur les 
réseaux sociaux, certains taxant le chef de l’État de racisme. Il y a un mois, 
Emmanuel Macron avait déjà dû faire face à une polémique après avoir déclaré 
au sujet des kwassa-kwassa, ces embarcations typiques de Mayotte, qu’elles « 
pêchaient peu », mais « amenaient du Comorien », référence à l’immigration très 
forte en provenance de l’archipel.

L’Élysée avait dû se justifier, évoquant des propos maladroits et un trait d’humour 
malheureux. Cette nouvelle sortie du président de la République sur l’Afrique 
a fait réagir certains médias étrangers, comme le site Quartz, qui parle d’une 
« tradition » française de déclarations « condescendantes » faisant totalement 
abstraction des séquelles encore importantes du colonialisme.

Une problématique envisagée de la mauvaise manière

Dans un ouvrage paru en 2017 et intitulé « Le Ventre des femmes », la politologue 
Françoise Vergès relate un épisode peu glorieux de l’histoire coloniale française, 
celui des avortements et stérilisations forcées de nombreuses femmes sur l’île de 
la Réunion dans les années 70. Une réponse complètement erronée, selon elle, 
à un problème que les autorités françaises ont envisagé à l’envers : « On rend 
les femmes du tiers-monde responsables du sous-développement. En réalité, on 
inverse la causalité : la plupart des études prouvent aujourd’hui que c’est le sous-
développement qui entraîne la surpopulation. »

En 2007, le discours controversé prononcé par Nicolas Sarkozy à Dakar avait 
provoqué de très fortes réactions, notamment en raison de cette phrase : « 
L’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire. » Celui qui était alors 
président de la République et son conseiller Henri Guaino avaient mis l’accent 
sur la responsabilité des Africains et pas suffisamment, au goût de certains 
observateurs, sur celle de la principale puissance coloniale du continent, la 
France.
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A autópsia de um certo país
António J. F. F. Neto
Juiz desembargador

A possibilidade de vir a suceder uma tragédia como a de Pedrógão só era 
imprevisível para quem andasse ao lado do que se estava a passar no país.

Depois de ter assistido a uma das maiores manifestações de ignorância que 
tenho visto, não consegui resistir ao impulso cívico de escrever algumas linhas 
sobre um assunto em que a poeira ainda persiste no ar. Na verdade, não deixa 
de ser espantoso como à conta de um evento indiscutivelmente novo e chocante 
como o incêndio de Pedrógão proliferam os mesmos especialistas de todo o lado, 
a maior parte deles lançando diatribes e diagnósticos absolutamente infalíveis 
para o problema dos incêndios rurais em Portugal. Mas ainda mais deprimente 
é para mim constatar que boa parte desses “tudólogos” tem menos de 40 anos, 
e não sabe do que fala, pois se deduz que, por terem nascido, medrado e vivido 
“no meio dos centros comerciais de uma qualquer grande urbe”, com toda a 
probabilidade, não saberão distinguir um carvalho de um sobreiro, ou mesmo um 
eucalipto de uma azinheira. É caso para dizer, como com outro remate se dizia 
na minha juventude (tenho 61 anos), que se a ignorância pagasse imposto há 
muito que o nosso deficit estaria reduzido a zero dando lugar a um gigantesco 
superavit. Avancemos.

O que venho de dizer serve para realçar que só os portugueses que não têm 
tido contacto com o que aconteceu ao Portugal rural de há 50/40 anos podem 
dar à tragédia de Pedrógão o título “Como foi possível?”. O que realmente faria 
todo o sentido seria antes estoutro: “Como é que isto só agora aconteceu?” 
Na verdade, a possibilidade de vir a suceder um fenómeno deste tipo só era 
imprevisível para quem andasse ao lado do que se estava a passar no país. 
Durante muitos anos fez-se enraizar a conveniente ideia de que “o fogo 
posto” era exclusivamente obra de tarados; ou de vinganças pessoais; ou de 
madeireiros ávidos de lucrar com a madeira queimada. Que o “problema” seria 
eliminado com a condenação desses marginais a penas de prisão exemplares. 
E que os tribunais não se preocupavam com a libertação ou absolvição dos 
incendiários. Seriam os tribunais que, com a severidade do seu dictat, poderiam 
dissuadir uns quantos psicopatas de acenderem o fósforo na courela do vizinho. 
Que com condenações exemplares se combateria a imprevisibilidade dos fogos. 
Que os fogos continuavam porque os tribunais, ou não se ralavam, ou eram 
condescendentes com os facínoras. Em suma, condenando os próprios tribunais, 
o povo tinha os juízes como últimos culpados e todas as outras instâncias de 
poder podiam estar descansadas. Ora, tal como já li, a imprevisibilidade serve 
para esconder a ignorância, não interessando agora distinguir entre ignorância 
negligente ou dolosa. É a ignorância tout court.

Passando a explicar. Quem há 50/40 anos deambulasse pelo Portugal rural do 
Norte ou do Centro facilmente constatava que estava diante do que hoje se 
chamaria um “fabuloso paraíso de biodiversidade animal e vegetal” em que o 
desenrolar da vida das pessoas era harmonioso para a natureza: para além do 
pinheiro-bravo, abundavam então na floresta daquelas regiões espécies como 
o carvalho, a nogueira, o castanheiro, o freixo, o salgueiro e mesmo o sobreiro; 
a matéria combustível dos solos era totalmente aproveitada para cozinhar, para 
aquecer as habitações e para as “camas do gado”; os ciclos produtivos das 
plantas nos campos e das matas eram propiciados pela regularidade das quatro 
estações; as culturas destinavam-se à satisfação das elementares necessidades 
da vida das pessoas; estas apenas individualmente (com ressalva do fenómeno 
cooperativo) procuravam o pequeno lucro, normalmente com vista à compra 
de calçado, vestuário e uma ou outra extravagância. Agricultura, exploração da 
floresta e natureza integravam um ciclo virtuoso. Não havia incêndios porque 
não havia matéria combustível. Mais: a matéria combustível era até um bem 
escasso.

Recordo-me, a este propósito, de, aí pelos meus dez anos, ter assistido de boca 
a aberta ao pedido formulado por um rendeiro do meu pai, no Norte do país, 
que quase implorava que ele lhe “vendesse mato” (!). Não estou com isto a 
fazer a apologia da aurea mediocritas de Bernardim Ribeiro, nem do regresso às 
cavernas. Apenas quero dar ênfase a uma certa filosofia que então comandava 
a vida e a actividade rural no nosso país.

Ora, com o advento em força do marketing e da publicidade e a agressividade 
das campanhas que acompanharam o florescer dos grandes grupos ligados à 
indústria, comércio e distribuição alimentares, este modo de vida rural do país 
alterou-se radicalmente. O que aconteceu foi que a agricultura tradicional do país 
passou a não satisfazer integralmente os desejos alimentares das pessoas (e não 
apenas as suas necessidades básicas). Paralelamente, com a industrialização e 
o progresso tecnológico, apareceram novas modas alimentares que rapidamente 
captaram as novas gerações. Por um efeito de contágio, as grandes massas 
populacionais, quer no litoral, quer mesmo no interior, e aqui tanto as ocupadas 
na indústria como as que se passaram para os serviços, deixaram de comprar ao 

“merceeiro da rua” que trazia os produtos da terra. E, sobretudo, essas massas 
foram levadas a deixar de pensar, de tão deslumbradas que ficaram com a 
panóplia de novos produtos que lhe eram colocados “à disposição”, naturalmente 
condicionadas pela variedade da oferta e pelo baixo custo. Foi tudo isto que 
contribuiu para a incessante desvalorização dos produtos tradicionais do campo 
português e para o brutal empobrecimento dos seus agricultores.

Este brutal empobrecimento teve múltiplas consequências: levou ao fim da 
pastorícia; ao abandono das matas e dos próprios terrenos agrícolas; fomentou 
a deslocalização das gerações mais novas para os grandes centros; deixou os 
mais velhos entregues a si próprios e à sua estrita sobrevivência. É exactamente 
este sector dos agricultores mais velhos, info-excluídos e cilindrados pelas 
estatísticas da saúde ou da justiça, que uns quantos especialistas querem 
colocar no pelourinho, por na sua esmagadora maioria se identificar com o 
dos pequenos proprietários rurais que são acusados de desleixar a limpeza 
das matas. Hipocrisia esta sem limites, aquela a que de muitos lados venho 
assistindo na crucificação destes autênticos “refugiados do progresso”, forçados 
a prolongar o seu “modus vivendi” por o país urbano os ter relegado à sua sorte.
Como é bom de ver, esta geração deprimida foi e é presa fácil do oportunismo 
ganancioso. Compreensivelmente entregou-se a tentadoras propostas de 
retorno de dinheiro rápido e a breve trecho ficou cercada pelo seu fim, talvez 
sem consciência de que estava a entrar numa armadilha que, num prazo mais ou 
menos longo, lhe iria custar a própria vida. Tratou-se de uma verdadeira eutanásia 
para os habitantes do Norte e Centro rurais: de uma “morte assistida” pelo Estado. 
Na realidade, este tinha a obrigação moral de acudir com as alternativas que se 
impunham, tanto na indispensável subsidiação das limpezas da mata de quem 
não a podia implementar — e que era a esmagadora maioria dos proprietários 
— como com a oferta de uma atractiva compensação pelo povoamento arbóreo 
autóctone que pudesse concorrer com as propostas oportunistas. Mas sempre 
optou por não o fazer. Aqui radica a dita “imprevisibilidade” das tragédias 
florestais em Portugal.

Mas a este drama sociológico, acrescem ainda outras ordens de razões para a 
apregoada “inexplicabilidade dos incêndios” que agora também surge invocada 
para o caso de Pedrógão. Uma delas tem que ver com a incapacidade da 
generalidade das pessoas para interiorizar a real dimensão das denominadas 
“alterações climáticas” no nosso país, incapacidade que conduz a qualificar de 
extraordinário o que infelizmente no futuro será, se não ordinário, pelo menos 
bastante provável. Probabilidade que só será impedida se não for drástica e 
decididamente invertida toda a economia dos solos com aptidão florestal.

A outra é a que diz respeito à sistemática e intrigante falta de esclarecimento 
público, isento e exaustivo, de todos os efeitos produzidos pela introdução 
massiva de certas espécies arbóreas não autóctones. Refiro-me aqui não só às 
consequências que a presença de tais espécies ocasiona nos níveis de humidade 
e fertilidade dos solos, como às que se podem verificar no meio ambiente, no 
plano da biodiversidade animal e vegetal. Biodiversidade que certamente 
interage, não só com as produções agrícolas e a alimentação que delas provém, 
como ainda no plano da saúde das pessoas e do clima propriamente dito. Não 
é preciso identificar aqui o problema mais assustador, por de todos ser já bem 
conhecido. Em Portugal, a sociedade civil nunca se organizou para este debate. 
Ao contrário do que tenho ouvido, ela (a dita sociedade civil) existe: só que está 
inebriada pelo espectáculo mediatizado da futilidade.

Urge, simplesmente, dizer que é tempo — eventualmente através das redes 
sociais — de criar uma ampla plataforma cívica, aberta a todos os sectores 
do que resta de massa crítica na sociedade civil, destinada a promover esse 
debate e combate. Para isso há que recorrer aos mais conceituados peritos e 
estudiosos nacionais e internacionais da matéria (que os há). Com base em 
dados irrefutáveis, há que desencadear e efectiva influência na sociedade civil 
e no que resta do poder político sério e interessado sobre as consequências 
ligadas à perpetuação de um certo estado das coisas. De qualquer modo, parece 
agora claro para quase todos que os fogos não são explicáveis apenas com o 
“maluquinho da aldeia”, a “vingança do vizinho” ou, em última análise, com a 
“lentidão” ou a “incúria” dos tribunais na detenção dos incendiários, chavões que 
até agora tinham servido “às mil-maravilhas” para tranquilizar as populações.

Como não serão o resultado inevitável das futuras “trovoadas secas” que, pelo 
menos até à data, ainda não são criminalmente imputáveis.

Todos não somos demais
para salvar Portugal
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Cours portugais gratuit – Apprendre le portugais ...
www.loecsen.com/travel/0-fr-67-3-16-cours-gratuit-portugais.html

Apprendre à parler rapidement le portugais avec des cours gratuits en ligne. 
Méthode facile et ludique, avec mp3 et pdf à télécharger 

fr: je parle portugais...et vous ?
pt: eu falo português...e você ?

Le trouble-fête
L’ancien premier ministre Brian Mulroney avait prévenu Justin Trudeau : la 
relation qu’il doit surtout soigner est celle avec l’occupant de la Maison-Blanche. 
Ce conseil semblait plus facile à suivre quand Barack Obama était l’interlocuteur 
à courtiser…

Charles Grandmont / l’actualité

Il faut serrer la main qui nous nourrit. (Photo : Mandel Ngan / AFP / Getty Images)

Si un président normal occupait la Maison-Blanche, les célébrations du 150e 
anniversaire de la Confédération pourraient être une belle occasion pour les 
Canadiens de vanter la richesse des liens qui unissent le Canada et les États-
Unis.

Mais la présence de Donald Trump dans le Bureau ovale leur rappelle plutôt à 
quel point le Canada est dans une position vulnérable par rapport à son puissant 
voisin. Et l’inconfort risque de croître de façon marquée quand s’amorcera, d’ici 
la fin de l’été, la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA).

Les enjeux de la partie qui s’amorce sont immenses. Justin Trudeau y joue non 
seulement ses chances de réélection, mais aussi les emplois de centaines de 
milliers d’électeurs. Avec plus de 2,4 milliards de dollars de biens et services qui 
traversent la frontière dans un sens ou dans l’autre chaque jour, l’ALENA est le 
plus important accord commercial jamais signé par le Canada. Et celui-ci a plus à 
perdre que son voisin : le tiers de son économie repose sur le commerce avec les 
États-Unis, alors que seulement 12 % de l’économie américaine est concernée 
par des échanges avec le Canada.

« Il n’y a que sur une patinoire de hockey que le Canada peut espérer avoir 
l’avantage sur les États-Unis », rappelait l’ex-diplomate canadien Colin Robertson 
devant le comité des affaires étrangères de la Chambre des communes en juin.
Colin Robertson n’est pas un expert du hockey, mais il en connaît un rayon sur 
les relations canado-américaines. Cet avocat, qui a été en poste aux États-Unis 
pendant plus de 30 ans, a participé au grand jeu des négociations commerciales 
de libre-échange. Il est d’avis que le Canada peut faire bonne figure devant les 
États-Unis s’il continue de suivre un solide plan de match.

Rien ne sert de jouer les matamores devant l’équipe adverse, même si elle 
est dirigée par le plus détestable entraîneur de son histoire. Bien des gérants 

d’estrade ont critiqué les gestes d’ouverture de Justin Trudeau à l’endroit de 
Donald Trump, comme cette invitation à assister à une comédie musicale à 
Broadway lancée à la fille du président.

Adopter une ligne plus dure ferait peut-être du bien à l’égo canadien. Les piques 
anti-Trump du président Emmanuel Macron ont mis du baume sur l’amour-propre 
de ses compatriotes français, comme ce « Make our planet great again », publié 
après le retrait des États-Unis de l’accord de Paris sur le climat. Mais vu les 
intérêts en jeu pour le Canada, cette approche ferait plus de mal que de bien, 
souligne avec sagesse Colin Robertson.

L’ancien premier ministre Brian Mulroney avait prévenu Justin Trudeau : la 
relation qu’il doit surtout soigner est celle avec l’occupant de la Maison-Blanche. 
Ce conseil semblait plus facile à suivre quand Barack Obama était l’interlocuteur 
à courtiser…

Au jeu des négociations comme au hockey, il ne faut toutefois pas se contenter de 
surveiller la vedette de l’autre équipe. Les élus du Congrès sont particulièrement 
sensibles aux enjeux touchant directement leur district. Or, une plus grande 
fermeture des frontières aurait des conséquences importantes dans 35 États, 
lesquels comptent le Canada comme premier partenaire commercial extérieur. 
Le gouvernement canadien, appuyé par les gouvernements provinciaux, multiplie 
depuis quelques mois l’envoi de délégations dans ces États clés. Depuis janvier, 
19 ministres québécois se sont rendus chez l’Oncle Sam, sans compter les 
rencontres du premier ministre Couillard, notamment avec le secrétaire américain 
au Commerce. Colin Robertson suggère d’adjoindre à ces délégations une petite 
armée de lobbyistes.

Il enjoint même à tous les Canadiens ayant de la famille ou des amis aux États-
Unis de profiter de leur prochaine visite pour leur rappeler à quel point les liens 
avec le Canada sont bénéfiques !

Et les Américains étant les Américains, il ne faut pas négliger le spectacle d’avant-
partie. Le ministre de la Défense du Canada, Harjit Singh Sajjan, s’en est chargé 
en annonçant il y a quelques semaines un plan d’investissement de dizaines de 
milliards de dollars pour acquérir de nouveaux chasseurs et navires de guerre. 
Ce qui est exactement ce que Donald Trump souhaite voir.
La partie peut commencer.
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No peito vai-me um país

O assustador fim do medo 

João Almeida Moreira

Bolsonaro, para quem não conheça, disse em entrevista à revista Playboy que 
seria incapaz de amar um filho homossexual.

Oito em cada dez brasileiros concorda com a frase “a obediência e o respeito à 
autoridade são as principais virtudes que devemos ensinar às nossas crianças”. 
Quase sete defendem que “o que este país necessita, principalmente, antes de 
leis ou planos políticos, é de alguns líderes valentes, incansáveis e dedicados 
em quem o povo possa depositar a sua fé”. 

Os que consideram que “a maioria dos problemas estaria resolvida se fosse 
possível livrar-nos das pessoas imorais, dos marginais e dos pervertidos” são 
60%. Mais de metade – 53% – vê o agente da polícia como “um guerreiro de 
Deus para impor a ordem e proteger as pessoas de bem”. 

Os dados, obtidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são mais ou 
menos simultâneos aos revelados numa sondagem mais prosaica do Instituto 
Datafolha relativa às eleições presidenciais marcadas para Outubro de 2018. 
Nela, logo a seguir ao sebastiânico Lula da Silva (PT), é o militar na reserva e 
ultraconservador Jair Bolsonaro (PSC) quem aparece com mais intenções de 
voto.

Bolsonaro, para quem não conheça, disse em entrevista à revista Playboy 
que seria incapaz de amar um filho homossexual: “Preferia que um filho meu 
morresse num acidente a que me aparecesse com um bigodudo”. 

Na Câmara dos Deputados, após bate-boca sobre o delicado tema das violações 
com a deputada do PT Maria do Rosário, ao vê-la abandonar o plenário enquanto 
discursava, afirmou: “Não vá embora, eu não a estupraria porque você não 
merece”. Aproveitou o mesmo tema para defender o uso de armas: “As mulheres 
devem sacar do bolso uma arma no caso de se sentirem ameaçadas e não uma 
lei contra o feminícidio”. 

O pré-candidato defende o exército com unhas e dentes. Segundo ele, o serviço 
militar ensina os recrutas a ter higiene porque é pela falta dela, lamenta, que 
“mil jovens por ano têm os seus pénis amputados”, afirma, baseando-se em 
supostos dados da Sociedade Brasileira de Urologia. 

Quando votou pelo impeachment de Dilma Rousseff dedicou o seu voto a Carlos 
Brilhante Ustra, o torturador da ex-presidente durante o regime militar no país. 
Já lamentou que não se tivesse torturado mais durante esse período da história 
do Brasil. 

Ora Bolsonaro, deputado mais votado do Rio de Janeiro em 2014, é o político 
brasileiro com maior número de fãs na rede social facebook (4,3 milhões) e 
vem sendo recebido como popstar na sua pré-campanha pelo Nordeste. Cada 
comício, um alvoroço: “Mito, mito, mito”, grita a multidão que enverga camisas 
com a inscrição “É Melhor Jair Se Acostumando”. 

É melhor mesmo. Dos escombros da Operazione Mani Pulite em Itália emergiu 
Silvio Berlusconi; a Operação Lava-Jato no Brasil pode produzir um Jair 
Bolsonaro. 

O escritor israelita Amós Oz, no Brasil a propósito do ciclo de conferências 
Fronteiras do Pensamento, disse em entrevista ao jornal Folha de São Paulo 
que a crise profunda do sistema democrático – provavelmente com Donald 
Trump em mente – deriva da confusão de hoje em dia “entre política e indústria 
de entretenimento”. 

Por outro lado, Hitler e Estaline, sublinha, fizeram a posteriori um favor à 
humanidade: incutiram o medo pelo fanatismo, pela violência e pelo autoritarismo 
por 50 anos. Agora, diz, a data de validade desse favor chegou ao fim. Até no 
Brasil onde se vivia em ditadura há meros 30 anos – e uma ditadura de militares, 
como Bolsonaro.

CASAMENTO-CIVIL TAMBÉM PARA 
HOMOSEXUAIS NA ALEMANHA
Acto maquiavélico de Ângela Merkel tira os trunfos à Esquerda 
na Campanha eleitoral

António Justo

A lei passou no parlamento alemão (HNA,30.06), com uma maioria clara votada 
por SPD, Verdes, Linke (Esquerda) e 75 deputados da União.

A chanceler, para não ver uma lei passada no parlamento com os votos do 
parceiro de coligação SPD e oposição, adiantou-se a uma “quebra de coligação”, 
com uma espécie de acto à la “Geringonça”.

Ângela Merkel, que é contra o “casamento para todos”, possibilitou a lei do 
“casamento para todos”, usando do estratagema da desvinculação da coerção 
disciplinar partidária do seu grupo parlamentar, para que os deputados da CDU/
CSU votassem segundo a própria consciência e não segundo a vontade do 
partido ou fracção parlamentar.

Deste modo Merkel adiantou-se à vontade do partido e a um motivo, que muitos 
tinham, de votar no SPD, Verdes e Esquerda, que pretendiam votar tal lei, caso 
alcançassem a maioria nas próximas eleições; impediu ao mesmo tempo uma 
votação tipo “geringonça”, impossibilitando uma espécie de quebra da coligação, 
uma vez que o SPD queria ver já a lei em vigência.

Esta foi uma medida maquiavélica de Merkel, de reforço do poder e para não dar 
lugar à passagem de eleitores de uns partidos para os outros. Merkel conta que 
muitos dos membros do próprio partido esqueçam esta medida até às eleições 
em Setembro.

Coisas da democracia partidária: um passo em frente na igualdade legal e na 
confusão de terminologias; ficará a diferença uma questão de semântica entre 
casamento e matrimónio?

A lei fundamental e as decisões do supremo tribunal entenderam até ao presente 
por casamento apenas a ligação entre homem e mulher. 

É esquisita esta maneira de legislar sob pressão! Acho um empobrecimento da 
língua querer meter no conceito de “Casamento” que indica união entre homem 
e mulher um alargamento da definição e incluir também a união de homem 
com homem e de mulher com mulher. Uma boa diferenciação e definição de 
terminologia podia reservar para uns a palavra casamento e para outros “parceria 
de vida”, o que não deveria, pelo facto, incluir discriminação. 

Independentemente de entrar aqui numa discussão sobre defesa da família e 
valores, com esta lei, o poder institucional e do Estado cedem em favor do poder 
do indivíduo.

Até onde irá a imbecilidade…
Bebé canadiano é o primeiro a não ter o género no cartão de saúde Progenitor 
não se considera nem um homem nem uma mulher. Na foto Kori Doty com o filho 
Um bebé canadiano de oito meses é o primeiro do Mundo a não ter o género 
identificado no seu cartão de saúde. O progenitor, Kori Doty, da província da 
Colúmbia Britânica, que não se considera nem um homem nem uma mulher, 
quer que seja o filho, Seary Atil, a decidir qual é o seu género quando tiver 
“consciência de si próprio e domínio do vocabulário”.
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L’Hôtel Beaumanière

À l’ombre d’un platane tricentenaire, le Manoir, une superbe bastide dont les 
suites bénéficient d’une terrasse ou d’un jardin privatif. 

Par Erwana Camus/lepoint.fr

L’hôtel Baumanière inaugure une nouvelle suite. L’occasion de (re)découvrir 
cette très belle propriété familiale située au cœur des Alpilles.

Nichée au cœur des Alpilles, la propriété s’étend sur quatre hectares. Un terrain 
acquis au fil des décennies, depuis que Raymond Thuillier fit l’acquisition en 
1945 d’une bergerie du XVIIe siècle, qui deviendra L’Oustau, le premier Relais 
& Châteaux au monde. Aujourd’hui, et ce depuis 1993, son petit-fils, Jean-André 
Charial, et son épouse Geneviève sont les nouveaux magiciens des lieux. Entre-
temps, la maison a accueilli des personnalités aussi diverses que Georges 
Pompidou, Jean Cocteau, la reine mère Elizabeth d’Angleterre, Winston 
Churchill, Clark Gable, la princesse Grace de Monaco... Plus récemment, Jean 
Reno, Mireille Darc, Paul McCartney ou Brad Pitt sont venus goûter à la quiétude 
et à l’authenticité du site.

Vue aérienne de l’Oustau, la partie historique du domaine, datant du XVIIe siècle. 

Eden séculaire

D’emblée, il est vrai, le charme opère. On pénètre ici avant tout dans un jardin 
extraordinaire. Au fur et à mesure que l’on déambule dans cet éden, la beauté 
nous saisit, au détour d’un platane tricentenaire, d’un grand bassin de pierre 
alimenté par deux têtes de lion, d’un carré des simples, de treilles fleuries, de 
roseraies, de fontaines provençales, d’un potager, d’une mare aux cygnes et aux 
canards, le tout baigné de parfums délicats. On l’aura compris, la nature règne 
ici en maître, suffisamment domestiquée pour contraster avec les paysages 
sauvages qui l’entourent, mais pas trop, afin de la laisser s’exprimer aussi.

Au milieu de cette luxuriance sont dispersées les cinq bâtisses hôtelières – 
dont une destinée uniquement à la location (La Guigou) –, chacune dans leur 
style. Le Manoir, une bastide du XVIIIe siècle, aux allures de grande maison de 
famille avec terrasse ou jardin privé pour certaines suites et une piscine en pierre 
ombragée. Depuis ce printemps, le Manoir abrite une suite Prestige Luxe de 
75 mètres carrés imaginée par les décoratrices Philippine Lemaire et Clémence 
Boyer. Dans cet espace aux tons gris pâle, kaki, doré cohabitent objets de famille 
et pièces de créateurs, tels Ingo Maurer, Castelloni & Smith, Marc Neuhoff... Dans 

le mas Flora, entièrement recouvert de lierre, les suites, de plain-pied, s’ouvrent 
chacune sur une terrasse. Non loin, face au jardin bio et à la bergerie de chèvres, 
en surplomb de la grande piscine, le mas Carita est plutôt réservé aux familles. 
À 1 000 mètres en amont se dresse le bâtiment historique de L’Oustau avec ses 
onze suites à la superbe hauteur sous plafond (l’une d’elles abrite d’ailleurs un 
pin parasol), décorées par l’artiste Stephane Plassier ou par l’hôtesse des lieux, 
chineuse passionnée.

L’une des chambres prestige de l’Oustau. Le charme de l’authenticité. 

En témoigne la vaste boutique du domaine qui regorge d’objets décoratifs 
soigneusement sélectionnés, avec 
une mention particulière à ceux créés 
spécialement pour le domaine par des 
artisans locaux. Telles ces branches 
d’olivier en métal du Baussenc 
Daniel Pernix, criantes de réalisme, 
qui ornent les tables du domaine, ou 
ces céramiques tout en finesse et en 
poésie, réalisées par Cécile Cayrol, 
à Arles. Le côté cave offre un vaste 
choix de vins du cru, parmi lesquels 
« L’affectif », issu du domaine de 

Lauzières, exploité en biodynamie par le propriétaire Jean-André Charial, et 
proposé aux deux restaurants de Baumanière. L’Oustau, auréolé de deux étoiles, 
où le chef, aidé du talentueux Glenn Viel, sublime le produit au service d’une 
cuisine créative et généreuse, et la Cabro d’Or, inspirée par le terroir provençal. 
Une inspiration que l’on retrouve d’ailleurs à la table du Prieuré, un Relais & 
Château du XIVe siècle, acquis par le couple à Villeneuve-lès-Avignon en 2007. 
Aux pianos, Fabien Fage (1 étoile Michelin), y joue une partition culinaire au plus 
juste des saveurs. Un récital qui, aux beaux jours, est donné autour d’un sublime 
jardin de curé. Ne manquent plus que 
les notes de musique pour parfaire le 
tableau.

Le salon de repos extérieur du spa pour 
une détente au rythme de la nature. 

Partout, nos hôtes cultivent le goût du 
bon, du beau, du bien-être. Même le 
spa Baumanière a été imaginé autour 
de la nature. Le salon de repos et la 
salle de fitness, baignés de lumière, se prolongent dans un patio arboré et au-
delà dans un jardin aromatique. Dans les six cabines sont prodigués, au choix, 
les rituels phythoaromatiques de la maison Sisley, avec une mention spéciale 
pour l’Escale signature de trois heures, et les soins une olive en Provence, à 
partir d’une gamme naturelle créée en 2007 par Annabel et Jean-Baptiste Quenin 
qui concentre toutes les vertus de l’arbre éternel.

Ici s’achève notre balade dans ce 
domaine de Baumanière. Gageons 
que la « sorcière » veillera encore 
longtemps sur sa destinée.

A l’ombre d’un platane tricentenaire, le 
Manoir, une superbe bastide dont les 
suites bénéficient d’une terrasse ou 
d’un jardin privatif.
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Os militares e a sociedade
 
Embora muito desactualizado, tenho algum conhecimento do mundo 
militar, não só livresco. Mas estou de fora dele, o que talvez me dê uma 
maior isenção nas suas apreciações e decerto uma maior liberdade de 
julgamento. 

Os exércitos foram durante séculos forças privadas ao serviço dos reis e 
da aristocracia mais elevada. A partir do século XVII, com a afirmação dos 
estados-nação na Europa, começaram a reconhecer-se também como 
defensores dos territórios nacionais e das suas populações. O grande 
choque da Revolução Francesa e da aventura napoleónica fortaleceu 
a ideia de um exército nacional a que os constitucionalismos liberais 
do século XIX deram a sua mais forte expressão com o serviço militar 
obrigatório. Nessa época, os militares ainda juravam fidelidade ao rei e 
à pátria. Com a generalização dos regimes republicanos ficou apenas 
o patriotismo, mais as regras sagradas da disciplina e da obediência 
hierárquica. 

Porém, estas referências maiores foram algo abaladas no século XX pela 
difusão dos valores democráticos da liberdade e igualdade proclamados 
urbi et orbi, mas talvez sobretudo por uma ténue sensação reflexa de 
ilegitimidade que se foi decantando sobre a experiência das horríveis 
mortandades das duas Guerras Mundiais (incluindo milhões de civis na 
segunda) e das “guerras revolucionárias” desencadeadas na segunda 
metade do século, que têm prosseguido até hoje sob outras formas de 
conflito assimétrico (terrorismo, etc.). Neste quadro, os grupos políticos 
de esquerda, sobretudo alguns dos mais radicais (ou genuinamente 
pacifistas), estimularam comportamentos antimilitaristas na população 
sobre a base da percepção – muito generalizada no século XIX e ainda 
prosseguida no seguinte – de que os militares eram “fautores de guerras”, 
assim como de golpes-de-estado de sentido conservador ou liberticida. 
Naturalmente, referiam-se especialmente aos altos-comandos mas viam 
também no pessoal de enquadramento (oficiais e sargentos) os elementos 
determinantes na operação de transformar um “homem livre” num “pau 
mandado”. Pelo contrário, outros sectores radicais do espectro político 
(de direita mas também de esquerda), apostaram antes na infiltração 
dos seus agitadores no interior das instituições militares, fosse para 
neutralizar a sua eventual acção anti-social ou para favorecer um inimigo 
da sua simpatia, fosse para ter a força militar do seu lado numa eventual 
disputa áspera pelo poder estatal. A palavra-de-ordem de Mao-Tse-Tung 
“o poder está boca da espingarda” seduziu muitos jovens de meados do 
século passado.

O exército sempre corporizou a imagem mitificada da instituição militar. 
Isto porque a marinha (de guerra) se constituiu desde cedo como um corpo 
separado, meio-marinheiro, meio-militar, portador de uma identidade 
cultural mais tradicional, conjugando o “aristocratismo” da oficialidade com 
a rudeza das marinhagens, mas que o sentido do risco, da aventura, e o 
brio da sobrevivência uniam de uma maneira muito particular. Além disto, 
a partir do século XIX, a marinha sofreu, rápida e fortemente, o impacto 
das modernizações técnicas industriais, enquanto o exército continuava a 
ser, no fundamental, um rolo compressor de “trabalho-intensivo”. Nascida 
do nada, nos alvores do século XX, a aviação (militar) improvisou-se, 

já em pleno “mundo tecnológico” – de cujo desenvolvimento acelerado 
foi, de resto, um dos melhores exemplos –, tendo, por isso, que inventar 
uma sua própria idiossincrasia, assente no risco e no destemor, embora 
focada no domínio das suas competências técnicas (e na importância 
dos seus custos). Ficou assim um corpo sem tradições antigas, apenas 
adaptado o necessário às rotinas e rituais há muito vigentes nos outros 
corpos militares, também porventura frágil na auto-percepção de como 
podia ser instrumentalizado por interesses (políticos) alheios à sua missão 
profissional.

As guerras externas em que Portugal esteve envolvido nos últimos dois 
séculos foram apenas as guerras de ocupação colonial (sobretudo entre 
1891 e 1907), o conflito mundial de 1914-18 e as últimas guerras-do-
império em 1961-74. Porém, estivemos à beira de outras que tiveram lugar 
ou se prefiguravam nas nossas vizinhanças geográficas e que obrigaram 
a esforços intensos de defesa nacional armada, nomeadamente nos 
casos da guerra civil de Espanha (1936-39), na guerra geral de 1939-45 
e na “guerra fria” entre o Ocidente e o Bloco de Leste entre 1950 e 1991. 
Em todas estas conjunturas, os militares e a nação aceitaram os esforços 
que lhes foram pedidos, a despeito das críticas de alguns sectores de 
opinião minoritários.

Em determinadas circunstâncias, as unidades militares intervieram também 
no plano interno, para impor a lei-e-ordem, a mando do governo legal. E 
produziram as três mudanças de regime político que o país conheceu no 
século XX. Porém, depois de 1834, só rara e fugazmente se dividiram 
em conflito armado, apenas algumas vezes aflorado ou ensaiado e logo 
apaziguado, mais frequentemente brandido como ameaça para obter 
efeitos num jogo político nacional de baixa qualidade. Mas hoje, como 
nos outros países do Ocidente, vivemos numa sociedade pacífica, com 
subordinação das Forças Armadas ao poder civil democrático, embora o 
ambiente externo geoestratégico esteja longe de ser tranquilizador.

Em prontidão para combate, os militares portugueses têm evidenciado 
qualidades de bravura, inteligência de comando e sistemática-e-
improvisação logísticas que são francamente comparáveis a forças 
estrangeiras dotadas de muito melhores recursos. Porém, como em 
todos os outros exércitos, no resto do tempo e na “vida quarteleira” 
imperam as rotinas burocráticas, os rituais regulamentares e as práticas 
sem sentido objectivo – que vão ocultando os subtis jogos de interesses 
inter-corporativos e as rivalidades na ascensão profissional. Salva-se 
geralmente o cuidado posto na conservação do património e no bom uso 
da “fazenda nacional” a seu cargo; e talvez também o profissionalismo 
de que parecem imbuídas as novas gerações. Com dois adicionais mais 
recentes: à vista do que nos conta a comunicação social, a desfaçatez 
do ganho ilícito ou da corrupção vai alastrando por todo o sector público 
sem encontrar barreiras éticas e legais suficientes; e as instituições 
para-militares que nas últimas décadas têm proliferado (forças policiais, 
de protecção civil, etc.) parecem querer imitar alguns dos piores 
comportamentos que podem encontrar na esfera castrense.

Oxalá a futura realidade possa desmentir as actuais preocupações.

JF / 15.Jul.2017

JÁ CHEGA!... BASTA!...
OU OS CIDADÃOS SÉRIOS TERÃO QUE PEDIR 
OUTRA NACIONALIDADE! 
SER PORTUGUÊS, COMEÇA A SER MOTIVO DE 
VERGONHA! 
Rir para não chorar.

Vamos lá ver, Portugal é uma anedota pegada, não é?

Os corruptos do Porto foram agora (9 anos depois) totalmente ilibados no caso 
do Apito Dourado. Só faltou um pedido de desculpas pelo incomodo e uma cesta 
de fruta como compensação.

Isto porque as escutas foram feitas de forma “ilegal”. A justiça é para rir ou para 
julgar criminosos? Apanham-se presidentes de clube a encomendar árbitros de 
viva voz e isso não interessa para nada? Apanham-se presidentes de clube a 
corromper árbitros e isso não tem importância? Só porque as gravações não 
foram previamente autorizadas? Brincamos?

Ou seja, nesta tugalandia à beira mar plantada o crime não interessa. Interessa 
apenas a forma como as provas foram obtidas. Comédia de revista e de muito 
mau gosto.

Os emails dos lampiões parece que vão pelo mesmo caminho. Tudo ilibado, tudo 
limpo, siga para bingo porque a máfia nunca é apanhada.

Portanto, se um dia alguém lhe assaltar a casa e porventura capturar a cara 
do criminoso em cameras de video-vigilância, não se admire que ele escape à 
justiça. Afinal de contas, está a invadir a privacidade do delinquente ao filmá-lo 
sem a sua autorização.

Ou então, da próxima vez que receber uma multa por excesso de velocidade, 
responda que o radar não tinha autorização de um juiz para medir a sua 
velocidade. Se o advogado for bom, safa-se de certeza.

Vá, vamos lá continuar a assobiar para o ar e fingir que vivemos num país a 
sério.

                                     António d’Almeida    
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Bienvenue aux Azores
Bercé par le tumulte de l’océan Atlantique, l’archipel des Açores se compose de 
neuf îles au caractère singulier qui s’étirent au large des côtes portugaises. Partout 
le bleu de l’océan, éclaboussé par le blanc de l’écume, donne à voir l’infini. Véritable 
paradis écologique, les Açores sont un havre de paix aux prairies verdoyantes dont 
les multiples nuances de vert fascinent les voyageurs. Le bleu de l’hortensia égaye 
la faune de ses teintes bucoliques ravivées par le soleil qui perce les nuages. Ses 
origines volcaniques offrent des paysages spectaculaires, de la caldeira de Sete 
Cidades aux 2 351 mètres du mont Pico, plus haut sommet du Portugal.

Côtes de basalte déchiquetées et lacs majestueux au pied des verts volcans 
feront le bonheur du randonneur en quête d’une nature sauvage et préservée. 
Jadis carrefour stratégique sur la route des Indes, ce n’est qu’au XVe siècle que 
les caravelles portugaises atteignent ces terres insulaires pour la première fois. 
D’authentiques villages de pêcheurs blanc et bleu et de superbes villes historiques 
témoignent de la richesse de ses traditions séculaires. 

La majestueuse Angra do Heroísmo, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, 
ou la fascinante Horta, escale des marins du monde entier, regorgent de trésors à 
découvrir. Laissez-vous surprendre par une gastronomie traditionnelle composée 
d’excellents produits régionaux : du fromage de São Jorge aux plantations d’ananas 
sucrés, en passant par le cozido de boeuf cuit dans les vapeurs de soufre de 
Furnas. 

Entre mer et terre, réveillez vos rêves d’aventure endormis ! Venez observer 
les cétacés qui règnent en maîtres sur l’océan et surfer sur ses vagues agitées, 
plongez dans ses eaux azur et laissez-vous surprendre par la richesse de ses fonds 
marins, partez à la conquête de ses cratères endormis à la végétation luxuriante 
et contemplez les vertigineux reliefs du haut des nombreux miradors que compte 
l’archipel. Dans chacun de ses coins de verdure, il est un trésor qu’il vous faudra 
aller débusquer !
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Antes de última glaciação
Prof. Jorge Paiva, Biólogo Universidade de Coimbra in Público, in 2006

“Antes da última glaciação, Portugal estava coberto por uma floresta sempre-
verde (laurisilva). Durante essa glaciação a descida drástica da temperatura 
fez desaparecer quase por completo essa laurisilva, tendo sido substituída por 
uma cobertura florestal semelhante à actual taiga. Após o período glaciar, a 
temperatura voltou a subir, ficando o país com um clima temperado como o 
actual. Assim, a floresta glaciar foi substituída por florestas mistas (fagosilva) 
de árvores sempre-verdes (algumas delas relíquias da laurisilva) e outras 
caducifólias, transformando o país num imenso carvalhal caducifólio (alvarinho 
e negral) a norte, marcescente (cerquinho) no centro e perenifólio (azinheira e 
sobreiro) para sul, com uma faixa litoral de floresta dominada pelo pinheiro-manso 
e os cumes das montanhas mais frias com o pinheiro-da-casquinha (relíquia 
glaciárica). Por destruição dessas florestas, particularmente com a construção 
das naus (três a quatro mil carvalhos por nau) durante os Descobrimentos 
(cerca de duas mil naus num século) e da cobertura do país com vias férreas 
(travessas de madeira de negral ou de cerquinho para assentar os carris), as 
nossas montanhas passaram a estar predominantemente cobertas por matos de 
urzes ou torgas, giestas, tojos e carqueja. A partir do século XIX, após a criação 
dos “Serviços Florestais”, foram artificialmente re-arborizadas com pinheiro-
bravo, tendo-se criado a maior mancha contínua de pinhal na Europa. A partir da 
segunda década do século XX, apesar dos alertas ambientalistas, efectuaram-
se intensas, contínuas e desordenadas arborizações com eucalipto, tendo-se 
criado a maior área de eucaliptal contínuo da Europa. Sendo o pinheiro resinoso 
e o eucalipto produtor de óleos essenciais, produtos altamente inflamáveis, 
com pinhais e eucaliptais contínuos, os incêndios florestais tornaram-se não só 
frequentes, como também incontroláveis. Desta maneira, o nosso país tem já 
algumas montanhas transformadas em zonas desérticas.

Sempre fomos contra o crime da eucaliptização desordenada e contínua. 
Fomos vilipendiados, maltratados, injuriados, fomos chamados à Judiciária, 
etc. Mas sabíamos que tínhamos razão. Infelizmente não vemos nenhum 
dos que defenderam sempre essa eucaliptização vir agora assumir as culpas 
destes “piroverões” que passámos a ter e que, infelizmente, vamos continuar 
a ter. Também sempre fomos contra o delapidar, por sucessivos Governos, 
dos Serviços Florestais (quase acabaram com os guardas florestais). Isso e o 
êxodo rural (os eucaliptos são cortados de 10 em 10 anos e o povo não fica 10 
anos a olhar para as árvores em crescimento tendo, por isso, sido “forçado” a 
abandonar as montanhas e a ficar numa dependência económica monopolista, 
que “controla” o preço da madeira a seu belo prazer) tiveram como resultado 
a desumanização das nossas montanhas pelo que, mal um incêndio florestal 
eclode, não está lá ninguém para acudir de imediato e, quando se dá por ele, já 
vai devastador e incontrolável.

Infelizmente vamos continuar a ter “piroverões” por mais aviões “bombeiros” 
que comprem ou aluguem. Isto porque, entre essas medidas, não estão as 
duas que são fundamentais, as que poderiam travar esta onda de incêndios 
devastadores que nos tem assolado nas últimas décadas. Uma, é a re-
humanização das montanhas, que pode ser feita com pessoal desempregado 
que, depois de ter frequentado curtos “cursos de formação” durante o Inverno, 
iria vigiar as montanhas, percorrendo áreas adequadas durante a Primavera e 
Verão. A outra medida fundamental seria, após os incêndios, arrancar logo a 
toiça dos eucaliptos e replantar a área com arborização devidamente ordenada. 
Isto porque os eucaliptos rebentam de toiça logo a seguir ao fogo, renovando-
se a área eucaliptada em meia dúzia de anos, sem grande utilidade até porque 
o diâmetro da ramada de toiça não é rentável para as celuloses. Mas como tal 
não se faz, essa mesma área de eucaliptal torna a arder poucos anos após o 
primeiro incêndio e assim sucessivamente. Muitas vezes, essas mesmas áreas 
são também invadidas por acácias ou mimosas, bastando para tal que exista um 
acacial nas proximidades ou nas bermas das rodovias, pois as sementes das 
acácias são resistentes aos fogos e o vento ajuda a dispersá-las por serem muito 
leves. As acácias, como são heliófitas (plantas “amigas” do Sol), e não havendo 
sombra de outras árvores após os incêndios, crescem depressa aproveitando a 
luminosidade e ocupando aquele nicho ecológico antes das outras espécies se 
desenvolverem.

Mas como vivemos numa sociedade cuja preocupação predominante é produzir 
cada vez mais, com maior rapidez e o mais barato possível, as medidas 
propostas são economicamente inviáveis por duas razões: primeiro, porque 
é preciso pagar aos vigilantes e respectivos formadores; segundo, porque 
arrancar a toiça dos eucaliptos é muito dispendioso (custa o correspondente 
ao lucro da venda de três cortes, isto é, o lucro de 30 anos). É bom também 
elucidar que os eucaliptais só são lucrativos até ao terceiro corte (30 anos). 
Depois disso, estão a abandoná-los, o que os torna um autêntico “rastilho” ou, 
melhor, um terrível “barril de pólvora”, áreas onde os seus óleos essenciais, por 
vaporização ao calor, são explosivos e, quando a madeira do eucalipto começa 
a arder, provocam a explosão dos troncos e respectiva ramada, lançando ramos 

incandescentes a grande distância. Este “fenómeno” tem sido bem visível nos 
nossos “piroverões”.

Por outro lado, pelo menos uma destas medidas (arranque da toiça e re-
arborização ordenada) não tem resultados imediatos mas a longo prazo. Por 
isso os governantes não estão interessados na aplicação dessas medidas, pois 
interessa-lhes mais resultados imediatos (as eleições são de quatro em quatro 
anos...) do que de longo prazo.

Assim, sem resultados imediatamente visíveis e com uma despesa tão elevada, 
os governos nunca vão adoptar tais medidas. Preferem gestos por vezes 
caricatos, como distribuir telemóveis aos pastores, mas que nunca não acabarão 
com os “piroverões”.

Finalmente, após a referida delapidação técnica e funcional dos Serviços 
Florestais (antigamente, os incêndios florestais eram quase sempre apagados 
logo no início e apenas pelo pessoal e tecnologia dos Serviços Florestais), 
esqueceram-se da conveniente profissionalização e apetrechamento dos 
bombeiros, melhor adaptados a incêndios urbanos.

Se os nossos governantes continuarem, teimosamente, a não querer ver 
claramente o que está a acontecer, caminharemos rapidamente para um amplo 
deserto montanhoso, com a planície, os vales e o litoral transformados num 
imenso acacial, tal como já acontece em vastas áreas de Portugal.”

O maior erro político de António Costa
António Costa deixou que se lhe colasse à pele a fama de um líder que só gosta 
de dar a cara nas horas boas.

Por João Miguel Tavares

O grande azar de António Costa é a impossibilidade de sentar as labaredas e 
os ladrões de armamento a uma mesa de negociações. Se desse para amarrá-
los a um tampo de mogno, todos sabemos que o primeiro-ministro, coadjuvado 
por Pedro Nuno Santos e por Diogo Lacerda Machado, conseguiria certamente 
chegar a resultados admiráveis e alcançar entendimentos impossíveis. O fogo 
teria matado, quando muito, dois ou três idosos acamados. Os ladrões teriam 
roubado, quando muito, três caixas de munições velhas e uma dúzia de G3 por 
olear. Seriam tragédias negociadas e suaves. Assim, foram apenas tragédias.
Após ano e meio de legislatura, tanto os admiradores de António Costa como 
os seus adversários são obrigados a reconhecer o seu génio na arte do 
compromisso. Só que ninguém sabe nada acerca da sua fibra: de que é António 
Costa feito quando é impossível negociar? Os primeiros sinais não são brilhantes. 
Costa teve ao longo da sua carreira política vários momentos de hesitação, um 
dos quais muito badalado, durante a liderança de António José Seguro. Como 
primeiro-ministro, contudo, todo ele exalava confiança. Faltava-lhe um teste a 
sério. Quando chegou, e logo em dose dupla, chegaram também as perguntas 
difíceis: será que, quando é preciso cortar rente, assumir os erros, dar o peito às 
balas, António Costa consegue fazê-lo com a mesma competência e naturalidade 
com que enfiou o PCP e o Bloco de Esquerda no bolso? Quando a temperatura 
na cozinha começa a subir muito, será que Costa é mais Chamberlain ou mais 
Churchill? Será que consegue assumir rupturas dolorosas ou está condenado 
a praticar o eterno apaziguamento? Eis uma série de questões a que nenhum 
português está ainda totalmente habilitado a responder.

Desde logo, claro, porque António Costa resolveu desaparecer a meio do 
primeiro exame sério à sua capacidade de liderar em tempos adversos. Devo 
dizer que me chateia imenso criticar um político que tira uma semana de férias. 
Ser primeiro-ministro é trabalhar de manhã à noite, sete dias por semana, e toda 
a gente precisa de descansar – até para manter a sanidade mental. Além disso, 
nós gostamos de políticos sérios e poupados, mas depois tratamo-los como se 
fossem ricos, e pudessem desmarcar e remarcar férias com a facilidade de um 
milionário. Contudo, todas as regras têm excepção, e no presente contexto é 
perfeitamente natural que a semana de férias de António Costa se confunda com 
uma deserção. Ter ido tomar banho para Palma de Maiorca enquanto dois dos 
seus ministros ficavam em Portugal a assar em lume brando, completamente 
fragilizados, não é a mais brilhante manifestação de liderança. E, como se viu 
pela visita do Presidente da República a Tancos, quem preencheu o seu vazio 
não foi Augusto Santos Silva, mas sim Marcelo Rebelo de Sousa, especialista 
em abrir buracos na vedação da separação de poderes.

Isto é perigoso para Costa, porque o carimbo de homem dado a retiradas 
estratégicas em tempos sombrios pode colar-se à sua pele, e vai muito para 
além da mera discordância política – não se trata de um problema de divergência 
ideológica, mas de carácter pessoal. Claro que António Costa é suficientemente 
hábil para poder voltar de Espanha retemperado e cheio de vontade de recuperar 
o controlo da situação. Mas parece indiscutível que ele cometeu aqui o maior 
erro político desde que é primeiro-ministro: deixou que se lhe colasse à pele a 
fama de um líder que só gosta de dar a cara nas horas boas.
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Rencontre entre Poutine et Trump après 
six mois de froid
Donald Trump et Vladimir Poutine ont entamé leur premier entretien vendredi, en 
marge du sommet du G20 à Hambourg.

Photo Carlos Barria, REUTERS
Ma Presse

Le président américain Donald Trump s’est entretenu pour la première fois avec 
son homologue russe Vladimir Poutine en marge du sommet du G20 pour tenter 
de remettre sur les rails une relation houleuse entre les deux pays.

Cette rencontre est intervenue dans une atmosphère tendue et chaotique : le 
sommet des 20 dirigeants les plus puissants du monde est perturbé par de 
multiples heurts entre policiers et militants antimondialistes dans les rues de 
Hambourg en Allemagne.

« C’est un honneur d’être avec vous», a déclaré Donald Trump au début de la 
rencontre en saluant son homologue d’une franche poignée de main.

Le président américain a dit espérer que leur discussion apporte « beaucoup 
d’éléments très positif pour la Russie, les États-Unis et tous ceux qui sont 
concernés ».

« Je suis ravi de vous rencontrer et j’espère que (...) cette rencontre se soldera 
par un résultat positif », a renchéri M. Poutine.

« Nous avons parlé au téléphone, mais les conversations téléphoniques ne sont 
jamais suffisantes », a souligné le maître du Kremlin.

Les deux dirigeants se sont entretenus au téléphone à quatre reprises depuis 
l’arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis en janvier, mais n’avaient 
encore jamais eu de tête-à-tête.

À son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump, volontiers élogieux à l’encontre 
de Vladimir Poutine, avait laissé entrevoir un rapprochement entre les deux pays. 
Ce serait « merveilleux», avait-il dit.

Contentieux

Mais l’ambiance s’est depuis vivement refroidie, sur fond de soupçons de 
collusion entre l’équipe de campagne de Donald Trump et le Kremlin, et de 
nouvelles sanctions américaines contre Moscou dans la crise ukrainienne.

Jeudi à Varsovie, Donald Trump a critiqué ouvertement le rôle « déstabilisateur » 
de la Russie, accusée notamment par les Occidentaux de soutenir militairement 
les séparatistes pro-russes en Ukraine.

Les autres motifs de crispation ne manquent pas non plus, de la guerre en Syrie 
aux soupçons de collusion avec la Russie dans lesquels est empêtré M. Trump.
Sur la Syrie, les deux pays continuent à dialoguer malgré de lourds différends, 
notamment après la destruction par les Américains d’un avion syrien qui menaçait, 
selon eux, leur allié kurde.

Les États-Unis sont « prêts à explorer la possibilité d’établir avec la Russie des 
mécanismes communs » de stabilisation de la Syrie, dont des zones d’exclusion 
aérienne et une «livraison coordonnée de l’aide humanitaire», avait souligné le 
chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson à la veille du sommet.

Outre ce temps fort diplomatique, le G20 débat de sujets difficiles, comme le 
climat et le commerce, dans un centre de congrès transformé en camp retranché 
face à des militants anti-G20 déterminés à en découdre.

Plusieurs milliers de manifestants tentaient de converger vers la Philharmonie de 
l’Elbe à Hambourg, où les 20 chefs d’État et de gouvernement devaient assister 
à un concert avec leurs épouses.

« L’enfer » à Hambourg

La chancelière Angela Merkel a qualifié d’«inacceptables» les manifestations 
violentes, qui «mettent des vies en péril».

Dans la journée, Mélanie Trump est restée bloquée dans sa résidence et 
les pneus des voitures de la délégation canadienne ont été crevés par les 
protestataires. Ces derniers ont promis « l’enfer » pendant le G20 et battent 
sans discontinuer le pavé depuis jeudi soir.La police de Hambourg n’a pas pu 
nous donner la permission de sortir » de la maison d’hôte du gouvernement local 
de Hambourg, splendide villa au bord de l’eau, a expliqué la porte-parole de 
l’épouse du président américain, Stephanie Grisham.

Des voitures de police ont été incendiées, environ 160 policiers légèrement 
blessés, et au moins 45 personnes arrêtés, selon la police. Aucun bilan des 
blessés parmi les manifestants n’était disponible.

Devant la multiplication des incidents, les 20 000 policiers déjà déployés dans la 
ville ont dû demander du renfort.

Dans l’enceinte du sommet, où les États-Unis sont à contre-courant de leurs 19 
partenaires sur le climat et le commerce, la tension était tout aussi palpable au fil 
des projets de communiqué final.

« Nous prenons note de la décision des États-Unis de se retirer de l’Accord 
de Paris » sur le climat, dit un texte que l’AFP s’est procuré, qui ajoute que les 
dirigeants des autres pays considèrent l’accord de lutte contre le réchauffement 
comme « irréversible ».

Les États-Unis agitent en outre des menaces de taxes contre la Chine sur l’acier 
et contre l’Allemagne dans le secteur automobile.
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O Seminário Maior abre as portas para 
mostrar o monumento desconhecido de 
Coimbra

Por Camilo Soldado

Escondido durante vários anos, o edifício que começou a ser construído há 250 
anos está agora aberto para visitas.

Coimbra passa a ter mais um espaço para visitar. O Seminário Maior, um edifício 
que começou a ser construído há 250 anos e que até 2012 servia para a formação 
de padres, abre as portas ao público.

A cidade tem assim “um tesouro muito desconhecido, mas muito bonito”, de 
arquitectura italiana, destacou o reitor do seminário da diocese de Coimbra, 
Padre Nuno Santos, durante a conferência de imprensa de apresentação da 
abertura do monumento, esta terça-feira.

“Abrimos as portas para dar a conhecer a todos a nossa missão, a nossa história, 
o nosso património, e permitir que outros usufruam desta riqueza humana, 
artística e espiritual”, disse o padre Nuno Santos sobre o edifício construído ao 
pé do Jardim Botânico, na Alta da cidade.

Logo à entrada, mesmo antes da recepção, passando a porta principal, uma 
outra porta de madeira preciosa, madrepérola e marfim que veio de Génova, dá 
pistas para o que se poderá ver lá dentro.

Ao todo são oito os espaços que podem ser visitados: o refeitório, duas escadas 
em caracol, a capela de São Miguel, os aposentos episcopais, a varanda do 
Mondego, a biblioteca velha, a sala dos azulejos e a Igreja da Sagrada Família. 
Durante o percurso, os visitantes poderão encontrar relíquias de santos, salas 
ornamentadas e uma igreja ricamente adornada, com um órgão espanhol do 
século XVIII com 1500 tubos.

A biblioteca tem mais de nove mil volumes, publicados entre 1500 a 1800, sobre 
temas que vão do direito à teologia, passando pela história e literatura. Há 
também um livro de contos eróticos.

O Seminário Maior vai estar aberto de segunda a sábado e apenas a visitas 
guiadas, que se realizam nove vezes por dia, sendo que cada grupo tem a 
composição máxima de 25 pessoas. Cada percurso leva cerca de 50 minutos e 
está disponível em português, inglês, francês e espanhol.

Também por isso, apesar da abertura de parte dos espaços, ficam outros por 
mostrar. O responsável dá o exemplo do Museu Monsenhor Nunes Pereira (com 
mais de 15 mil peças), que “ainda não está totalmente integrado no processo”. 
A casa das talhas, o matadouro, algumas capelas, um acervo de história natural 
também não poderão ser, para já, visitados pelo público.

A diocese investiu 50 mil euros para abrir as portas do Seminário e o reitor espera 
que, numa primeira fase, três mil pessoas por mês visitem o espaço. A gestão 
da operação é feita em conjunto com o Grupo Gala, que fica com 40% da receita 
de bilheteira.

O padre Nuno Santos diz que, no fundo, a possibilidade de as pessoas poderem 
visitar o Seminário é um “convite” a “entrar numa casa habitada”. Isto porque o 
edifício continua a ser a morada de 12 pessoas. Apesar de já não servir como 
espaço de formação de padres, o complexo continua a ser espaço de educação, 
com uma escola de teologia e uma escola de música sacra. Outros dos aspectos 
que quer preservar é a possibilidade de continuar a “oferecer espaços para 
quem queira meditar”, “um oásis de silêncio no meio da cidade”.

Ajudar a fixar turistas

O presidente do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, fala da 
importância de “tirar partido do nosso património e colocá-lo à disposição 
turística”. Esta, defende, é também uma forma de assegurar a sua preservação. 
“Está aqui uma reserva absolutamente extraordinária, quer do ponto de vista 
arquitectónico, quer do ponto de vista do acervo.”

Um dos objectivos do Turismo do Centro é aumentar o tempo de permanência 
na região, cuja média continua abaixo de outros pontos do país. Daí Pedro 
Machado referir a importância da abertura do Seminário como uma forma a 
ampliar a oferta de Coimbra, constituindo “uma nova resposta qualificada”. Esta 
“resposta” ajuda a “alargar o espaço de visitação” mais comum de Coimbra, que 
muitas vezes se circunscreve no canal que liga Largo D. Dinis, Porta Férrea, 
Escadas do Quebra Costas e Largo da Portagem.
O aumento do tempo de permanência na cidade vai influenciar hotelaria, 
restauração, comércio e serviços, refere o responsável.



Que celui qui n’a jamais bu 
me jette le premier whiski

17

suite de page 1

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français abc portuscale jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

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

La route des whiskies écossais
Avec ses cinq grandes régions qui produisent toutes des eaux de vie aux saveurs 
différentes, l’Ecosse reste la terre du whisky… Grâce aussi à ses Single Malts 
d’exception, fruits d’une longue histoire de passion entre un terroir et des hommes 
au savoir-faire qui se transmet de génération en génération.

   
Glen Moray, un Single Malt typique du Speyside
Créée en 1897 et installée dans le «grenier de l’Écosse», la distillerie Glen Moray 
se distingue par son savoir-faire qui se transmet de génération en génération, 
depuis plus d’un siècle.

Glen Moray Elgin Classic Single Malt, l’âme du Speyside
Cinquième plus grande marque de whisky Single Malt au Royaume-Uni, parmi 
les meilleures ventes en Australie, le Glen Moray Elgin Classic est élaboré dans 
la distillerie d’Elgin, capitale du Speyside, au cœur du « grenier de l’Écosse » : 
le Laich of Moray.

Le Speyside, «triangle d’or» du Single Malt
Cette région du nord-est de l’Écosse accueille près de la moitié des distilleries 
écossaises en raison de la qualité exceptionnelle de son eau et de conditions 
météorologiques privilégiées.

L’Écosse, un terroir unique
Produits dans cinq grandes régions, avec un savoir-faire multiséculaire, les 
Single Malts écossais bénéficient d’une géographie et d’éléments naturels d’une 
infinie richesse.

Single Malt ou blend ? That is the Question !
Des différences de taille opposent ces deux grandes familles du whisky écossais 
au goût différent malgré des processus de fabrication similaires.

Gagnez un week-end en Ecosse pour deux personnes.
Créée en 1897 et installée dans le « grenier de l’Ecosse », la distillerie Glen Moray 
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MUSEU DO COMBATENTE 

O Espaço Museu do Combatente, no Forte do Bom Sucesso em Belém, 
Lisboa, abriu ao público com uma pequena exposição numa sala em 2003, 
sob a superintendência da Liga dos Combatentes e do seu Presidente General 
Joaquim Chito Rodrigues. Do Museu fazem parte também, além do Café do 
Forte, o Monumento aos Combatentes do Ultramar e a Capela e memorial que já 
destacamos em número anterior deste jornal. Hoje vamo-nos debruçar sobre o 
Monumento aos Combatentes do Ultramar.

MUSEU E MONUMENTO AOS COMBATENTES DO ULTRAMAR
MONUMENTO AOS COMBATENTES DO ULTRAMAR 

 O Monumento aos Combatentes do Ultramar, foi inaugurado em 15 de Janeiro 
de 1994, sendo Presidente da DC da Liga dos Combatentes o Gen Altino 
Magalhães, com parada de honra da guarnição em frente ao Monumento, 
colocação no Tejo da fragata “Sacadura Cabral”, e instalação no Forte da Força 
de Artilharia.
Com diversas entidades Militares e Políticas presentes, e a presença do 
Presidente da República, Dr. Mário Soares, as cerimónias começaram com o 
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Hino Nacional e uma salva de artilharia de 21 tiros. Após os discursos oficiais pelo 
Presidente da Comissão Executiva do Monumento, General Altino Magalhães, 
do Orador Oficial, Prof. Dr. Adriano Moreira, do Ministro da Presidência e da 
Defesa Nacional, Dr. Fernando Nogueira, foi descerrada a placa evocativa dos 
“Combatentes do Ultramar” e o acendimento da “Chama Votiva”. O Monumento 
foi sobrevoado por um grupo de aviões utilizados na Guerra do Ultramar, após o 
que se ouviu o discurso do Presidente da República.

Em seguida as altas entidades presentes depuseram coroas de flores junto ao 
Monumento e foram prestadas honras militares com a execução dos Toques 
do Silêncio e Alvorada, Hino Nacional e salva de 21 tiros da fragata “Sacadura 
Cabral”, tendo a cerimónia terminado com o desfile das Forças em Parada em 
continência em frente ao Monumento e perante o Presidente da República, e 
sido sobrevoados no final por 3 esquadrilhas A-7P Corsair II.

No Monumento, de autoria do Arquitecto Guedes de Carvalho, destaca-se um 
pórtico de grandes dimensões que simboliza, sem ressentimentos, a união 
de todos os povos envolvidos, a chama da Paz e a guarda permanente em 
homenagem aos militares caídos em missão, tendo sido construído em cima de 
um espelho de água.
 
A revista da Liga dos Combatentes “Combatente”, dedicou o seu número 263 de 
Janeiro de 1994 à inauguração do Monumento.

Em 16 de Outubro de 1998 e por despacho do Ministro da Defesa Nacional, Dr. 
Veiga Simão, foi entregue à Liga dos Combatentes o Forte do Bom Sucesso, 
com a responsabilidade de promover a segurança física das instalações, a 
manutenção de todos os espaços cobertos ou descobertos, e de assumir o 
encargo de diversas despesas.

O projecto do Monumento aos Combatentes do Ultramar não incluiu a colocação 
de placas com o nome dos militares caídos pela Pátria, que só foram colocadas 
mais tarde em cerimónia presidida pelo Dr. Jorge Sampaio, Presidente da 
República, em 5 de Fevereiro de 2000, e com o General Morais Barroco como 
Presidente da Liga dos Combatentes. Nessas lápides (cerca de 10.000) constam 
os nomes de soldados que morreram em campanha.

Só em 1991 foi gravado o primeiro nome dos militares caídos em missão 
nas Operações de Paz e Humanitárias (Kosovo, Bósnia, Mali.. recentemente 
também).

O actual Presidente da Liga dos Combatentes desde 2003, General Joaquim 
Chito Rodrigues continuou este precioso trabalho de recuperação das memórias 
e das lápides, tendo em 2015 inaugurado a Capela do Combatente e o Memorial 
ao Soldado de Portugal caído pela Pátria no Ultramar e colocado novas placas 
com indicação dos locais de referência associados ao Museu do Combatente, 
também inaugurado pelo referido General em 2003 e que até hoje continua a ser 
modernizado e aumentado.

CAPELA DO COMBATENTE E MEMORIAL AO SOLDADO DE PORTUGAL 
CAÍDO PELA PÁTRIA NO ULTRAMAR

Este espaço por detrás do Monumento aos Combatentes do Ultramar também já 
foi objecto de um artigo neste jornal. Uma capela com representação do Cristo 
das Trincheiras, um Memorial com um túmulo de um soldado caído na Guiné, 
e onde se ouvem em fundo os nomes dos soldados portugueses caídos pela 
Pátria no Ultramar, mantêm de modo sóbrio e digno a homenagem aos militares 
caídos.

De notar que na Capela se dizem missas mensais pelos combatentes caídos 
e que os próprios organizadores de reuniões de antigos combatentes se 
habituaram a pedir a celebração de uma missa na Capela.

Isabel Martins 18 de Julho de 2017
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SER MILITAR DA FORÇA AÉREA: UMA 
PROFISSÃO OU UMA VOCAÇÃO?

“A toupeira não pode ter do mundo a mesma visão da águia”.
Séneca

A essência da Força Aérea está intimamente ligada à sua missão, que 
sinteticamente se pode definir como a da “Defesa do Espaço Aéreo 
Nacional e a Cooperação com as Forças Terrestres e Navais”.

É esta missão que vai enformar toda a instrução do militar da Força Aérea, 
ser omnipresente na sua actuação e guiar todas as suas sinergias.

Pode inclusive, requerer o sacrifício de todo o seu ser.

A Força Aérea é um Ramo das Forças Armadas por isso a base de toda a 
sua formação e estrutura, é militar.

É, outrossim, uma instituição, quer dizer uma cousa estabelecida; uma 
estrutura de ordem social que regula o comportamento de um conjunto 
de indivíduos dentro de uma determinada comunidade; tem uma função 
que transcende os seus membros e as intenções, mediando as regras do 
comportamento.

A formação militar é transversal a todas as especialidades e é o esteio 
onde tudo se apoia, de onde tudo deriva.

A “condição militar”, caracteriza e condiciona pois, toda a postura dos 
servidores da Força Aérea.

Servir é, deste modo, a medida referencial de quem ingressa na Instituição 
Força Aérea.

Deste modo, quem vem, não deve vir procurar um emprego, mas sim 
assumir os valores, o modo de funcionamento e as implicações das 
missões que irá ajudar a cumprir.

Tem que interiorizar toda a instituição e assumir como seus, os objectivos 
desta.
Tem de “Ser” da Força Aérea, e não apenas “estar” na Força Aérea.

Ora tal não se compadece com o querer apenas exercer uma profissão 
(do latim “professio”), isto é um trabalho especializado, uma ocupação 
produtiva, pela qual se recebe uma retribuição económica.

Coaduna-se sim, com uma vocação e na manutenção do ideal dessa 
vocação (do latim “vocare”) e que podemos definir como uma tendência ou 
inclinação natural que direcciona alguém para uma profissão específica; 
quiçá um chamamento, que pode ter uma dimensão espiritual, algo que 
fazemos com amor…

Por isso se pode perceber que ser militar da Força Aérea não é, não pode 
ser, o mesmo que ter um emprego, no sentido de ter uma ocupação mais 
ou menos temporária, pela qual se é remunerado.

E também conheci muitos civis que tendo um estatuto e uma formação 
diferenciados, bem se pode dizer que serviram a Força Aérea com alma 
e coração.

Sendo a Força Aérea um dos Ramos das Forças Armadas está, porém, 
enformada

pelo meio onde opera - a atmosfera, desde a crosta terrestre até à 
troposfera – e da maneira como o faz.

Operando e combatendo no Ar, os meios da Força Aérea estão todavia, 
umbilicalmente ligados à superfície terrestre, onde estão localizadas as 
suas infra-estruturas permanentes ou eventuais.

A Força Aérea está habituada a utilizar tecnologia avançada, que é 
suportada por uma doutrina e personalizada numa táctica e numa 
logística, tudo envolvido por um conjunto de tradições sedimentadas por 
uma já centenária experiência.

Este “uso do tempo” criou um “espírito aeronáutico” próprio.

De todo este cadinho resulta um especial modo de ser e de estar e uma 

forma específica de comandar, que é onde reside o fulcro de toda a 
actividade desenvolvida.

Deste modo a Força Aérea é o pilar mais importante do Poder Aéreo 
Nacional, cuja componente primordial é a sua capacidade letal. Isto é, a de 
causar danos e destruição a um hipotético inimigo.

Como sói dizer-se uma Força Aérea sem munições é apenas um aeroclube 
muito dispendioso…

Tal implica que os militares da Força Aérea estejam aptos e dispostos a 
matar e a morrer quando o cumprimento da missão o possa exigir.

Missão que está firmada e salvaguardada, no Direito e na Ética.

Missão que visa um objectivo que os ultrapassa e está para além deles: 
a defesa da Independência e Soberania de Portugal, a Integridade do 
Território e a Segurança da sua População, de qualquer ameaça que 
possa colocar em causa tal desiderato.

Nem mais nem menos do que o objectivo histórico permanente e 
fundamental do Estado e da Nação Portuguesa, desde a sua fundação.

Ora não se cumpre tal desiderato com simples “empregados, trabalhadores, 
ou colaboradores”, muito menos com mercenários.

Carece de gente moralizada, instruída, corajosa e limpa. Exige vocação …

Compreendemos que nem todos os que se alistam possam ter esta vocação 
– que é sobretudo necessária nos seus quadros permanentes – mas o “ar 
que se respira” deve de tal modo apelar aos valores vocacionais que tal 
ambiente irá formatar rapidamente quem se apresente pela primeira vez à 
porta de armas.

As “deficiências” na vocação devem, então, ser minoradas pelo 
profissionalismo.

Devendo ter-se sempre em conta que a vocação pode desenvolver-se no 
seio das fileiras, ou perder-se…

E o que somos também deve emanar para o exterior.

A citação de parte do relatório da viagem aérea a Macau, do Capitão Brito 
Pais, ilustra bem tudo o que dissemos:

“Chamei Manuel Gouveia em Tripoli e disse-lhe:

- Você sabe, Gouveia, que vamos cruzar uma região perigosíssima e o 
voo é longo, cerca de 1.000 Km. Os perigos vão multiplicar-se, se formos 
obrigados a aterrar, a morte é certa. No deserto ou morremos de fome, se 
não encontrarmos ninguém, ou morremos decapitados se alguém nos vir. 
No mar, tão deserto como o deserto, se procuramos refúgio, a morte é certa 
também. Se você quer, vá para o Cairo num navio, nós o esperaremos aí.

Gouveia olhou para mim zangado e, um pouco malcriadamente – porque 
não o  direi? – respondeu-me apenas:

- O meu comandante parece que não me conhece. Eu sou do Porto, da 
gente que deu nome a Portugal – Bolas! Se é preciso morrer, morre-se”.

          1-Sargento da Força Aérea mais tarde promovido a tenente.

Felizmente a Força Aérea e as suas antecessoras, Arma da Aeronáutica 
Militar e Serviço de Aviação Naval, foram servidos por muitos como Manuel 
Gouveia, durante a sua já vetusta História, que nunca deslustrou o País.

E não poucos concorreram com o seu generoso sangue para a lista 
daqueles “em quem poder não teve a morte”.

Foi nessa senda que a Força Aérea foi criada, existiu e existe, nunca 
deixando até ao limite das suas capacidades, de cumprir com as suas 
complexas e sempre arriscadas missões.

E caso a nossa Padroeira – Nossa Senhora do Ar – e o patriotismo dos 
portugueses, assim quiserem e permitirem, continuará a existir e a cumprir, 
no futuro.

Como o seu lema “Ex Mero Motu”, determina e subjaz, até hoje: 

Por Mérito Próprio!
João José Brandão Ferreira

Tenente-Coronel Piloto


