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Editorial
As comemorações relativas à evocação do centenário da participação de
Portugal na I Guerra Mundial (I GM) têm vindo a permitir uma reflexão mais
objectiva, quer sobre as razões da participação nacional no conflito quer sobre
as condições em que essa participação foi conduzida, em termos militares, nos
teatros de operações, primeiro, em Africa - em Angola e Moçambique — e depois,
no centro da Europa - na Flandres.
É habitual referir-se que a História não se repete. Porém, é importante conhecêla quando se analisa o presente e se prepara o futuro, designadamente em
termos estratégicos, políticos e militares, para que os erros do passado não
se repitam, pois as consequências serão sempre igualmente nefastas ou mais
gravosas ainda, face às novas realidades da conjuntura estratégica.
Na análise da conjuntura estratégica actual, não pode deixar de continuar
a considerar-se, para além de todo o discurso político, a favor da Paz e
estabilidade internacional, a existência dos interesses nacionais que prevalecem
e são determinantes na definição das estratégias nacionais e para a coerência
das capacidade dos seus instrumentos políticos e militares, para os defender
ou afirmar na cena internacional. As situações na Ucrânia, na Síria, em África
e, mais recentemente, no Médio Oriente e no Iraque, com as consequentes
reacções dos Estados Unidos e da Rússia, são uma clara prova disso.
Perante a indiferença europeia, leia-se, dos seus Estados, relativamente às
questões de segurança que ocorrem nos seus espaços de interesse e também
de influência, não podem deixar de se levantar legítimas preocupações, até
pelo que se vai assistindo, relativamente à prevalência de políticas de defesa,
centradas na redução de orçamentos e nas consequentes diminuições de
efectivos e capacidades militares.

Déclaration commune des responsables
religieux belges contre la violence dans
le monde
Face à la violence que se déchaîne un peu partout dans le monde, Mgr AndréJoseph Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles, le Grand Rabbin Albert Guigui
et Noureddine Smaili, Président de l’Exécutif des Musulmans de Belgique ont
publié une déclaration commune condamnant, entre autres, toutes les exactions
commises au nom de la religion.
Voici le texte de la déclaration:
Le nombre élevé des victimes innocentes, des populations déplacées, des lieux
de cultes détruits, ou des droits bafoués dans un grand nombre de régions du
monde, ne laisse personne indifférent. Les événements atroces qui secouent le
monde nous interpellent pour plusieurs raisons. D’abord il est tout à fait justifiable
de craindre les implications de ces événements sur la sécurité du monde entier ;
beaucoup d’indices laissent présager que ces conflits ne resteront pas confinés
aux régions dans lesquels ils se déroulent. Ensuite il est de notre devoir moral
à tous de faire preuve de solidarité avec toutes ces populations qui encourent
une série de malheurs incessants ; il ne s’agit point d’importer les problèmes de
ces régions chez nous en Europe, mais d’essayer de contribuer à l’exportation
de solutions.

Já são públicas as vozes que alertam para a desactualização dos conceitos
estratégicos, definidos nos pressupostos de ausência de ameaças, privilegiando
os sistemas de forças vocacionados para os conflitos de baixa intensidade e
para as operações de paz. Vivemos hoje, quer queiramos assumir quer não, um
novo ambiente estratégico, mais exigente, de grande conflitualidade, em que a
gesticulação militar recorre a meios e processos que se tinham por ultrapassados;
os conceitos estratégicos em vigor, da OTAN, da EU e dos respectivos Estados
membros, necessitam de ser ajustados a este novo ambiente estratégico.
Seria também uma atitude responsável que os parlamentos e os governos
não encarem os pareceres militares e os alertas daqueles que estudam e se
preocupam com estas matérias e têm a experiência de funções desempenhadas
neste ambiente, apenas como «reivindicações desprovidas de sentido,
desajustadas às realidades financeiras e económicas actuais e movidas apenas
por sentimentos corporativos».
Neste contexto, as reuniões da Comissão Parlamentar de Defesa com as Chefias
Militares, perante as reduções efectuadas nas Forças Armadas, com Impacto nos
efectivos e capacidades dos ramos, devendo efectuar uma rigorosa avaliação das
mesmas, para o cumprimento, não só das normais funções de soberania mas,
igualmente, dos níveis de empenhamento de forças e sua duração temporal,
previstos no Conceito Estratégico Militar, em vigor, assim como a consistência e
realidade do Sistema de Forças Nacional, estabelecido o aprovado.
Paralelamente, considerar a efectiva capacidade de crescimento da componente
militar de defesa nacional, perante uma situação internacional mais gravosa,
a exigir uma participação nacional, no quadro
Wolfe das Alianças e Organizações
Internacionais a que Portugal pertence, para defender o interesse nacional.
Importa ter presente que as atuais acções reducionistas, apelidadas de reformas,
procuram apresentar um quadro de forças, segundo o lema «menos forças,
melhores forças», em que aquilo que é real é a redução de efectivos, com as
Cont. pag. 3

Nous jugeons qu’il nous incombe, à nous représentants des trois religions en
premier lieu, de condamner toutes les exactions commises au nom de la religion.
Aucune religion ne cautionnera la mise en péril de la stabilité, la paix et la cohésion
entre les différentes constituantes de la société. Bien au contraire, l’esprit de la
religion dicte la promotion du vivre-ensemble et la préservation de la vie humaine
sur terre. Rien ne peut justifier l’expulsion ou l’extermination des minorités
ethniques, religieuses ou autres. On a beau comprendre l’origine et les variantes
des conflits qui sévissent dans ces régions, on s’étonne néanmoins des discours
qui instrumentalisent la foi pour haranguer les foules en vue de les entrainer dans
une guerre des civilisations, ou entre les communautés religieuses.
Loin des discours politiques de circonstance, nous condamnons la violence
perpétrée au nom de la foi. Nous lançons également un appel solennel au respect
de l’autre, indépendamment de sa croyance, sa race, sa couleur, son origine
ethnique ou culturelle. Nous tenons également à souligner notre engagement
à prendre distance de toutes les formes d’amalgames qui puissent confondre
appel à la foi et empiètement sur la croyance d’autrui.
Cette déclaration est signée par Mgr André-Joseph Léonard, archevêque de
Malines-Bruxelles, le Grand Rabbin Albert Guigui et Noureddine Smaili, Président
de l’Exécutif des Musulmans de Belgique.
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Vladimir Putin desafia a elite banqueira

Omens sem onra nem educasão…
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Estranha trajectória esta do famigerado AO. Este dito Acordo preparado não
se sabe bem porquê ou por quem, é uma “negociata” que ainda não está
esclarecida e, bem à maneira portuguesa, talvez nunca venha a ser. Pelo
menos, enquanto durar esta “dinastia” de imbecis que conduzem o país a um
naufrágio assegurado.
É sabido quem são os verdadeiros interessados na implantação de tal
estúpido acordo. E não é necessariamente o povo brasileiro. Esse não se
interessa e diz mesmo que continuará a falar e a escrever como sempre o fez.
Ou seja, o Português na sua versão brasileira. E no fundo, é a melhor solução.
Deixar a Língua Portuguesa tal como estava e que cada um dos países da
CPLP mantenha o colorido da sua linguagem e respectivas expressões que
finalmente, enriquecem a Língua mãe através dos continentes.
Apenas os livreiros brasileiros têm interesse na aplicação do AO. E o
Governo Português aderiu imbecilmente, levando na sua esteira uns quantos
“iluminados” e “progressistas” que como num 26 de Abril mais ou menos
recente, brotaram da terra e apoiaram os oportunistas que se apoderaram da
governação, conduzindo a Nação ao maior descalabro da sua rica História.
Os homens de Letras nacionais, a Sociedade Portuguesa de Autores não
aceita nem aplica o AO. E todos quanto tenham um mínimo de dignidade e
de sentido pátrio fazem o mesmo. É curioso como nos media nacionais bem
como nos regionais— considero neste caso os comunitários no estrangeiro—
nunca se preocuparam com este ataque a um dos Valores duma Nação com
uma Língua rica de mais de 800 anos, demonstrando uma indiferença quase
criminosa.
Comemoraram-se há pouco os 8 séculos da Língua Portuguesa e nessa
ocasião, o PÚBLICO — um dos poucos jornais nacionais que mantém
o Português escrito como deve ser — desafiou jornais dos sete países de
língua oficial portuguesa a juntarem-se num debate global sobre o futuro do
português, publicando um texto nos seus jornais no dia em que se celebram
os 800 anos da língua portuguesa. (...)»
Uma iniciativa original e estimulante, nesta permanente defesa do português
que o «Público» vem, inteligente e corajosamente, protagonizando há anos.
Transcrevo igualmente uma passagem particularmente significativa e sempre
actual dum texto de José Gil, publicado na “Visão” :
«UM ÚLTIMO EFEITO, talvez o mais grave: o Acordo mutila o pensamento. A
simplificação das palavras, a redução à pura fonética, o «acto» que se torna
«ato», tornam simplesmente a língua num veículo transparente de comunicação. Todo o mistério essencial da escrita que lhe vem da opacidade da ortografia, do seu esoterismo, desaparece agora. O fim das consoantes mudas,
as mudanças nos hífenes, a eliminação dos acentos, etc, transformam o português numa língua prática, utilitária, manipulável como um utensílio. Com se
expusesse todo a seu sentido à superfície da escrita. O AO afecta não só a
forma da língua portuguesa, mas o nosso pensamento: com ele seremos levados, imperceptivelmente, a pensar de outro modo, mesmo se, aparentemente,
a semântica permanece intacta. É que, além de ser afectiva, a ortografia marca
um espaço virtual de pensamento. Com o AO teremos, desse espaço, limites e
contornos mais visíveis que serão muros de uma prisão onde os movimentos
possíveis da língua empobrecerão. Como numa suave lavagem de cérebro.»
É salutar, encorajador, ter gente que se exprime deste modo em defesa da
nossa língua, do mesmo modo que devemos enaltecer a decisão corajosa do
Jornal de Angola, que desde sempre se apresenta com uma escrita das mais
lúcidas, expressando em todas as ocasiões uma defesa da língua portuguesa
e dando assim, uma lição de linguística a tantos pretensiosos “intelectuais”
de trazer por casa. É nosso dever agradecer-lhes e incentivar a preservação
do Português, para que possamos transmiti-lo na íntegra, acompanhados da
enriquecedora diversidade dos povos da CPLP, como inalienável património
nacional. Individual e humano.
Não esqueçamos que em Timor Leste, em Macau, em Goa e em todas as inúmeras comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, continuam a falar
e a escrever Português com um orgulho que faz falta aos babosos defensores do AO. Circula na net, um vídeo de um grupo de jovens de origem portuguesa — alguns já numa terceira geração — que em Goa, fazem uma série
de actividades culturais na língua portuguesa... E foram uns quantos políticos
sem vergonha nem dignidade que nos traíram, entregando o destino da nossa
língua ao Brasil, sabendo de antemão que este iria promover a “sua” língua,
afastando-se cada vez mais do Português euro-afro-asiático-oceânico…
E assim, tal como o leitor poderá constatar na página 4 desta edição, o Brasil
prepara-se para impor um novo Acordo Ortográfico, diferente do contestado
AO90 onde, para além de outros disparates, pretende abolir o h de homem,
hoje etc, substituindo o ch por x, o ç e outras aberrações que a inteligência humana não imaginaria. Isto porque no fundo, no Brasil, a língua portuguesa não
faz parte da cultura sendo por isso, um anão literário, que não produz literatura
na proporção da sua população, comparado connosco e outros povos fiéis ao
Português. Omens sem onra nem educasão...
Raul Mesquita

POR FERNANDO TAVARES
1) Os banqueiros internacionais querem a cabeça de Putin, e eles têm
$20,000,000,000 motivos dolorosos para tal. Uma recente revelação por parte
duma fonte Francesa detalha o incrível golpe duplo que fez com que Rússia
ganhasse $20 biliões no espaço de alguns dias, e recuperasse a maioria das
acções nas maiores companhias de energia Russas que eram propriedade de
investidores Americanos e Europeus ocidentais.
O facto dos donos da maior parte das acções da indústria energética Russa
serem Europeus e Americanos significava que quase metade de todas as
receitas da indústria do gás e do petróleo iam para os bolsos dos «tubarões»
financeiros Ocidentais, e não para os cofres da Federação Russa, afirmou o
comentador Francês.
No princípio da crise na Crimeia, o rublo começou a cair mas o Banco Central da
Rússia nada fez para conter essa queda. Começaram a surgir rumores de que a
Rússia simplesmente não tinha as reservas necessárias para suster o rublo.
Estes rumores e as declarações de Putin feitas com o propósito de apoiar a
população Russa da Ucrânia levaram a uma queda nos preços das acções das
companhias energéticas Russas; isto fez com que os «tubarões» se apressassem
a vender as suas acções antes que elas perdessem todo o seu valor.
Putin esperou uma semana inteira, aparentemente não fazendo outra coisa
senão sorrir durante as conferências de imprensa, (o que foi interpretado como
alguém a tentar manter uma postura valente), mas quando as acções atingiram
o ponto mais baixo, Putin deu instruções para que elas fossem rapidamente
compradas dos donos Europeus e Americanos.
Quando os «tubarões» se aperceberam que eles haviam sido enganados, era
tarde demais: todas as acções já se encontravam em mãos Russas.
Não só Rússia ganhou $20 biliões em alguns poucos dias, como trouxe também
para casa as quotas de mercado das suas indústrias. Agora, as receitas do
petróleo e do gás ficarão na Rússia e não no estrangeiro, e o rublo foi restaurado
sem que fosse necessário tocar nas reservas de ouro (para além do facto dos
planos dos «tubarões» terem sido frustrados).
2) * * * * * * *
Putin está muito longe de ser um democrata, mais longe ainda de ser um Cristão,
para não falar no seu neo-conservadorismo altamente suspeito. Mas no entanto,
uma coisa ele parece ter que o distingue da maioria dos líderes Europeus: ele
quer o bem para a sua nação, e não quer que a Rússia seja mais uma vítima
do império Rothschild (FMI, etc), tal como aconteceu com a Rússia durante a
presidência de Ieltsin.
É precisamente por isso - ou também por isso - que a Rússia tem recebido
um ódio especial por parte dos média Ocidentais (controlados pelas mesmas
pessoas cujas acções foram compradas pelos Russos), que tentam com todas
as suas forças usar a cultura (P---y Riot, activismo homoerótico, etc) para fazer
na Rússia o que já foi feito na maior parte dos países da Europa Ocidental - isto
é, destruir a sua espinha dorsal conservadora.
Resistir aos banqueiros internacionais é uma declaração de guerra (algo já
demonstrado pela História) mas resta saber se o exército armado dos banqueiros
internacionais (o exército americano) estará disposto a dar início a um confronto
bélico com a Rússia como forma de esmagar a petulância do seu líder de não
deixar que financiadores estrangeiros lucrem com o sangue e suor dos Russos.
Por AriadnaTheokopoulos
Para quem goste de se informar sobre quem dirige o mundo, veja este vídeo
sobre a Goldman Sachs que foi exibido na RTP2 em 01/04/2014.
Goldman Sachs - O Banco que Dirige o Mundo
Um documentário que nos leva de Nova Iorque a Atenas, com paragens em
Londres, Paris e Bruxelas. Muito bem feito.
Mas hoje Goldman Sachs é acusada de ter ajudado os países como a Grécia a
encobrir o seu défice.

http://vimeo.com/55744890
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Choque das civilizações - o Estado Islâmico
José Loureiro dos Santos
Ao longo do processo a que iremos assistir, poderão ser despertadas forças há
muito subjugadas pelas fronteiras impostas pelas antigas potências coloniais,
criando-se condições para reajustar as fronteiras de algumas regiões.
Eis finalmente concretizada a previsão de Samuel Huntington, exposta no livro
de 1996 Choque de Civilizações e a Reconstrução da Ordem Mundial, com a
emergência do Estado Islâmico (EI), cujo líder se assumiu como Califa, a quem
os muçulmanos de todo o mundo devem obediência, e tenta restaurar o califado
islâmico. Guerra de civilizações, apesar da opinião em contrário de Obama,
quando se referiu à degolação do jornalista James Foley. Aliás ela está em curso
desde que surgiu a Al Qaeda agindo à escala global.
A maioria das pessoas que se têm debruçado sobre a evolução da ordem
internacional depois do fim da guerra-fria considerou como improvável a previsão
huntingtoniana, fundamentando-se no raciocínio de que uma situação dessas
exigiria o completo desrespeito dos direitos humanos e das regras básicas de
comportamento que o progresso civilizacional de muitos séculos conseguiu, o
que julgavam impossível.
Pois o impossível aí está. Na barbárie mais extrema, com a finalidade de
concretizar objectivos milenares, reconstituindo o califado erigido pelos
sucessores de Maomé no século VII, no ano 632, cujo território se manteve até
1258. E como consequência restaurar o poder global do Islão.
É esta barbárie inominável que tenta concretizar o projecto de Bin Laden, mas
ultrapassando em vandalismo os limites que a Al Qaeda aceita, agora num
patamar superior, envolvendo a conquista territorial e o desafio aos EUA que, ao
responder, reforça o prestígio do EI e atrai mais aderentes à sua causa.
Já referi noutro artigo que a principal razão que explica esta emergência da
tentativa de restauração do califado na região Síria/Iraque resulta de dois
erros estratégicos cometidos pelos EUA. O primeiro, da responsabilidade de
Bush, quando invadiu o Iraque, com os efeitos que se conhecem, e o segundo,
cometido por Obama, ao promover uma insurreição contra o regime sírio, mas
sem dar o apoio militar que os insurgentes requeriam, o que permitiu a ascensão
dos grupos mais extremistas na contestação do regime de Assad e conquista do
território por si controlado.
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inerentes diminuição e degradação das capacidades militares existentes, assim
como a ausência do lançamento de quaisquer programas de modernização ou
de reequipamento, cancelando ou truncando, os programas que já estavam a
decorrer, desperdiçando verbas aplicadas, da ordem das dezenas de milhões
de euros, para além daquelas já investidas em infra-estruturas e formação de
pessoal, a par das também sempre consideradas desajustadas ou dispensáveis
verbas necessárias a manutenção das capacidades ainda existentes.
No actual contexto geostratégico, em qualquer parte do mundo e nos quadros das
alianças em que as forças armadas de diferentes Estados partilham «experiência
militar internacional», valorizar apenas «a coragem e a bravura do soldado», sem
promover as adequadas condições de formação, treino operacional, armamento
e sobrevivência em ambiente de combate, não é uma condição suficiente para
sustentar o moral da tropas.
Tal atitude valorativa, como expressão utilizada desde que o Homem se conhece,
até pode «parecer bem», do ponto de vista literário, ou ser sugestiva, como
«apelo patriótico»; no entanto, por não dispensar outros conceitos doutrinários
e nem ser exclusiva de critérios operacionais que possam conduzir «à vitória»,
só por, «entusiasmo» ou «imprudência», pode ser invocada, como alternativa a
orçamentos na área da defesa militar.
Os alertas que nos últimos dois anos e meio têm vindo a ser feitos relativamente
a estas matérias tiveram a sua última expressão pública, no discurso de Sua
Excelência o Presidente da Republica, nas Cerimónias Militares do passado 10
de Junho, na Cidade da Guarda, chamando a atenção para a necessidade da
preparação ao invés da improvisação e da negligência, a par da atenção para
os problemas concretos e específicos dos militares, que têm reflexos directos na
operacionalidade, na coesão, no moral e na disciplina.
Esperemos que não seja apenas a História a não se repetir; que os erros se não
repitam também e, mais uma vez, a Lição da I GM não pode ser, levianamente,
esquecida, pelo que merece ser citada, para meditação, uma frase do Discurso
efectuado, relativamente à preparação nacional para a participação no conflito:
«Pode dizer-se que os militares que foram para a Flandres e para África nada
tinham senão a coragem.”
General Pinto Ramalho
(Ex-CEME)

São estes grupos extremistas que dirigem o actual Estado Islâmico, com destaque
para a Al Qaeda no Iraque (o seu nome original), que aqui combatera de modo
encarniçado contra o domínio xiita e as forças americanas, sob a direcção inicial
de Zarqawi e depois do sucessor e actual líder – Abu Bakr al-Baghdadi.

Choque das civilizações - o Estado Islâmico

A sua ferocidade é tão desmesurada que Zawairi, líder da Al-Qaeda, a expulsou da
organização. Mas os êxitos que o EI tem tido são de tal envergadura e projecção,
que muitos dos alqaedistas que combatiam no Norte de África, no Iémen e em
outras regiões, acorreram a engrossar as suas hostes, a que também se têm
juntado numerosos muçulmanos europeus e norte-americanos.

Ao longo do processo a que iremos assistir, poderão ser despertadas forças
há muito subjugadas pelas fronteiras impostas pelas antigas potências
coloniais, criando-se condições para reajustar as fronteiras de algumas regiões,
nomeadamente na área abrangida pela Síria, o Iraque, a Arábia Saudita e o
Iémen.

Os EUA já se deram conta da dimensão desta ameaça, quando o Secretário da
Defesa reconhece a sua forte e determinada motivação política, incendiada por
um fanatismo religioso sem limites e concretizada por notáveis capacidades,
tanto estratégicas como tácticas

O que poderá dar lugar a novas geometrias políticas, já previstas pelo New York
Times em Setembro do ano passado: Alauitestão (na costa mediterrânica da
Síria actual, onde os alauítas se refugiarão); Curdistão (resultante da união das
zonas curdas da Síria e do Iraque, podendo mais tarde alargar-se ao Curdistão
turco); Sunistão (constituído pelas áreas sunitas da Síria e do Iraque); Xiitistão
(situado no Sul do Iraque em redor e ao Sul de Bagdade onde predominam
os xiitas); provável desmembramento da península da Arábia, onde a Arábia
Saudita se dividirá numa zona central wabita (o Wabitistão), à volta da qual,
além do núcleo religioso do Islão com base em Meca, existirão várias unidades
políticas definidas por fracturas tribais e religiosas; finalmente, divisão do Iémen
em duas entidades distintas, de acordo com a predominância religiosa – xiita ou
sunita.

E particularmente quando o seu general CEMGFA afirma ser indispensável
combatê-la na própria Síria, onde dispõe das suas principais bases, para que
seja neutralizada. Se esta manobra estratégica for materializada, a Síria passará
de inimigo a aliado, o que confirmará o erro norte-americano inicial e confirmará
as declarações de Assad, pelas quais se fosse apeado seriam os terroristas a
substituí-lo.
Para extirpar este “cancro”, nas palavras de Obama, seria desejável que se
constituísse uma aliança de Estados legitimada pela ONU, como Hollande
parece desejar, com a finalidade de desenvolver um esforço colectivo, que não
poderá ser confundido com uma cruzada. Tratar-se-á de uma luta em defesa
dos direitos humanos e contra a barbárie que despreza as regras que, ao longo
de muitos séculos, foram sendo criadas pelos progressos do comportamento
humano. Uma luta que deveria ser conduzida, até por razões simbólicas, por
uma aliança de várias nações com origens e desígnios diferentes, portanto com
tipos civilizacionais e religiosos diversos, mas seguidores de regras de conduta
comuns aceites pelo conjunto das nações.
Esta campanha terá de ter sucesso. Não no imediato, certamente. Mas a
prazo.

cont.

Enquanto não terminarem, todos estes desenvolvimentos constituirão um
foco de ameaças que em qualquer momento se podem desencadear sobre a
Europa. Com a capacidade adicional de, quando os muçulmanos europeus da
jihad regressarem, constituírem numerosos perturbadores extremistas activos,
militarmente experimentados e bem preparados para conduzirem missões de
natureza terrorista nos respectivos países.
General
Artigo corrigido às 12h46: Onde se lia «século VII AC» deve ler-se apenas
«século VII».
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Voyez vos enfants rentrer de l’école grâce O Brasil prepara-se para impôr um novo
Acordo Ortográfico
à la surveillance vidéo interactive
C’est la rentrée ! Quel est le meilleur moyen de savoir que vos enfants sont
arrivés à la maison en toute sécurité ? Les voir passer la porte d’entrée ! Grâce
aux caméras intérieures et extérieures de notre service de surveillance vidéo
interactive, vous pouvez voir arriver vos enfants à l’écran de votre poste de travail
ou directement sur votre téléphone intelligent !

Orlando Braga
Brasil, cultura antropológica, língua portuguesa
“A Comissão de Educação (CE) do Senado debate uma nova reforma ortográfica
propondo uma maior “simplificação” da Língua Portuguesa. De acordo com nota
divulgada no site do presidente da comissão, senador Cyro Miranda (PSDBGO), a ideia é excluir o “h” inicial de palavras como “homem e “hoje”, abolir o
“ch” substituído pelo “x”, como em “flecha” e, ainda, substituir “x” e “s” por “z” nas
palavras com esse som, como “exemplo” e “analisar”. O “ç” seria outra norma
da língua com os dias contados, com a “educação” passando a ser escrita como
“educasão”.”
→ Comissão de “Educasão” do Senado estuda abolir “h” e “ç” do Português
No Brasil, a língua portuguesa não faz parte da cultura. Por isso é que o Brasil
é um anão literário — não produz literatura na proporção da sua população,
quando comparado com Portugal, por exemplo — já nem falando nos Estados
Unidos.
O problema é que Portugal está a adoptar o princípio do divórcio brasileiro entre
a cultura e a língua. Se, por exemplo, o Brasil adoptar o Tupi como língua oficial,
os políticos portugueses secundariam imediatamente essa adopção.
Nós não temos políticos: temos invertebrados1, gente sem planta nenhuma,
“gente menor” como dizia o professor José Hermano Saraiva; gente moralmente
miserável que vende a História e a Cultura do seu país por um prato de lentilhas.
Nós não temos políticos: temos um conjunto de “Josés de Vasconcelos”.

4

Pour s’assurer de répondre parfaitement à vos besoins, Reliance Protectron
vous propose deux forfaits mensuels. Combinez le service de surveillance antiintrusion avec la vidéo interactive1 ou optez uniquement pour le service de vidéo
interactive, même si votre système de sécurité n’est pas relié à nos centres de
télésurveillance. Quel que soit votre choix, vous seul pouvez surveiller les allées
et venues dans votre domicile, car nos centres de télésurveillance n’ont pas
accès à vos caméras.
Sélectionnez ensuite un de nos trois modèles de caméra. Deux de ces modèles
sont conçus pour la surveillance intérieure, le troisième convenant à la surveillance
extérieure.
Il ne vous reste plus ensuite qu’à sélectionner l’espace mémoire qui convient à
vos besoins. En plus de vous permettre de surveiller votre domicile en temps
réel, notre service de surveillance vidéo interactive peut enregistrer des images
à heures fixes ou chaque fois que le système détecte un mouvement. Très
souples, nos solutions de vidéo interactive vous permettent de décider quand
et comment le système vous avertit des événements qu’il filmera chez vous.
Pour ce faire, vous disposerez d’un espace sur nos serveurs, où seront stockés
vos enregistrements jusqu’à ce que vous les visionniez sur le Web ou sur votre
téléphone intelligent. Vous pouvez réserver 50 Mo ou 250 Mo d’espace mémoire,
soit l’équivalent, respectivement, de 90 minutes et de 7 heures de vidéo lorsque
les paramètres par défaut3 sont sélectionnés. Chacun des enregistrements peut
durer de 15 à 40 secondes (la durée correspondant aux paramètres par défaut
est 15 secondes).
Quel que soit votre choix, la
surveillance vidéo interactive vous
assure une parfaite tranquillité
d’esprit en vous permettant de veiller
sur votre domicile de n’importe où
et en temps réel par l’intermédiaire
du Web ou de votre téléphone
intelligent.
Télécharger notre dépliant

→ “Omem”, “qeijo” | Novo acordo ortográfico propõe suprimir letras de palavras
→ Onra aos omens onestos
Nota
1. O Pedro Santana Lopes bem pode limpar as mãos à parede!

Quem são os jihadistas que têm sangue
nacional a correr nas veias?
São 12 os jihadistas identificados como tendo origem portuguesa, dá conta a
edição do jornal Público desta terça-feira. A mesma publicação traça o perfil
destes radicais, que atuam, sobretudo na Síria e no Iraque.
Nos últimos tempos, a jihad islâmica tem vindo a assumir cada vez mais
protagonismo pelas piores razões. Síria e Iraque vêm a servir de palco a uma
guerra, não só mas também psicológica, contra o Ocidente, com as decapitações
de soldados e jornalistas a assumirem-se como uma das mais potentes armas
simbólicas usadas pelos jihadistas.
E que este movimento radical islâmico recruta, principalmente jovens, mundo
fora, já não é um dado novo. É sabido, aliás, que o Reino Unido é um dos
principais epicentros no que à angariação de novos combatentes diz respeito.
Mas entre os jihadistas corre também sangue nacional. Segundo o Público, são
12 os elementos arrolados pela organização que têm origem portuguesa. Quem
são eles?
A edição de hoje daquela publicação traça o perfil a estes ‘soldados’. Na sua
maioria, são filhos de emigrantes, têm menos de 30 anos e vivem na Europa.
Dez são homens e duas são mulheres, sendo que nenhum deles tem qualquer
tipo de relação com a comunidade muçulmana em Portugal.
Um destes radicais lusodescendentes, que vivia em França e cujos pais eram de
Tondela, cometeu um atentado suicida a 22 de maio, nos arredores de Bagdad,
no Iraque.

1. Lorsque combiné avec un compte
actif monProtectron.com.
2. Les produits vendus peuvent différer des produits illustrés. L’abonné doit
fournir une connexion Internet.
3. Le temps d’enregistrement peut varier selon la résolution des vidéos et
des paramètres de qualité de l’image. Des frais additionnels d’Internet ou de
téléphonie mobile pourront s’appliquer selon la bande passante utilisée, et
certaines spécifications techniques pourront être requises pour assurer un
fonctionnement optimal.
Reliance Protectron

Saliente-se que existe a possibilidade de outras mulheres, que adquiriram
a nacionalidade lusa por via do matrimónio e que, como tal, têm passaporte
português, integrarem as fileiras jihadistas.
Grã-Bretanha, Holanda, França e Luxemburgo são os seus berços e a maior
parte é filha de portugueses do Norte do país que emigraram. Contabilizam-se
ainda alguns membros oriundos de Angola e Guiné-Bissau.
Não há registo de que qualquer um destes jihadistas tenha regressado, a título
definitivo, a Portugal. E, tendo em conta, por outro lado, que não há indícios
de doutrinamento em território nacional, especialistas indicam ao Público que o
risco de um atentando no país é “moderado”.

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

abc portuscale

Rosa dos Ventos

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

Rose des Vents

Observation des cétacés aux Açores

Photo:Pedro Madruga

À ne pas manquer
•
•

nager avec des dauphins
emporter votre appareil photo

Au cœur de l’océan Atlantique, les
Açores forment un archipel composé
de neuf îles dont la nature est à l’état
pur et qui est l’un des plus grands
sanctuaires de baleines au monde.

intéressants et fascinants. Une autre possibilité consiste à visiter les postes de
guet pour les baleines répartis dans les points stratégiques des différentes îles,
avec des panoramas étonnants.
Pendant l’observation des cétacés, il y a des moments qui n’arrivent qu’une
fois dans la vie ; c’est pourquoi l’appareil photo est vraiment indispensable
pour enregistrer cette rencontre unique... Croyez-nous, c’est une expérience
fantastique que toute la famille va adorer !

Museu dos Baleeiros

Parmi des espèces résidentes et migratoires, communes ou rares, vous pouvez
rencontrer plus de 24 types différents de cétacés dans ses eaux. En plus des
communautés résidentes comme les dauphins communs ou souffleurs, avec
lesquels vous pouvez nager, il y a les baleines qui utilisent les Açores comme
route de migration. Les dauphins tachetés, les cachalots, les baleines boréales
et à fanons sont plus fréquents en été. Vous pouvez facilement rencontrer des
baleines bleues à la fin de l’hiver. Une chose est sure : quelle que soit la saison,
il y a toujours des découvertes à faire.
Les Açores sont un écosystème aux caractéristiques uniques et dont les eaux
sont riches en poissons ; il n’y a donc rien d’étonnant au fait que jadis la pêche à
la baleine était une activité importante dans de nombreuses îles. Aujourd’hui, la
tradition baleinière s’est transformée en activité touristique très appréciée et, par
conséquent, il existe différents points de départ, répartis sur plusieurs îles, qui
servent de base pour ceux qui souhaitent avoir un contact avec ces magnifiques
mammifères, donnant ainsi un nouveau sens à l’ancien cri : « Baleine en vue ! »
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Sur l’île de São Miguel, notamment à Ponta Delgada et Vila Franca do Campo,
divers opérateurs spécialisés dans l’observation des cétacés travaillent toute
l’année. Dans le canal entre les îles de São Miguel et de Santa Maria, il est
fréquent de voir des baleines bleues, le plus grand animal sur la face de la terre,
qui mesure environ 30 mètres et peut peser jusqu’à 150 tonnes.

Venez connaître une des plus importantes activités de l’histoire de l’île de Pico et
des Açores : la chasse à la baleine. Dans la localité de Lajes do Pico, dans trois
anciennes maisons où les baleiniers gardaient leurs canots et dans une tente de
forgeron, un ensemble datant du XIXe siècle qui conserve encore ses caractéristiques
d’origine, vous pourrez désormais visiter le Musée des Baleiniers.

Sur l’île de Terceira – aussi bien à Angra do Heroísmo, qu’à Praia da Vitória
– l’offre pour l’observation des cétacés est variée, avec notamment des unités
touristiques qui proposent des programmes alliant l’hébergement aux activités
de la mer. Parmi les multiples espèces dont les routes migratoires permettent de
les voir à partir de cette île, se trouvent les imposantes baleines bleues qui, au
printemps et en automne, passent entre l’île de Terceira et celle de São Jorge.

Dans le Musée vous pourrez voir une collection d’outils utilisés pour la chasse
à la baleine, ainsi que des pièces en os et en dent de baleine sculptées et
gravées, une expression artistique populaire tout aussi connue comme art du
«scrimshaw».

L’île de Faial forme avec São Jorge et Pico, ce que l’on appelle le Triangle et
elle possède, dans la ville de Horta, un des centres d’observation et d’étude
des cétacés les plus importants et les plus dynamiques de l’archipel. Plusieurs
opérateurs qui organisent l’observation des cétacés à Horta ont pour guides
des scientifiques et des techniciens liés à l’université des Açores, établissement
qui possède à cet endroit ses principaux centres d’études et de recherche et
qui dirige, en collaboration avec d’autres universités internationales, différents
programmes d’études sur les populations, les migrations et les routes des grands
animaux marins.

Le Musée de l’Industrie Baleinière occupe actuellement l’espace qu’occupait
l’ancienne Usine des Filets Fixes des Baleiniers, où se développait l’industrie de
produits dérivés de cétacés, dont la pêche fut une des principales activités de
l’archipel des Açores. L’usine fonctionna de 1946 à 1984.

Pico est l’île où la tradition baleinière des Açores est fortement enracinée, avec
des opérateurs situés à Madalena, Lajes et Santo Amaro. Vous pouvez en
connaître l’histoire dans les différents musées et centres ethnographiques où
se perpétuent les arts traditionnels de cette activité, notamment au musée des
Baleiniers (Museu dos Baleeiros), et au centre des Arts et des Sciences de la Mer
(Centro de Artes e Ciências do Mar) - SIBIL, à Lajes, et au musée de l’Industrie
baleinière (Museu da Indústria Baleeira), à Santo Amaro.

Centro de Artes e de Ciências do Mar

Museu da Indústria Baleeira

Le musée, qui fut internationalement considéré comme un des meilleurs musées
industriels du genre, exhibe des chaudières, fournaises, machinerie et autres
outils utilisés dans la réutilisation et la transformation de cétacés en huile et
farine.

Le Centre des Arts et des Sciences de la Mer est installé dans l’ancienne usine
SIBIL, établissement industriel ayant pour but la transformation de grands cétacés
en huiles et farines. Désactivé au début des années 1980, entre 2005 et 2007 le
bâtiment fut récupéré par la Municipalité de Lajes do Pico.

Pour tous ceux qui souhaitent participer à cette aventure, la sortie en mer est
dûment préparée à terre par le skipper, par le biais d’explications fournies aux
visiteurs sur les différentes espèces qu’ils pourront rencontrer, sur le déroulement
du voyage et les soins et les précautions à prendre pour ne pas interférer avec
la vie marine.

Actuellement le Centre présente en permanence les équipements industriels
et des expositions multimédia sur l’usine, ainsi que sur la biologie et l’écologie
des grands cétacés. Son appui s’étend à l’organisation de divers évènements
artistiques et culturels et à l’animation pédagogique. Ouvert tous les jours, il
met aussi à la disposition du public ses boutique, bar et espaces de loisir à
l’extérieur.

Ne vous découragez pas si la mer ne vous permet pas de faire la promenade
d’observation des cétacés. À terre, il existe plusieurs musées et centres
d’interprétation, principalement sur les îles de Pico et de Faial, qui sont des refuges

Une deuxième phase comprendra la création d’un Noyau de Sciences de la Mer,
voué à la recherche appliquée, en partenariat scientifique avec l’Université des
Açores.
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Hitler tinha um plano para raptar o Papa

Pensamento de uma grande dama

Líder da Alemanha nazi não gostava de Pio XII e o Papa não fazia nada para
esconder a sua antipatia pelo homem que se revelou um dos piores criminosos
do século XX.

Ayn Rand

O jornalista Mario del Ballo afirma que Adolf Hitler, no Verão de 1942, em plena
II Guerra Mundial, projectou raptar o papa Pio XII. Esta tese é apresentada na
obra de investigação «Quando Hitler quis raptar o Papa - Os segredos revelados
do Arquivo Secreto do Vaticano», publicada pelas Edições Paulinas.
«De facto, ao que parece, Adolf Hitler tinha projectado invadir o pequeno Estado
[do Vaticano] e até prender e deportar o pontífice [Pio XII]», afirma Ballo.
Todavia, segundo o autor, o projecto foi suspenso «quando já faltava muito pouco
para o executar». A ideia de Hitler era «uma conjura antipapal, um plano como
o que tinha acontecido há mais de um século, com Napoleão contra Pio V e Pio
VI».
Adolf Hitler dirigia os destinos de uma Alemanha em expansão bélica, que já
ocupara a Áustria, a Checoslováquia e outros países como a França, a Bélgica
e a Holanda.
O motivo da «irritação» do líder nazi com o pontífice terá sido a publicação da
encíclica «Mit brennender Sorge» («Com profunda preocupação»), na qual se
denuncia «a repressão da liberdade religiosa, [e] o culto idolátrico da raça», e
que foi lido por indicação do Papa em todas as igrejas católicas da Alemanha
no dia 21 de Março de 1937, o que motivou perseguições a vários religiosos e
seguidores da Igreja de Roma.
«Dissemos vigorosamente que nós, os católicos, não podemos banir os sábios
ensinamentos do Antigo Testamento», afirmou Pio XII, citado por Ballo.
«’Espiritualmente,
somos
depois, remata o autor.

todos

semitas”, dirá o papa alguns meses

A loucura nazi
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«Tenho de agir pela paz, mesmo correndo um risco como este [a conjura contra
Hitler] para eliminar a loucura nazi», escreveu Pio XII, citado por Ballo.
O Papa reagiu também de forma «fria» e com relutância à capitulação dos
bispos austríacos, que três dias depois da entrada pacífica de Hitler na Áustria,
assinaram uma declaração de apoio ao que se apresentou como «a integração
austríaca no Reich germânico».
O Arcebispo de Viena, Cardeal Teodoro Innitzer, líder da Igreja austríaca,
acrescentou à sua assinatura uma saudação nazi, tendo sido de imediato
chamado ao Vaticano, e motivou uma forte repreensão e repulsa de Pio XII que o
acusou de «ingénuo», e questionou se nunca lera «uma página» da obra «Mein
Kampf», na qual Hitler expõe a sua doutrina nacional-socialista.
Pio XII conhecia bem a Alemanha, tendo sido núncio apostólico em Munique
e em Berlim, precisamente no período da I Grande Guerra (1914-1918), altura
em que Adolf Hitler, austríaco, recusado pelo Exército do seu país, se alistou no
alemão e ganhou fama de «invulnerável», depois de se ter esquivado a vários
ataques do inimigo, tendo até sido condecorado com a Cruz de Ferro.

A 2 de fevereiro de 1905 nasceu em S. Petersburgo a filósofa e escritora
americana Alissa Zinovievna Rosenbaum, mais conhecida como Ayn Rand,
falecida em Março de 1982 em Nova York. Ficou famosa esta frase dela, que se
aplica como uma luva ao que vivemos em Portugal nos dias de hoje:

«Quando te deres conta de que para produzir necessitas obter a autorização
de quem nada produz, quando te deres conta de que o dinheiro flui para
o bolso daqueles que traficam não com bens, mas com favores, quando
te deres conta de que muitos na tua sociedade enriquecem graças ao
suborno e influências, e não ao seu trabalho, e que as leis do teu país não
te protegem a ti, mas protegem-nos a eles contra ti, quando enfim descubras
ainda que a corrupção é recompensada e a honradez se converte num autosacrificio, poderás afirmar, taxativamente, sem temor a equivocar-te, que a
tua sociedade está condenada.»
AYN RAND (1950)
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Le PM souligne le 200e anniversaire de
naissance de Sir George-Étienne Cartier
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ministre du Québec, et de Régis Labeaume, maire de la ville de Québec.
Sir Cartier est né il y a deux cents ans, le 6 septembre 1814, à Saint-Antoine-surRichelieu, au Québec. Après une carrière en droit à Montréal, il a été élu député à
l’Assemblée législative de la Province du Canada en 1848. Membre dirigeant du
Parti bleu, Sir Cartier a plus tard été co-premier ministre au sein du gouvernement
de John A. Macdonald pendant la plus grande partie de 1857 à 1862, et il a joué
un rôle de premier plan dans le mouvement qui a mené à la Conférence de
Québec et à la Confédération. Il a défendu les droits des Canadiens français
ainsi que ceux des provinces, il a réformé le système juridique et le système
d’éducation du Canada-Est (Québec) et il a encouragé l’expansion du chemin
de fer national.
Le 200e anniversaire de naissance de Sir George-Étienne Cartier est l’un
des événements marquants qui ont contribué à l’édification du pays et que le
gouvernement du Canada souligne dans la période précédant le 150e anniversaire
du Canada, que nous célébrerons en 2017. Ces anniversaires nous donnent
l’occasion de célébrer les événements qui ont façonné notre histoire qui ont fait
du Canada le pays qu’il est aujourd’hui.
Faits saillants
•

•

•

•

Aux trois conférences qui ont mené à la Confédération du Canada
(à Charlottetown et à Québec en 1864 et à Londres en 1866), Sir
Cartier défendait vivement la création d’une fédération de provinces
et il est l’un des principaux architectes de la nouvelle structure constitutionnelle qui a uni les colonies de l’Amérique du Nord britannique
en un seul dominion le 1er juillet 1867.
Après la Confédération, il a été le premier à être nommé ministre de
la Milice et de la Défense sous le Premier ministre Macdonald et il a
joué un rôle de premier plan dans l’expansion du chemin de fer vers
l’Ouest.
Sir Cartier a supervisé les négociations liées à l’achat de la Terre de
Rupert et du Territoire du Nord-Ouest de la Compagnie de la Baie
d’Hudson, et il a contribué à la création des provinces du Manitoba
et de la Colombie-Britannique.
John A. Macdonald a été profondément touché par le décès de Sir
Cartier en 1873, et il a proposé qu’un monument commémoratif soit
construit en son honneur. La statue de Sir George-Étienne Cartier
est la première statue qui a été érigée sur la Colline du Parlement.
On trouve aussi une statue de Sir Cartier au Parc-Montmorency à
Québec, où s’est déroulée la Conférence de Québec.

Citations
« Aujourd’hui, nous célébrons le 200e anniversaire de naissance de Sir GeorgeÉtienne Cartier, l’un des grands architectes du Canada moderne. Un fier fils du
Québec, Sir Cartier est devenu l’un des Pères de la Confédération. Il a défendu
les droits et les aspirations du peuple québécois et il a facilité l’entrée du Manitoba
et de la Colombie-Britannique au sein de la Confédération. Au cours de sa vie,
il a aussi défendu ardemment l’inclusion et le respect à l’échelle du Canada, et
ces valeurs demeurent des caractéristiques de notre pays aujourd’hui. » – Le
Premier ministre Stephen Harper
« Comme nous célébrerons le 150e anniversaire de la Confédération en 2017,
je suis fier d’honorer les nombreuses réalisations remarquables de Sir Cartier et
de faire de mon mieux, en tant que Premier ministre, pour préserver l’héritage de
tolérance et d’équité qu’il a mis tant d’effort à nous transmettre. » – Le Premier
ministre Stephen Harper

Introduction
Le Premier ministre Stephen Harper a aujourd’hui souligné le 200e anniversaire
de Sir George-Étienne Cartier lors d’une cérémonie tenue au lieu historique
national du Canada du Château-Frontenac. Lors de la cérémonie, il a dévoilé
une plaque commémorative et a rendu hommage au rôle important qu’a joué
Sir Cartier en tant que Père de la Confédération. Le Premier ministre était
accompagné de Denis Lebel, ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et
des Affaires intergouvernementales et ministre de l’Agence de développement
économique du Canada pour les régions du Québec, de Shelly Glover, ministre
du Patrimoine canadien et des Langues officielles, de Philippe Couillard, premier

PORTO CABRAL
Le soleil embouteillé
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D.JOÃO DE MENESES
Cantiga
Agora sei que maldade
foi a minha em vos querer

D. JOÃO MANUEL

agora sei a verdade

Cantiga

que vejo com que vontade

Nam pode triste viver

folgaste de me perder

quem esperença perder

Se até aqui por vós sentia

nem há no mundo prazer

tristeza pena e paixão

igual a desesperar.

pelo bem que vos queria

A esperança duradoura

uma esperença eu merecia

bem vedes quã pouco dura

deste um outro galardão

mas dura sempre a mágoa

pois a minha vontade

antes e depois da vida.

era vossa até morrer

Quem esperança tiver

Mais depois soube a verdade

sempre tristeza há de ter

e acho que maior maldade

quem alegre quiser viver

que a que eu fiz nam pode ser.

que saiba desesperar.
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(Adaptação livre de Isabel Meyrelles)
(Adaptação livre de Isabel Meyrelles)

JORGE DE RESENDE
Olhaste-me quando partiste
e fizeste-me recordar
Cuidado lembranças tristes
suspiros e sofrimento.
Roubaste-me todo o prazer
nem sei quando vos verei
Nem quando descansarei
dos desejos que me deixaste.
Fizestes meus dias tristes
aumentassem meu padecer
meus olhos sabem que partiste
senhora nam me esqueceis.

(Adaptação livre de Isabel Meyrelles)
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S.

R.

CONSULADO-GERAL DE PORTUGAL
MONTREAL

COMUNICADO
Nomeação de novo Cônsul – Geral
O Consulado – Geral de Portugal em Montreal apresenta os seus cumprimentos à comunidade Portuguesa
residente na sua área de jurisdição consular e informa que, por despacho de S. Ex: ª o Secretário de Estado
dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, o Sr. Dr. José Eduardo Bleck Guedes de Sousa, foi
nomeado Cônsul – Geral de Portugal em Montreal, tendo assumido a gerência deste Posto Consular em 27 de
Agosto de 2014.

9

Nota biográfica de José Eduardo Bleck Guedes de Sousa
Nasceu em Lisboa, em 22 de Setembro de 1968. É casado e tem uma filha com 3 anos de idade. Licenciado
em Relações Internacionais pela “Universidade Lusíada” de Lisboa, ingressou na carreira diplomática em 1999.
Entre outras funções enquanto diplomata, foi Chefe de Divisão da Direcção de Serviços das Organizações
Económicas Internacionais, da Direcção-Geral de Politica Externa, do Ministério dos Negócios Estrangeiros;
Primeiro Secretário na Missão Permanente de Portugal em Genebra junto das Organizações Internacionais
e do Departamento Europeu das Nações Unidas; bem como Segundo Secretário na Embaixada de Portugal
em Maputo. Entre 1995 e 1998, foi Coordenador Regional no Departamento de Relações Externas/Países
Participantes da Exposição Mundial de Lisboa – EXPO’98. Em 1994, foi Observador da União Europeia nas
primeiras eleições multipartidárias na África do Sul.
.
Montreal, 05 de Setembro de 2014
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Não ter onde cair morto

QUEM É CARLOS MOEDAS ?

A notícia de que a família Espirito Santo não tinha um único bem em seu nome
elucidou-me sobre o tipo de sociedade em que vivemos, aonde chegámos.
Juristas meus amigos garantiram-me que é perfeitamente legal um cidadão, ou
cidadã, ou uma família não ter qualquer bem em nome próprio. Nunca tinha
colocado a questão da ausência de bens no quadro da legalidade, mas no
da necessidade. Acreditava que pessoas caídas na situação de sem-abrigo,
refugiados, minorias étnicas não enquadradas como algumas comunidades
ciganas podiam não ter nada em seu nome, mas até já ouvira falar no direito
a todos os cidadãos possuírem uma conta bancária, um registo de bens, nem
que fosse para prever uma melhoria de situação no futuro. Considerava um acto
de reconhecimento da cidadania ter em seu nome o que pelo esforço, ou por
herança era seu. Chama-se a isso “património”, que tem a mesma origem de pai
e de pátria, aquilo que recebemos dos nossos antecessores e que faz parte dos
bens que constituem a entidade onde existimos.

Os arautos da transparência...
Os arautos da transparência, têm como adjunto do primeiro-ministro, o senhor
Carlos Moedas (filho do JOSÉ MOEDAS, de BEJA,jornalista já falecido, homem
de enorme valor) que se veio agora a saber ter 3 empresas ligadas às Finanças,
aos Seguros e à Imagem e Comunicação, tendo tido como sócios, Pais do
Amaral, Alexandre Relvas e Filipe de Button a quem comprou todas as quotas
em Dezembro passado.
Como clientes tem a Ren, a EDP, o IAPMEI, a ANA, a Liberty Seguros entre
outros.
Nada obsceno para quem é adjunto de Pedro Passos Coelho!

Estes conceitos não valem para os Espirito Santo, para estes agora
desmascarados e para os da sua extracção que continuam a não ter bens em
seu nome, mas têm o nome em tantos bens, em paredes inteiras, em tectos de
edifícios, em frontarias, em supermercados, em rótulos de bebidas.
O caso da ausência de bens dos Espírito Santo trouxe à evidência o que o
senso comum nos diz dos ricos e poderosos: vivem sobre a desgraça alheia. Até
lhe espremem a miséria absoluta de nada possuírem. Exploram-na. No caso,
aproveitam a evidência de que quem nada possui com nada poder contribuir
para a sociedade para, tudo tendo, se eximirem a participar no esforço comum
dos concidadãos. Tudo dentro da legalidade e da chulice, em bom português.
Imagino com facilidade um dos seus advogados e corifeus, um Proença
de Carvalho, por exemplo, a bramar contra a injustiça, contra o atentado às
liberdades fundamentais dos pobres a nada terem, à violência socializante e
colectivista que seria obrigar alguém a declarar bens que utiliza para habitar, para
se movimentar por terra, mar e ar, para viver, em suma. Diria: todos somos iguais
perante a lei, todos podemos não ter nada, o nada ter é um direito fundamental.
Para ter, é preciso querer, e os Espirito Santo não querem ter, querem o direito
de usar sem pagar. O mesmo direito do invasor, do predador.
A legalidade do não registo de bens em nome próprio para se eximir ao
pagamento de impostos e fugir às responsabilidades perante a justiça é um
exemplo da perversidade do sistema judicial e da sua natureza classista. Esta
norma legal destina-se a proteger ricos e poderosos. Quem a fez e a mantem
sabe a quem serve. Os Espirito Santo não são gente, são empresas, são registos
de conservatória, são sociedades anónimas, são offshores com fato e gravata
que recebem rendas e dividendos, que pagam almoços e jantares. Não são
cidadãos. As cuecas de Ricardo Espirito Santo não são dele, são de uma SA
com sede no Panamá, ou no Luxemburgo. A lingerie da madame Espirito Santo
é propriedade de um fundo de investimento de Singapura, presumo porque não
sou o contabilista.
Mas a ausência de bens registados pelos Espirito Santos em seu nome diz
também sobre a sua personalidade e o seu carácter. A opção de se eximirem
a compartilhar com os restantes portugueses os custos de aqui habitar levanta
interrogações delicadas: Serão portugueses? Terão alguma raiz na História
comum do povo que aqui vive? Merecem algum respeito e protecção deste
Estado que nós sustentamos e que alguns até defenderam e defendem com a
vida?
Ao declararem que nada possuem, os Espirito Santo assumem que não têm,
além de vergonha, onde cair mortos!
O ridículo a que os Espirito Santo se sujeitam com a declaração de nada a
declarar com que passam as fronteiras e alfândegas faz deles uns tipos que não
têm onde cair mortos, uns párias.
A declaração de “nada a declarar” em meu nome, nem da minha esposa, filhinhos
e restante família dos Espirito Santo, os Donos Disto Tudo, também nos elucida
a propósito do pindérico capitalismo nacional: Os Donos Disto Tudo não têm
onde cair mortos! O capitalismo em Portugal não tem onde cair morto!
Resta ir perguntar pelas declarações de bens dos Amorins, o mais rico dos donos
disto, do senhor do Pingo Doce, do engenheiro Belmiro, dos senhores Mellos da
antiga Cuf, dos senhores Violas, dos Motas da Engil e do senhor José Guilherme
da Amadora para nos certificarmos se o capitalismo nacional se resume a uma
colecção de sem abrigo que não têm onde cair mortos! É que, se assim for, os
capitalistas portugueses, não só fazem o que é costume: explorar os pobres
portugueses, como os envergonham.
Os ricos, antigamente, mandavam construir jazigos que pareciam basílicas para
terem onde cair depois de mortos – basta dar uma volta pelos cemitérios das
cidades e vilas. Os ricos de hoje alugam um talhão ao ano em nome de uma
sociedade anónima! Os Espirito Santo, nem têm um jazigo de família!
Eu, perante a evidência da miséria, se fosse ao senhor presidente da República,
num intervalo da hibernação em Belém, declarava o território nacional como
uma zona de refúgio de sem-abrigo, uma vala comum e acrescentava a legenda
na bandeira Nacional: “Ditosa Pátria que tais filhos tem sem nada!”
Carlos de Matos Gomes

E não é que o bom do Moedas até comprou as participações dos ex-sócios para
«oferecer» o bolo inteiro à mulher???!!!!. Disse ele à Sábado.
Não esquecer ainda que o Carlos Moedas é um dos homens de confiança do
Goldman Sachs, a cabeça do Polvo Financeiro Mundial, onde estava a trabalhar
antes de vir para o Governo.
Adoro estes liberais de trazer por casa, dependentes do Estado, quer para um
emprego, quer para os seus negócios.
Lamentavelmente, a política económica suicidária da UE, que resultou nas
tragédias que já todos conhecem, acresce a queda do Governo Holandês
(ironicamente, acérrimo defensor da austeridade) e o agravamento da recessão
em Espanha. Por conseguinte, a zona euro vê o seu espaço de manobra cada
vez mais reduzido e os ataques dos especuladores são cada vez mais mortíferos.
Vale a pena lembrar uma vez mais que o Goldman and Sachs, o Citygroup, o
Wells Fargo, etc. apostaram biliões de dólares na implosão da moeda única.
Na sequência dos avultadíssimos lucros obtidos durante a crise financeira de
2008 e das suspeitas de manipulação de mercado que recaíam sobre estas
entidades, o Senado norte ¬americano levantou um inquérito que resultou na
condenação dos seus gestores. Ficou também demonstrado que o Goldman
and Sachs aconselhou os seus clientes a efectuarem investimentos no mercado
de derivados num determinado sentido. Todavia, esta entidade realizou apostas
em sentido contrário no mesmo mercado. Deste modo, obtiveram lucros de 17
biliões de dólares (com prejuízo para os seus clientes).
Estes predadores criminosos, disfarçados de banqueiros e investidores
respeitáveis, são jogadores de póquer que jogam com as cartas marcadas e, por
esta via, auferem lucros avultadíssimos, tornando-se, assim, nos homens mais
ricos e influentes do planeta. Entretanto, todos os dias são lançadas milhões de
pessoas no desemprego e na pobreza em todo o planeta em resultado desta
actividade predatória. Tudo isto, revoltantemente, acontece com a cumplicidade
de governantes e das autoridades reguladoras. Desde a crise financeira de 1929
que o Goldman and Sachs tem estado ligado a todos os escândalos financeiros
que envolvem especulação e manipulação de mercado, com os quais tem
sempre obtido lucros monstruosos. Acresce que este banco tem armazenado
milhares de toneladas de zinco, alumínio, petróleo, cereais, etc., com o objectivo
de provocar a subida dos preços e assim obter lucros astronómicos. Desta
maneira, condiciona o crescimento da economia mundial, bem como condena
milhões de pessoas a fome.
No que toca a canibalização económica de um país a fórmula é simples: o
Goldman, com a cumplicidade das agências de rating, declara que um governo
está insolvente, como consequência as yields sobem e obriga-o, assim, a pedir
mais empréstimos com juros agiotas. Em simultâneo impõe duras medidas de
austeridade que empobrecem esse pais. De seguida, em nome do aumento
da competitividade e da modernização, obriga-os a abrir os seus sectores
económicos estratégicos (energia, águas, saúde, banca, seguros, etc.) às
corporações internacionais.
Como as empresas nacionais estão bastante fragilizadas (descapitalizadas) e
depauperadas pelas medidas de austeridade e da consequente recessão não
conseguem competir e acabam por ser presa fácil das grandes corporações
internacionais.
A estratégia predadora do Goldman and Sachs tem sido muito eficiente. Esta
passa por infiltrar os seus quadros nas grandes instituições políticas e financeiras
internacionais, de forma a condicionar e manipular a evolução política e económica
em seu favor e em prejuízo das populações. Desta maneira, dos cargos de
CEO do Banco Mundial, do FMI, da FED, etc. fazem parte quadros oriundos do
Goldman and Sachs. E na UE estão: Mário Draghi (BCE), Mário Monti e Lucas
Papademos (ex-primeiro-ministro de Itália e da Grécia, respectivamente), entre
outros. Alguns eurodeputados ficaram estupefactos quando descobriram que
alguns consultores da Comissão Europeia, bem como da própria Angela Merkel,
tem fortes ligações ao Goldman and Sachs. Este poderoso império do mal, que
se exprime através de sociedades anónimas, está a destruir não só a economia
e o modelo social, como também as impotentes democracias europeias.
Nota: com a sua nomeação como Comissário, para a UE-2015...»É a cereja...no
Topo do Bolo»...É mais um do ...»boys»....
A.D.
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La route des vinhos verdes
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Voyager au Portugal (suite)

À ne pas manquer
•
•

faire une dégustation de vin, visiter les vignobles et la cave des domaines qui le permettent.
déguster le vin et en acheter une bouteille au manoir (Solar) de l’Alvarinho, à Melgaço

À l’extrémité nord-ouest du Portugal, la route des vinhos verdes vous emmène
dans un paysage lui aussi bien vert, divisé en petites parcelles qui couvrent toute
la région du Minho et s’étendent vers le sud jusqu’au Vouga.
Le vinho verde, unique au monde, est une excellente raison pour visiter la région.
Son nom viendrait de la couleur prédominante de la région qui le produit ou de
l’acidité qui lui est particulière, comme si le raisin avait été cueilli encore vert.
Néanmoins, blanc ou rouge, c’est un vin léger qui se boit frais et accompagne
bien le poisson et les fruits de mer, abondants sur le littoral. Le blanc, le plus
apprécié et le plus connu, est très aromatique et rafraîchissant ; il se boit avec
plaisir en apéritif, avec des salades, des petits plats ou lors d’une simple pause
pendant une journée de chaleur.

Transports
Transports aériens
La situation géographique privilégiée du Portugal fait que c’est un point d’escale
pour de nombreuses compagnies aériennes étrangères dans les aéroports
présents sur tout le territoire national et localisés ainsi :
Lisbonne - Aéroport de Portela – Tél. 218 413 500
Porto - Aéroport Dr. Francisco Sá Carneiro – Tél. 229 432 400
Faro - Aéroport de Faro - Tél. 289 800 800
Madeira - Funchal - Aéroport de Funchal – Tél. 291 520 700
Açores - Ponta Delgada - Aéroport João Paulo II - Tél: 296 205 406
ANA - Aéroports du Portugal, SA régule le fonctionnement des aéroports au
Portugal, et met à disposition des informations sur les départs et les arrivées sur
www.ana.pt
Les différentes compagnies aériennes portugaises effectuent des liaisons
régulières nationales et internationales.
TAP - Air Portugal (www.tap.pt) - la compagnie de «phare» vole régulièrement
vers plus de 50 destinations internationales et assure des vols internes entre
Lisbonne, Porto, Faro et les Régions Autonomes de Madeira et des Açores, tout
comme entre les Îles de Madeira et de Porto Santo.
SATA (www.sata.pt) - vols réguliers entre toutes les îles des Açores, et des Açores
vers Madeira et le Portugal continental. SATA effectue aussi des vols réguliers
vers certains aéroports internationaux.
Tranports ferroviaires

Les vignobles, concentrés surtout sur les rivages des cours d’eau, subissent
l’influence de l’Atlantique et, en quête de soleil, les vignes s’entrelacent avec les
arbres, grimpent sur des treilles et bordent les champs parsemés d’« espigueiros
» typiques (anciens greniers en pierre). Ils se répartissent dans neuf sous-régions
(du nord au sud) : Monção et Melgaço ; Lima ; Basto ; Cávado ; Ave ; Amarante
; Baião ; Sousa et Paiva.
La sous-région de Monção et Melgaço, sur les bords du Minho, est le berceau du
célèbre cépage Alvarinho, qui a sa propre route. En plus de ces deux localités,
vous pouvez aussi y visiter celles de Valença, Vila Nova de Cerveira ou Caminha,
toutes très pittoresques. Comme dans presque toutes les villes de la route en
question, les zones riveraines, pleines de fraîcheur, contrastent avec le granit
des nombreux manoirs et monuments caractéristiques du Nord du Portugal. Tout
comme Viana do Castelo (jadis Viana da Foz do Lima), Arcos de Valdevez, Ponte
da Barca et Ponte de Lima doivent leurs noms au cours d’eau qui les parcourent.
Barcelos, au bord du Rio Cávado, ou Amarante, près du Tâmega, sont aussi des
villes à visiter, riches en histoire et en tradition. Mais n’oublions pas les principales
villes patrimoniales de la région : Braga et Guimarães.
Braga, où se trouvent notamment la cathédrale (Sé) et de nombreuses églises
typiques du diocèse le plus ancien du pays, peut-être la porte d’entrée du parc
national de Peneda- Gerês, où sont situés les villages de Castro Laboreiro
et de Soajo, à l’extrémité de la région du vinho verde. Dans ce dernier, il faut
absolument aller voir l’ensemble d’anciens greniers en pierre qui servent, encore
aujourd’hui, à garder des céréales ; Guimarães, dont le centre historique est
inscrit au patrimoine mondial, conserve le château et le tracé médiéval d’une
localité connue comme étant le berceau de la nationalité portugaise. Sur les bords
du Rio Sousa, du Tâmega et du Douro se trouve aussi le patrimoine rustique et
dépouillé de la route de l’Art roman.
Finalement, vous ne pouvez pas partir sans avoir visité les domaines les plus
emblématiques de la région, célèbres autant pour leurs maisons seigneuriales que
pour la qualité de leurs vins. C’est d’ailleurs la grande région du tourisme d’habitation,
avec une grande concentration de manoirs, où vous pouvez vous installer et profiter
de l’hospitalité la plus noble et la plus authentique du Nord du Portugal.
Et au sujet des vinhos verdes, n’oubliez surtout pas le partenaire qui lui réserve
une place d’honneur : la gastronomie régionale. Commencez donc par un « caldo
verde » (soupe au chou vert avec du saucisson fumé), puis continuez par des
truites pêchées dans les rivières ou par tout excellent poisson de mer, un « arroz

CP – Comboios de Portugal (www.cp.pt), met à disposition un vaste réseau
de trains qui couvre tout le territoire continental portugais, assurant aussi des
liaisons internationales vers Vigo, Madrid et Paris.
Il existe de nombreuses options, pour répondre aux besoins de chacun:
- les trains haut de gamme «Alfa Pendular», sont les liaisons les plus rapides et
les plus confortables entre Lisbonne et l’Algarve, et pour le Nord du pays, avec
Porto ou Braga faisant un arrêt à Coimbra.
- le service «Intercidades» (inter villes) offre des liaisons sur les axes LisbonnePorto-Guimarães, Lisbonne-Guarda, Lisbonne-Covilhã, Lisbonne-Évora-Beja et
Lisbonne-Faro.
- le Sud-Express et le train-hôtel Lusitânia assurent la liaison internationale au
départ de Lisbonne.
- un vaste réseau de trains régionaux, interrégionaux et suburbains qui assurent
une vaste couverture de tout le territoire national.
Transports routiers
Les Routes
Le Portugal Le Portugal possède un bon réseau routier composé d’autoroutes
(AE), d’itinéraires principaux (IP), d’itinéraires complémentaires (IC), de routes
nationales (EN) et de routes municipales.
Il existe deux types d’autoroutes :
- les autoroutes classiques avec péage, où le paiement est effectué en numéraire
ou par carte bancaire. Ces autoroutes disposent aussi d’un système de télépéage,
appelé Via Verde, qui permet d’effectuer le paiement par débit bancaire et qui
est seulement destiné aux abonnés possédant un identificateur préalablement
acheté dans les points de vente correspondants (www.viaverde.pt) ;
- et les péages exclusivement électroniques, pour lesquels le système de
paiement est exclusivement électronique, le passage des véhicules étant détecté
à l’aide de portiques placés au début de ces autoroutes, qui sont identifiées par
l’indication « Electronic toll only ».
Autocars
Services réguliers d’autocars assurant la liaison de toutes les villes, villages et
principales localités du Portugal. Pour des informations plus détaillées sur les
itinéraires, les horaires et les prix n’hésitez pas à consulter le Réseau National
des Express sur www.rede-expressos.pt
Metro
Important complément des transports publics traditionnels, le Métro circule dans
les villes de Lisbonne et de Porto entre 06h00 et 01h00.
Plus ancien, le Métro de Lisbonne (www.metrolisboa.pt) couvre une vaste surface
da cabidela » (riz cuit avec de la viande et son sang), des « rojões » (rillons),
du « sarrabulho » (boudin) ou l’une des nombreuses spécialités de morue à la
mode du Minho, puis terminer par un dessert comme l’« aletria doce » (à base de
vermicelles au lait) ou le « pudim Abade de Priscos » (sorte de flan à la cannelle
avec du lard fumé). Et avant ou après le repas, vous pouvez trinquer avec des
vinhos verdes mousseux de grande qualité qui, même s’ils sont relativement
récents, ont su faire des adeptes un peu partout dans le monde.
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Votre Santé
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La cataracte
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La cataracte est un trouble de la vision qui survient lorsque le cristallin, cette
petite lentille ovale située derrière la pupille, perd de sa transparence.

•
•

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français
mal contrôlé), la prise de certains médicaments (par exemple, la cortisone prise par voie orale) ou l’exposition à de fortes doses de radiation
peuvent être la cause de cataracte. En outre, le fait d’avoir subi une
chirurgie à l’oeil ou d’avoir certains problèmes oculaires (comme une
forte myopie, un glaucome ou un décollement de la rétine) rend plus à
risque de cataracte.
La cataracte traumatique. Elle se produit à la suite d’une blessure à l’oeil
qui endommage le cristallin : un coup, une coupure, l’exposition à une
chaleur intense, une brûlure chimique, etc.
La cataracte chez l’enfant. La cataracte peut se manifester dès la naissance, mais cela est rare. Elle peut accompagner une maladie congénitale (par exemple, la trisomie 21) ou résulter d’une maladie infectieuse
de la mère transmise au foetus durant la grossesse, comme la rubéole,
la toxoplasmose, l’herpès génital ou la syphilis.

Évolution
Lorsque l’acuité visuelle baisse au point de restreindre considérablement les
activités quotidiennes, c’est un signe possible de cataracte. Généralement, cette
baisse de la vision se produit lentement, sur plusieurs années. Cependant, il
arrive parfois qu’elle se manifeste plus rapidement (en quelques mois).
Quand la cataracte est plus évoluée, la pupille n’apparaît plus noire, mais plutôt
grise ou d’un blanc laiteux. À un stade avancé, la vision peut se limiter à la
perception de la lumière.
Quand consulter?
La cataracte est habituellement détectée durant un examen de la vue par un
optométriste. Tout changement de la qualité de la vision devrait inciter à consulter
un optométriste ou un ophtalmologiste.

Les symptômes, personnes et facteurs risque de la cataracte
Symptômes

12

•
•

Lorsque le cristallin s’opacifie, les rayons lumineux parviennent moins bien à la
rétine, ce qui explique que la vision s’embrouille. Le mot cataracte a été choisi
pour décrire cette impression de regarder à travers une chute d’eau (du latin
cataracta, qui signifie chute d’eau). Le cristallin joue le même rôle que la lentille
de l’objectif d’un appareil photographique : faire la mise au point de l’image
selon la distance de l’objet observé. Le cristallin y parvient en se déformant pour
changer sa courbure.
Le plus souvent, la cataracte se forme lentement, avec le vieillissement. Avec
le temps, la structure du cristallin change. On ne sait pas exactement pourquoi,
mais selon la principale hypothèse, les protéines du cristallin seraient altérées
par les radicaux libres, des substances produites naturellement par l’organisme
et qui contribuent au vieillissement. Les radicaux libres sont en partie neutralisés
par les antioxydants, tirés principalement des fruits et légumes consommés.
La cataracte représente la 3e cause de cécité au Canada. Les principales
causes de cécité - la dégénérescence maculaire, le glaucome et la cataracte surviennent habituellement avec le vieillissement.
Qui est touché?
À partir de 65 ans, la majorité des personnes ont un début de cataracte.
L’opacification du cristallin n’occasionne pas de gêne visuelle importante si elle
se fait dans les couches périphériques du cristallin.
Après l’âge de 75 ans, les deux tiers des Américains ont une cataracte suffisamment
avancée pour qu’elle nuise à leur vision. La perte de vision tend à s’aggraver
avec l’âge. La cataracte touche également les hommes et les femmes.
Types

•
•
•

Note. La cataracte est indolore.
Personnes à risque
Toutes les personnes sont à risque de cataracte, car le vieillissement est le principal
facteur de risque. Cependant, le risque est plus grand chez les personnes :
•
•
•
•
•

•

La cataracte sénile. La majorité des cataractes surviennent chez les personnes âgées. Le processus normal de vieillissement peut entraîner le
durcissement et l’opacification du cristallin. La cataracte liée à l’âge touche souvent un oeil plus que l’autre.
La cataracte secondaire. Certaines maladies (surtout le diabète, s’il est

atteintes de diabète depuis plusieurs années;
ayant des antécédents familiaux de cataracte;
qui ont déjà subi un traumatisme ou un traitement chirurgical à l’oeil;
qui vivent en haute altitude ou près de l’équateur, plus exposées aux
rayons ultraviolets du soleil;
qui ont reçu des traitements de radiothérapie, un traitement couramment
utilisé contre le cancer.

Facteurs de risque
•
•

On distingue plusieurs formes de cataractes, dont voici les principales.
•

Une vue progressivement plus embrouillée ou obscurcie.
Une vision double ou un éblouissement plus facile en présence de lumières vives. Les éblouissements gênent considérablement la conduite
automobile nocturne.
Une perception fade et moins vive des couleurs.
Une vision voilée. Les objets apparaissent comme s’ils étaient derrière
un voile blanc.
Un besoin plus fréquent de changer de prescription de lentilles, car la
cataracte accentue la myopie. (Cependant, les personnes qui sont hypermétropes peuvent avoir l’impression, au début, que leur vision s’améliore.)

•
•
•

La prise de certains médicaments peut provoquer des cataractes (par
exemple, les corticostéroïdes, à long terme). Il faut consulter un médecin
en cas de doute.
L’exposition aux rayons ultraviolets du soleil. Elle accroît les risques d’apparition de cataracte sénile. Les rayons du soleil, plus particulièrement
les rayons UVB, transforment les protéines du cristallin.
Le tabagisme. Le tabac endommage les protéines du cristallin.
L’alcoolisme.
Une alimentation faible en fruits et légumes. Des travaux de recherche
indiquent un lien entre l’apparition des cataractes et un manque de vitamines et minéraux antioxydants, comme la vitamine C et la vitamine E,
le sélénium, le bêta-carotène, la lutéine et le lycopène.
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LIGA DOS COMBATENTES
Núcleo do Québec
Informa ter assinado Memorando de Parceria com o Clube Portugal Montreal,
guardando cada um dos organismos a sua entidade própria sob o mesmo tecto.
Os Combatentes manifestam alegria e reconhecimento
PARA OS QUE VIVEM E SENTEM PORTUGAL

PORTO CABRAL
Le soleil embouteillé

MONTREAL

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

abc portuscale

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

Un travail extraordinaire...
avec des pneus normaux...
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Auteur: Misiczka
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Conta uma testemunha ocular de Nova Yorque:
portuguesa?
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Quem é a Martha Stewart

Martha Stewart é uma celebridade americana que começou na classe média e nos
últimos 40 anos acumulou uma fortuna de quase mil milhões de dólares. Tornouse famosa com uma série de livros de culinária e daí partiu para programas de
televisão, revistas e linhas de utensílios de cozinha num imenso império. Não me
parece que haja alguém em Portugal que se assemelhe.
Martha Stewart sofreu, no entanto, um grande percalço há dez anos. Um velho
amigo da filha e seu corretor na bolsa confidenciou-lhe por telefone que uma
farmacêutica acabava de ver rejeitada a patente do seu principal remédio. O
anúncio seria feito dois dias depois e a consequência óbvia era que as ações
da empresa iam perder valor. No dia seguinte, Martha deu ordens para vender
os 230 mil dólares de ações que tinha nesta empresa. Poupou com isso 45
mil dólares, uma ninharia na sua fortuna. Mas a CMVM americana investigou
as vendas das ações da farmacêutica nessa manhã, como faz sempre nestes
casos de desvalorização súbita. Apesar da sua fortuna e celebridade, Martha
Stewart foi condenada por inside trading. Passou cinco meses na cadeia e mais
cinco em prisão domiciliária.
A Bolsa portuguesa viveu um episódio marcante há nove dias. Na quinta-feira de
manhã um Conselho de Ministros aprovou a lei que antecipava a solução para
o BES. Nesse dia e no seguinte, milhares de ações do banco foram vendidas.
Quem o fez, poupou uma fortuna. No sábado, os comentários de Marques
Mendes levantam fortes suspeitas de fuga de informação antes do anúncio de
domingo à noite.
Se fosse nos EUA, a CMVM e o Ministério Público (MP) estariam neste momento
a recolher o nome de todos os que estiveram nesse Conselho de Ministros e
de todos os que trabalharam no processo no Banco de Portugal nesses dias.
Estariam a obter autorização de um juiz para receber uma listagem de todos os
telefonemas que Marques Mendes fez nos dois dias antes das declarações. E
haviam de cruzar esta lista com os nomes de quem vendeu ações do BES na
quinta e sexta-feira. Com certeza que estariam pessoas ricas, famosas e atuais
governantes nas listas, mas não eram precisas escutas, fugas de informação e
devassa da privacidade em que o nosso MP se especializa. Bastava cruzar duas
listas de nomes e pedir explicações a quem surge em ambas. Talvez afinal haja
algumas Martha Stewart portuguesas.
Como estamos em Portugal, em vez disso li na imprensa que os juristas
questionavam se a solução para o caso BES era inconstitucional. Neste
extraordinário mundo novo inaugurado pelo nosso Tribunal Constitucional, os
juízes não precisam de perseguir crimes ou ajuizar infrações. Podem ocupar-se a
discutir e a determinar o que deve ser a política financeira, o que, convenhamos,
é bem mais engraçado e dá muito menos trabalho.
Leal Fernandes
Professor de Economia na Universidade de Columbia, Nova Iorque

Num frio dia de Dezembro, há alguns anos atrás, um rapazinho de cerca de 10
anos, descalço, estava em pé em frente a uma loja de sapatos, olhando a montra
e tremendo de frio.
Uma senhora aproximou-se do rapaz e disse:
- Estás com pensamento tão profundo, a olhar essa montra!
- Eu estava pedindo a Deus para me dar um par de sapatos - respondeu o
garoto...
A senhora tomou-o pela mão, entrou na loja e pediu ao empregado para dar
meia duzia de pares de meias ao menino. Ela também perguntou se poderia
conseguir-lhe uma bacia com água e uma toalha. O empregado atendeu-a
rapidamente e ela levou o menino para a parte de trás da loja e, ajoelhando-se
lavou-lhe os pés pequenos e secou-os com a toalha.
Nesse meio tempo, o empregado havia trazido as meias. Ela calçou-as nos pés
do garoto e comprou-lhe também um par de sapatos.
Depois entregou-lhe os outros pares de meias e carinhosamente disse-lhe:
- Estás mais confortável agora.
Como ela se virou para ir embora, o menino segurou-lhe na mão, olhou para o
seu rosto com lágrimas nos olhos e perguntou:
- Você é a mulher de Deus?

LATIM, Língua maravilhosa!
O vocábulo «maestro» vem do latim «magister» e este, por sua vez, do advérbio
«magis» que significa «mais» ou «mais que».
Na antiga Roma o «magister» era o que estava acima dos restantes, pelos
seus conhecimentos e habilitações!
Por exemplo um «Magister equitum» era um Chefe de cavalaria, e um
«Magister Militum» era um Chefe Militar.
Já o vocábulo «ministro» vem do latim «minister» e este, por sua vez, do
advérbio «minus» que significa «menos» ou «menos que».
Na antiga Roma o «minister» era o servente ou o subordinado que apenas tinha
habilidades ou era jeitoso.
*COMO SE VÊ, O LATIM EXPLICA A RAZÃO POR QUE QUALQUER IMBECIL
PODE SER MINISTRO ... MAS NÃO MAESTRO !*

fr: je parle portugais...et vous ?
pt: eu falo português...e você ?
Apprendre à parler rapidement le portugais avec des cours gratuits en ligne.
Méthode facile et ludique, avec mp3 et pdf à télécharger

Cours portugais gratuit – Apprendre le portugais ...

www.loecsen.com/travel/0-fr-67-3-16-cours-gratuit-portugais.html
www.loecsen.com
/travel/0-fr-67-3-16-cours-gratuit-portugais.html
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Esplanadas de Lisboa

MERCADO DE FUSÃO

MERCADO DA RIBEIRA

CAIS DO GÁS

A Praça do Martim Moniz tornou-se ainda mais multiétnica depois de terem sido colocadas esplanadas.
Pertencem a vários quiosques, cada um especializado em um tipo de cozinha diferente. Foram pensadas para refeições rápidas, mas nos dias de sol
ou durante os concertos de musica ao vivo que aqui
se realizam aos fins-de-semana,convidam a estadias
prolongadas.

Quando o Mercado da Ribeira abriu o seu espaço
de restauração na primavera de 2014, também
reabilitou a vizinha Praça Dom Luís I. É para essa
praça que as esplanadas do mercado estão viradas, para refeições a qualquer hora, de manhã à
noite.

O Cais do Gás fica no Cais do Sodré (junto à estação fluvial), e é um conjunto de velhos armazéns, a
maioria deles restaurados. Abertos para o Tejo, são
agora bares e restaurantes com esplanada, atraindo
cada vez mais lisboetas para tardes e noites à beira
rio enquanto passam os cacilheiros.

QUIOSQUE SOUNDWICH

LARGO DO DUQUE DE CADAVAL

38º 41’

A Praça Dom Luís I ganhou este quiosque quando
o Mercado da Ribeira no seu lado nascente abriu o
novo espaço de restauração. Tem um parque infantil
ao lado, oferecido pelo Oceanário de Lisboa, e atrai
turistas e lisboetas de todas as idades. É um local
agradável para uma sanduíche ou simplesmente
uma bebida ao sol.

O largo ao lado da Estação do Rossio é um oásis
de tranquilidade numa das zonas mais agitadas
da cidade. Tem várias esplanadas pertencentes a
diferentes espaços de restauração, permitindo a
escolha de uma refeição de pizza, de cozinha tradicional portuguesa, ou simplesmente um gelado
ao meio da tarde.

Esta esplanada com vista para o Padrão dos Descobrimentos no Hotel Altis Belém é conhecida pelas
suas festas ao pôr-do-sol. O final da tarde é mesmo
a melhor altura para se sentar aqui e admirar a paisagem com um copo de vinho ou cocktail.

16

CAFETARIA MENSAGEM

NOSOLO ITÁLIA - BELÉM

ZAMBEZE

Virada para a marina da Doca do Bom Sucesso e
para a Torre de Belém, esta esplanada do Hotel Altis
Belém oferece uma ementa de almoços e jantares,
e um brunch ao domingo. Serve também como ponto de encontro a qualquer hora do dia.

Em cima de um espelho de água, virada para o
Padrão dos Descobrimentos, esta esplanada dá
a sensação de se estar a flutuar no Tejo. Serve
gelados, pizza e cozinha italiana, além de uma
das melhores vistas de um dos monumentos mais
icónicos de Lisboa.

O topo de um antigo mercado, que é agora um silo
automóvel, está ocupado por um restaurante com
uma grande esplanada. O interior do restaurante é
atraente, mas é na esplanada que todos procuram
ficar, pois oferece uma vista panorâmica da Baixa
até ao arco da Rua Augusta. Muitos turistas encontram-na por acaso, ficando depois a descansar ao
sol com uma bebida ou refeição leve.

