« QUANDO A INJUSTIÇA SE TORNA LEI,
A RESISTÊNCIA TORNA-SE UM DEVER»
(Thomas Jefferson)
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A nova e moderna Língua Portuguesa !!!
Hoje não se fala português... linguareja-se!

Nathalie Normandeau critique durement
Philippe Couillard

Por Helena Sacadura Cabral
.
Desde que os americanos se lembraram de começar a chamar aos negros
de ‘afro-americanos’, com vista a acabar com as raças por via gramatical, isto
tem sido um fartote pegado! As criadas dos anos 70 passaram a ‘empregadas
domésticas’ e preparam-se agora para receber a menção de ‘auxiliares de apoio
doméstico’.
De igual modo, extinguiram-se nas escolas os ‘contínuos’ que passaram todos a
‘auxiliares da acção educativa’ e agora são ‘assistentes operacionais’.
Os vendedores de medicamentos, com alguma prosápia, tratam-se por
‘delegados de informação médica’.
E pelo mesmo processo transmudaram-se os caixeiros-viajantes em ‘técnicos de
vendas’ ou “comerciais”.
O aborto eufemizou-se em ‘interrupção voluntária da gravidez’.
Os gangs étnicos são ‘grupos de jovens’.
Os operários fizeram-se de repente ‘colaboradores’.
As fábricas, essas, vistas de dentro são ‘unidades produtivas’ e vistas de exterior
são ‘centros de decisão nacionais’.
O analfabetismo desapareceu da crosta portuguesa, cedendo o passo à ‘iliteracia’
galopante. Desapareceram dos comboios as 1.ª e 2.ª classes, para não ferir
a susceptibilidade social das massas hierarquizadas, mas por imperscrutáveis
necessidades de tesouraria continuam a cobrar-se preços distintos nas classes
‹Conforto› e ‹Turística›.
A Ágata, rainha do pimba, cantava chorosa: «Sou mãe solteira...»; agora, se
quiser acompanhar os novos tempos, deve alterar a letra da pungente melodia:
«Tenho uma família monoparental...» - eis o novo verso da cançoneta, se quiser
fazer jus à modernidade impante.
Aquietadas pela televisão, já se não vêem por aí aos pinotes crianças irrequietas
e «terroristas»; diz-se modernamente que têm um ‘comportamento disfuncional
hiperactivo’ Do mesmo modo, e para felicidade dos ‘encarregados de educação’ ,
os brilhantes programas escolares extinguiram os alunos cábulas; tais estudantes
serão, quando muito, ‘crianças de desenvolvimento instável’.
Ainda há cegos, infelizmente. Mas como a palavra fosse considerada
desagradável e até aviltante, quem não vê é considerado ‘invisual’. (O termo é
gramaticalmente impróprio, como impróprio seria chamar inauditivos aos surdos
- mas o ‘politicamente correcto’ marimba-se para as regras gramaticais...)
As p.... passaram a ser ‘senhoras de alterne’.
Quando a vida corre bem é “bué de fixe.”
À mentira passou a chamar-se de inverdade.
Para compor o ramalhete e se darem ares, as gentes cultas da praça desbocamse em ‘implementações’, ‘posturas pró-activas’, ‘políticas fracturantes’ e outros
barbarismos da linguagem. E assim linguajamos o Português, vagueando
perdidos entre a «correcção política» e o novo-riquismo linguístico.
Estamos “tramados” com este ‘novo português’; não admira que o pessoal tenha
cada vez mais esgotamentos e stress. Já não se diz o que se pensa, tem de se
pensar o que se diz de forma ‘politicamente correcta’.

Nathalie Normandeau anime quotidiennement une émission d’affaires publiques
sur... (PHOTO ARCHIVES LE SOLEIL)
Philippe Teisceira-Lessard
La Presse
L’ancienne vice-première ministre libérale Nathalie Normandeau a durement
critiqué Philippe Couillard au sujet du bilan économique du gouvernement, hier
midi, dans le cadre de son émission de radio.
«On ne sent pas de la part du Parti libéral du Québec qu›il y a un capitaine à bord
du bateau, qu›il y a un maitre à bord qui dit que l›économie c›est [s]on cheval [de
bataille]», a-t-elle déploré. «L›économie, la création d›emploi, ça fait partie de
l›ADN du Parti libéral du Québec. Mais là ce n›est plus ça.»
L’ex-politicienne anime quotidiennement une émission d’affaires publiques sur les
ondes du FM93, une radio parlée de la région de Québec. Elle est habituellement
flanquée du polémiste Éric Duhaime, absent hier.
En discussion avec le chroniqueur politique Mario Dumont, Mme Normandeau
s’est dite profondément inquiète pour l’économie du Québec. En outre, elle a
regretté que des projets créateurs d’emploi ait été annulés dans les dernières
semaines de 2015.
Le premier ministre Couillard n’est pas à la hauteur de la situation, a affirmé l’exnuméro 2 du gouvernement Charest : «On ne sent pas de Philippe Couillard qu’il
y a cette espèce d’obsession pour l’économie, pour la création d’emplois. On ne
sent pas ça.»
Dans une entrevue au 98,5FM, plus tard en journée, l’animatrice a évoqué une
«trahison» de la part du gouvernement envers l’ADN économique du parti.
Mme Normandeau a quitté la politique en 2011. Elle a collaboré à la dernière
campagne électorale des libéraux.

Visitez

Le
Portugal

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

abc portuscale

A Chuva e o Bom Tempo

Sai PR vem PR...
Tenho seguido com a atenção possível os debates e as entrevistas dos dez
candidatos à Presidência da República. Eles são de facto dez concorrentes.
No entanto, sejamos pragmáticos, haverá nesse lote, no máximo, três que se
podem entender como tal. Como os critérios de candidatura não são muito
exigentes — para não dizer nulos — aparecem sempre uns quantos nomes
que mais não têm de que isso: nomes. Não minimizando as qualidades
pessoais que cada qual terá como cidadão, o certo é que não têm arcaboiço
para o posto e portanto as suas candidaturas servem apenas para aquilo
que todos pensam. Talvez mesmo eles próprios.
No pequeno grupo de “presidenciáveis” ainda não entendi nada que valha.
Nada que possa minimamente galvanizar o público para se deslocar aos
locais de voto. Conversa fofa, gasta, onde somente se criticam erros de
associativismos juvenis e outros de cargos ocupados, sem todavia e em
contrapartida, se definirem posições sobre Portugal e o seu futuro como
país — esperemos que ainda por longo tempo…
Nada de ideias. De compromissos firmes sobre rumos a seguir. Sobre
formas de ver e analisar as situações vigentes e que tipo de soluções dentro
dos parâmetros das competências presidenciais.
O “chouchou” da televisão não me garante nada de positivo. Nada de bem
interessante. Parece um catavento que se vira para onde o vento sopra.
Chega mesmo a inventar termos como “o mais à esquerda da direita”..
Ora, um denso manto de névoa parece ter caído nesta campanha e, aquele
que euforicamente já se via em Belém, recebendo os amigos Espíritos
Santos de quem nunca criticou as acções do Banco, já se enerva nos
confrontos e está pouco à vontade quando atacado, ele que, não tem
gastos em cartazes porque a sua posição como animador de TV é suficiente
publicidade com a cooperação dos jornais e jornalistas, de quem se sente
companheiro, ao mesmo tempo que ganha redonda maquia…
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Porém, não pode fugir às críticas de outros candidatos pelos malabarismos
que executa a fim de evitar respostas que não lhe agrada dar. E Nóvoa
definiu-o bem:
“São tantos os ziguezagues de Marcelo Rebelo de Sousa que se aplica
aquela máxima ‘eu tenho princípios, mas se não gostarem eu arranjo
outros’”, Sampaio da Nóvoa em campanha em Espinho. Para prosseguir
noutro local durante a campanha: “Nos últimos oito dias caiu um mito, e
isso é bom para a democracia porque em democracia nada está resolvido”.
O candidato que mais o assusta é uma candidata. Maria de Belém Roseira.
Mulher de grande experiência ministerial, ex-chefe de partido e longo
percurso nos caminhos sinuosos da política. Faz medo a Rebelo de Sousa
que já se conforma à ideia de uma segunda volta.
Não deixa no entanto se ser o continuador deste espírito amorfo e apagado
do cavaquismo que urge alterar para bem do povo e do país.
Todavia no meio destes mais importantes candidatos aparece um que
sobressai pela seriedade e desaforo no que diz. O prof. Paulo Morais tem
sido um valoroso combatente contra a corrupção, que é o seu cavalo de
batalha. Creio bastante neste senhor e penso que seria uma boa opção
nestas presidenciais. O problema de Portugal assenta sobretudo na base
da corrupção que se instalou a todos os níveis da governação. Nenhum dos
outros candidatos parece preocupado com o problema e, penso mesmo,
que o público também não. A corrupção tornou-se uma forma de viver em
Portugal. E como noutras situações, as pessoas acomodam-se e o dia-a-dia
retoma os seus direitos.
Para aqueles a quem o vazio desta campanha parece ter gelado os ardores
de votantes eventuais, terão em Paulo Morais uma boa razão de irem às
urnas. A sua vontade de tudo fazer para eliminar a corrupção que grassa no
país, confere-lhe o direito de ser eleito. É postura de homem íntegro, com
ideias claras, que tanta falta fazem na coroa da governação.
E é homem simples, conhecedor dos problemas que se atravessam.
Para outros, pertinentemente, a arrogância de Rebelo de Sousa, é apoiada
pelos privilégios que tem usufruído da parte do canal televisivo e das
redacções dos jornais, que desde o início, já o anunciavam vencedor...
O público é soberano. Terrivelmente influenciável. Perigoso por isso.
É hábito dizer-se que cada povo tem os dirigentes que merece…
Veremos dentro de poucos dias, se decidiram trocar 1 dólar por 4 de 25
cêntimos…
Raul Mesquita
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Crónica sem laço colorido
João Adelino Faria
2016 Começa com quase tudo novo. Valham-nos as 12 passas para que seja,
de facto, novo Eu tentei. Juro que tentei. Procurei em todos os jornais nacionais,
revistas, canais de televisão, rádios, sites… e nada. Tudo igual, sem me dar
qualquer hipótese. Queria tanto oferecer uma crónica de Natal com laço a
condizer, mas o país não parece estar mesmo nada alinhado com o espírito
natalício. Um jovem português de 29 anos morreu num dos principais hospitais
do país, por falta de médicos especialistas. Como era fim-de-semana não estava
nenhum de serviço, só segunda-feira. A morte não esperou porque não conhece
horários nem cortes orçamentais!
Mais um banco a precisar de intervenção e os contribuintes a pagarem mais
uma factura de 2,6 mil milhões de euros. Uma das maiores construtoras
portuguesas dá como prenda de Natal aos trabalhadores 500 despedimentos
e ainda nem sequer começaram a chegar os novos retornados portugueses
de Angola. Afinal, as contas públicas não estão em ordem e o deficit vai ser
superior aos anunciados 3%. O novo governo não tem sequer um mês de vida e
já aprovou um orçamento rectificativo com os parceiros a votar contra. Cheira a
nova crise política e ainda mal começou o período de graça do novo executivo.
Podia continuar esta infindável lista, mas acho que já ficaram com uma ideia.
Por mais que queira contrariar esta natureza de jornalista, não consigo deixar de
ver Portugal, mesmo nesta altura de paz e harmonia, por este prisma. Parece
que não saímos deste círculo vicioso e viciado, em que andamos sempre a
tentar resolver os mesmos problemas com as mesmas soluções erradas, numa
espécie de autismo nacional.
Espreito a imprensa estrangeira e apesar dos problemas do mundo vejo
os outros países seguir em frente. A Irlanda, com quem nos gostávamos de
comparar, já está a recuperar a fama de tigre celta e os irlandeses reconhecem o
resultado dos sacrifícios feitos. A Espanha, apesar da confusão eleitoral, começa
a mostrar sinais de otimismo e pujança económica, e a França, com uma ferida
dolorosa e ainda a sangrar por causa do terrorismo, consegue continuar a lutar
com força. O nosso principal problema não é a produtividade como alguns nos
tentaram fazer crer. É antes esta perigosa repetição dos mesmos erros e de
muita resignação. Voltamos a vestir os fatos negros de fado e continuamos a
preferir a fácil e gratuita reclamação nos fóruns e redes sociais, em vez de agir
para mudar. Não admira que os mais novos e os mais brilhantes emigrem.
Não porque um qualquer primeiro-ministro os incentivou, mas porque não
querem sufocar aqui. Vamos começar o ano com quase tudo novo. Novo
governo, novo presidente, nova economia, novos planos, nova esperança. Os
astros não podiam estar mais alinhados para um recomeço verdadeiramente
renovado. Infelizmente a realidade parece contrariar até o mais optimista mapa
astral. Valham-nos as 12 passas para que o próximo ano possa vir a ser de
facto…novo.

Súbdito de Bruxelas
Por Armando Esteves Pereira
Os cidadãos dos países periféricos já pouco decidem.
A intervenção no Banif e a venda com prejuízo para os contribuintes, que
poderá ascender a qualquer coisa como 3,7 mil milhões de euros, mais
de mil euros por cada família portuguesa, são sinais de que Portugal
é um Estado-membro da União Europeia que já não é soberano, mas
súbdito cumpridor de instituições que dependem de outros poderes.
Ainda há cidadãos europeus que mandam nesses directórios: os
franceses e os alemães. Haverá outros que são ouvidos. Mas os
cidadãos dos países periféricos já pouco decidem, além de escolherem
os seus autarcas, na freguesia, no município ou na República. Sabe-se
que havia propostas mais baratas para salvar o Banif. A administração
do banco alienado garante que, com a injecção de 350 milhões, tinha-se
evitado este desfecho. Mas Bruxelas não deixou. E tivemos um ministro
português a dizer que preferia a integração na Caixa Geral de Depósitos
à venda ao Santander, mas Bruxelas não deixava.
Imaginam um ministro alemão ou francês a dizer isso aos seus cidadãos?
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D. Maria II, 29 roi (reine) de Portugal.
4ème dynastie (Bragance).

D. Maria II, est née le 4 avril 1818, à Rio de Janeiro (Brésil). Fille de D. Pedro I
du Brésil, D. Pedro IV du Portugal et de
l’archiduchesse Léopoldine d’Autriche.
Maria da Glória (Maria II), âgée de sept
ans est une fiancée promise à se marier
avec Miguel, son oncle et le frère de son
père D. Pedro I du Brésil, D. Pedro IV
du Portugal. D. Maria II, devient reine du
Portugal, après l’abdication de son père
en sa faveur en 1826. Le 1er décembre
1834, D. Maria II se marie avec Augusto
de Beauharnais, deuxième duc de
Leuchtenberg (Bavière), fils d’Eugène de
Beauharnais, petit-fils du côté paternel de
l’impératrice Joséphine, première épouse
de Napoléon. Augusto de Beauharnais
est le frère d’Amélia de Leuchtenberg,
deuxième épouse de D. Pedro I du
Brésil, D. Pedro IV de Portugal.

avec le Brésil, devenu indépendant
depuis 1822. Une loi ordonne la vente
publique des biens nationaux. Cette
mesure devait combler les déficits. Faire
passer entre des mains compétentes
des propriétés mal gérées, pour
créer une nouvelle prospérité pour
le pays. Bien de trésors changent de
mains et sortent du pays. La vente se
révèle un palliatif insuffisant. Comme
en France, pendant la révolution de
1789, la vente de ses biens que les
paysans étaient incapables d’acheter
ne profita qu’à la bourgeoisie des
villes et des campagnes. Avec les
réformes successives des municipios,
le régime n’arrive pas à décider entre
la centralisation et la décentralisation.

Après la mort d’Augusto de Beauharnais
en 1835, en 1836, D. Maria II, épouse
en secondes noces Fernando Augusto
de Saxe-Coburgo-Gotha, fils du prince
Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha et
de Maria Antónia de Koháry et le neveu
du roi Léopold 1er de Belgique. Le 24
septembre 1834, D. Maria II assume
les fonctions officielles de reine du
Portugal et le 25 septembre, elle
monte sur le trône. Le 22 décembre,
elle nomme Pedro de Sousa Holstein,
duc de Palmela au ministère (Premier
ministre), du premier gouvernement
constitutionnel.
Dans le domaine économique, le
Portugal ne se relevait pas de la rupture

En 1835, le Portugal est divisé en dixsept régions pour le continent et de trois pour les îles adjacentes (Açores et
Madère), chacun est gouverné par un magistrat nommé par la couronne, choisi
sur une liste présentée par la Chambre. Pendant son règne, D. Maria II, va
nommer 21 premiers ministres, dont certains, seront nommés deux ou trois fois
à des périodes différentes, et certains ne restent que quelques jours, ou un seul
jour, ce fut le cas de José Bernardino de Portugal e Castro, en 1836.
Le 9 septembre 1836, éclate une révolution radicale ‘Révolution de Septembre’,
et le 3 novembre, éclate la révolution ‘Belenzada’, sorte de révolution de palais
à Belém (quartier situé à l’ouest de Lisbonne) qui avait pour but de revenir à la
Constitution et en finir avec la Charte. Le Prince consort, Fernando de SaxeCoburgo-Gotha, reçoit l’appui de la France, de Léopold 1er de Belgique et
d’Albert d’Angleterre, mais le gouvernement dirigé par Passos Manuel, avec la
collaboration du marquis de Sá da Bandeira, reprend le pouvoir et rétablit l’ordre.
Passos Manuel réalisera d’importantes réformes concernant l’enseignement
secondaire, et en particulier le décret pour la création des lycées dans chaque
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capitale de région, établissant ainsi un cursus public complet du primaire au
supérieur. Création des Écoles supérieures médico-chirurgicales à Lisbonne
et à Porto. Création des Écoles supérieures de pharmacie à Coimbra, Porto et
Lisbonne. Création du conservatoire royal de Lisbonne. Création de l’académie
des Beaux-Arts, d’abord à Lisbonne, puis à Porto.
En 1836, le ministre, Sá da Bandeira propose à la reine Maria II l’abolition totale
de trafic de l’esclavage dans les territoires portugais. Le 12 juillet 1837, est le
début de la révolte des maréchaux, Saldanha, Mouzinho de Albuquerque et du
duc de Terceira, qui après avoir formé à Torres Vedras une junte a pris la route de
Lisbonne. Ayant trouvé une défense trop forte, ils se sont repliés vers le nord. Les
deux ducs se sont exilés. Tout cela, dans le cadre des oppositions à la Charte et
pour le rétablissement de la Constitution de 1822, de D. Pedro IV.
La révolte des maréchaux est le soulèvement militaire mené par les partisans
de la charte constitutionnelle de 1826 (chartistes), contre les partisans la charte
constitutionnelle de 1822 (septembristes). À la tête de ce mouvement se trouvait
António de Noronha, duc de Terceira, et Oliveira e Daun, duc de Saldanha. La
révolte se termine officiellement avec la convention de Chaves, signée le 20
septembre 1837. En mars 1838, il y eut de graves tumultes à Lisbonne (révolte
Clubiste et Arsenalista), ou (le massacre du Rossio du 13 mars 1838), du fait de
la portion la plus exaltée du même parti septembriste.
Sá da Bandeira arrive à un compromis
avec les révoltés, et le 4 avril est
proposée une nouvelle constitution, dite
de 1838, qui concilie celle de 1822 avec
la charte constitutionnelle de 1826. Elle
durera six ans, ne plaisant ni aux uns
ni aux autres. Le coup d’État militaire
(1842) dirigé par Costa Cabral et le
duc de Terceira (période Cabralismo),
installe un gouvernement autoritaire
dans le pays, ce que va provoquer le
14 avril 1846, la révolution de Maria
da Fonte, révolte féminine, venant de
Minho, région du Nord, conduite par
Maria Luiza Balaido, connue sous le
nom de Maria da Fonte parce qu’elle
habitait près d’une fontaine. Révolte
paysanne contre Costa Cabral.
L’histoire dit que Maria da Fonte se
réfugia au Brésil.
20 mai : chute de Costa Cabral et est remplacé par le duc de Palmela qui est
nommé aussi président du Conseil du quinzième gouvernement Constitutionnel.
6 octobre : la reine appuie une révolte préparée à Madrid par Costa Cabral et par
le duc de Saldanha. Le duc de Palmela est écarté. Un nouveau gouvernement
de tendance centralisatrice et «cabraliste» est nommé.
Le 8 octobre à la suite du mouvement de Maria da Fonte, plusieurs révoltes
éclatent dans de nombreux points du pays, (jusqu’en juin 1847) mélangeant
anti-chartistes favorables à la Constitution de septembre, anciens «miguélistes»
favorables à une monarchie «abolie», dissidents du «cabralisme». La reine
fait appel à des forces anglaises et françaises. Le pouvoir du type chartiste est
maintenu.
Le 18 juin 1849, retour au pouvoir de Costa Cabral, appuyé par le duc dSaldanha
qui devient le nouveau président du Conseil.
Le 22 mai 1851: à Porto la révolution du duc de Saldanha éclate. C’est la
«Régénération portugaise» préparée chez Alexandre Herculano. Un nouveau
gouvernement «régénérateur» prend place et est présidé par Saldanha. Il
apporte une période de stabilité politique au Portugal pendant dix-sept ans et
permet plusieurs réformes.
Le 5 juin 1852, est créé l’additif à la Charte Constitutionnelle qui permet l’élection
au suffrage universel, selon le modèle de la Constitution de 1838, abolit la
peine de mort pour les crimes politiques et renforce le pouvoir local. Cet additif
(Acto Adicional) met fin pour longtemps aux divisions entre «chartistes» et
«septembristes».
Le 10 décembre 1852, est publié le nouveau Code Pénal qui remplace
définitivement tous les décrets anciens : il prend exemple à la fois sur le Code
Civil français de 1810, dit Napoléon, le Code espagnol de 1848 et le Code
brésilien de 1831. Le principe nullum crimes sine leges devient fondamental.
Le 15 novembre 1853, meurt la reine Maria II lors de son accouchement. Régence
de Fernando (1853-1855) qui prend le nom de D. Fernando II. Le tombeau de D.
Maria II se trouve à l’église de São Vincente de Fora à Lisbonne.
D. Maria II (1833 royal collection)
Augusto de Beauharnais
Fernando Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha
D. Maria II (1852) par William Charles Ross
Drapeau de D. Maria II, déjà utilisé par D. Pedro IV
Manuel do Nascimento / Paris
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António Lobo Antunes e a escrita mentirosa
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Por Barroso da Fonte
Custa-me encontrar um título apropriado à escrita de António Lobo Antunes
que, podendo ganhar dinheiro com a profissão de médico, prefere a escrita para
envergonhar os portugueses. Talvez este início de crónica escandalize quem
costume venerá-lo. Eu, por maior benevolência que para com ele queira usar
não posso, nem devo. Por várias razões, algumas das quais vou enunciar.
Porque não gosto de atirar a pedra e esconder a mão.
Este senhor foi mobilizado como médico, para a guerra do Ultramar. Nunca terá
sabido manobrar uma G-3 ou mesmo uma Mauser. Certamente nem sequer
chegou a conhecer a estrutura de um pelotão, de uma companhia, de um
batalhão. Não era operacional mas bota-se a falar como quem pragueja. Refirome ao seu mais recente livro: Uma longa viagem com António Lobo Antunes.
João Céu e Silva pode reclamar alguns méritos deste tipo de escrita. Foi o
entrevistador e a forma como transpõe as conversas confere-lhe alguma energia
e vontade de saber até onde o entrevistado é capaz de levar o leitor. Mas as
ideias, as frases, os palavrões, os impropérios, as aldrabices - sim as aldrabices
- são de Lobo Antunes. Vejamos o que ele se lembrou de vomitar na página 391:
«Eu tinha talento para matar e para morrer. No meu batalhão éramos seiscentos
militares e tivemos cento e cinquenta baixas. Era uma violência indescritível para
meninos de vinte e um, vinte e dois ou vinte e três anos que matavam e depois
choravam pela gente que morrera. Eu estava numa zona onde havia muitos
combates e para poder mudar para uma região mais calma tinha de acumular
pontos. Uma arma apreendida ao inimigo valia uns pontos, um prisioneiro ou um
inimigo morto outros tantos pontos. E para podermos mudar, fazíamos de tudo,
matar crianças, mulheres, homens. Tudo contava, e como quando estavam
mortos valiam mais pontos, então não fazíamos prisioneiros».
Penso que isto que deixo transcrito da página 391 do seu referido livro, se
vivêssemos num país civilizado e culto, com valores básicos a uma sociedade
de mente sã e de justiça firme, bastaria para internar este «escriba», porque
todo o livro é uma humilhação sistemática e nauseabunda, aos Combatentes
Portugueses que prestaram serviço em qualquer palco de operações, além
fronteiras.
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É um severo ataque à Instituição Militar e uma infâmia aos comandantes de
qualquer ramo das Forças Armadas, de qualquer estrutura hierárquica e de
qualquer frente de combate. Isto que Lobo Antunes escreve e lhe permite
arrecadar «350 contos por mês da editora» (p. 330), deveria ser motivo de uma
averiguação pelo Ministério Público. Porque em democracia, não deve poder
dizer-se tudo, só porque há liberdade para isso. Essa liberdade que Lobo Antunes
usou para enriquecer à custa o marketing que os mass media repercutem, sem
remoques, porque se trata de um médico com irmãos influentes na política,
ofendeu um milhão de Combatentes, o Ministério da Defesa, uma juventude
desprevenida, porque vai ler estes arrotos literários, na convicção de que foi
assim que fez a Guerra, entre 1961 e 1974. E ofende, sobretudo, a alma da
Portugalidade porque a «aldeia global» a que pertencemos vai pensar que isto
se passou na vida real nos finais do século XX.
Fui combatente, em Angola, uns anos antes de Lobo Antunes. Também,
como ele fui alferes miliciano (ranger). Estive numa zona muito mais perigosa
do que ele: nos Dembos, com operações no Zemba, na Maria Fernanda, em
Nambuangongo, na Mata Sanga, na Pedra Verde, enfim, no coração da guerra.
Nunca um militar, qualquer que fosse a sua graduação ou especialidade, atirou
a matar. Essa linguagem dos pontos é pura ficção. E essa de fazer cordões
com orelhas de preto, nem ao diabo lembraria. E pior do que tudo é a maldade
com que escarrou no seu próprio batalhão que tinha seiscentos militares e
registou centena e meia de baixas...Como se isto fosse crível!
Se o seu comandante que na altura deveria ser tenente-coronel, mais o segundo
comandante, os capitães, os alferes, os sargentos e os soldados em geral, lerem
estas aldrabices e não exigirem uma explicação pública, ficarão na história da
guerra do Ultramar como protagonistas de um filme que de realidade não teve
ponta por onde se lhe pegue.
Em primeiro lugar esta mentira pública atinge esses heróicos combatentes, tão
sérios como todos os outros. Porque não há memória de um único Batalhão ter
um décimo das baixas que Lobo Antunes atribui àquele de que ele próprio fez
parte. É preciso ter lata para fazer afirmações tão graves sobre profissionais
que para serem diferentes deste relatório patológico, basta terem a seu lado
a Bandeira Portuguesa e terem jurado servi-la e servir a Pátria com honra,
dignidade e humanismo.
Não conheço nenhum desses seiscentos militares que acolheram António
Lobo Antunes no seu seio e até trataram bem a sua mulher que lhes fez
companhia, em pleno mato, segundo escreve nas páginas 249 e 250. Mereciam
eles outro respeito e outros elogios. Porque insultos destes ouvimos e lemos
muitos, no tempo do PREC. Mas falsidades tão obscenas, nem sequer foram
ditas por Otelo Saraiva de Carvalho, quando mandou prender inocentes, com
mandados de captura, em branco e até quando ameaçou meter-me e a tantos,
no Campo Pequeno para a matança da Páscoa. Estas enormidades não matam
o corpo, mas ferem de morte a alma da nossa Epopeia Nacional.

Consulado-geral de Portugal
Montreal
COMUNICADO
Eleição do Presidente da República
O Consulado – Geral de Portugal em Montreal apresenta os seus
cumprimentos à Comunidade Portuguesa residente na sua área de
jurisdição consular e informa que a eleição do Presidente da República se
realizará nos próximos dias 23 e 24 de Janeiro de 2016.
A assembleia de voto funcionará no Consulado-Geral de Portugal em
Montreal sito em 2020, boul. Robert-Bourassa, suite 2425, Montreal,
Québec, H3A 2A5, com o seguinte horário:
Sábado, 23 de Janeiro de 2016		
Domingo, 24 de Janeiro de 2016

das 8 horas às 19 horas;
das 8 horas às 14 horas.

Podem votar na assembleia de voto em Montreal todos os cidadãos
inscritos no caderno eleitoral deste Posto Consular.
Para exercer o seu direito eleitoral o cidadão deverá apresentar o seu
Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão ou outro documento idóneo
válido. Caso não seja portador de nenhum documento, a identidade do
eleitor pode ser confirmada por dois eleitores titulares de um dos referidos
documentos ou ainda pelo reconhecimento unânime dos membros da
mesa. Deve ainda indicar o seu número de eleitor, o qual consta do antigo
cartão de eleitor ou da atual certidão de recenseamento eleitoral.
Consulado-Geral de Portugal em Montreal, 11 de Janeiro de 2016

2020, boul. Robert-Bourassa, suite #2425 Montreal (Québec) H3A 2A5
				CANADA

Mudanças na Banca
O verdadeiro patrão da Banca nacional é o BCE.
Por Armando Esteves Pereira
Se fosse hoje decidida a resolução do Banif ou do antigo BES, os contribuintes
ficariam a salvo da factura, mas os depositantes com mais de 100 mil euros
veriam o dinheiro a arder na voragem das imparidades registadas. A partir de
agora, o verdadeiro patrão da Banca nacional é o BCE, liderado por Mario Draghi.
Uma vantagem da nova regulação é livrar do martírio bancário os contribuintes
portugueses que só em dois bancos pequenos (Banif e BPN) pagaram mais
de dez mil milhões, mil euros por pessoa. E ainda falta a factura do BES. No
banco mau, os prejuízos de 9 mil milhões são um sinal aterrador. -------- Com a
resolução a cargo do BCE, a gestão bancária fica sujeita a uma regulação mais
apertada e provavelmente as autópsias dos bancos intervencionados serão
mais cruas e duras. Com acções tão desastradas, o Banco de Portugal acabou
sempre no banco dos réus da opinião pública. Desde o BPN até ao Banif. ------- O lado negro desta nova regulação é que a exigência de rácios de capital tão
altos ameaça de extinção a Banca de retalho de base nacional.
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Rose des Vents

Graciosa, l’île blanche
Photos: DRT, Maurício de Abreu
Classée Réserve mondiale de biosphère par l’Unesco, l’île Graciosa est la
plus septentrionale des cinq îles qui forment le groupe central de l’archipel des
Açores. Elle est connue sous le nom d’île blanche, une désignation qui s’inspire
de ses caractéristiques géomorphologiques et des éléments toponymiques de
l’île, en particulier les noms attribués à des lieux comme Pedras Brancas (pierres
blanches), Serra Branca (montagne blanche) et Barro Branco (argile blanche).
L’île possède une commune, Santa Cruz da Graciosa, constituée de quatre
paroisses civiles : Vila de Santa Cruz, Vila da Praia, Guadalupe et Luz. Santa Cruz
se distingue par ses maisons typiques et par ses ruelles pavées qui se ramifient
à partir de la vaste place centrale, où vous trouverez un kiosque à musique, des
bassins d’eau et des araucarias. Vous ne manquerez pas de visiter les églises
Igreja Matriz de Santa Cruz da Graciosa, Igreja do Santo Cristo et Igreja Cruz da
Barra ainsi que le musée ethnographique, qui abrite des pièces traditionnelles
de l’île liées à la culture du vin et à la pêche à la baleine. À Praia, l’église Igreja
de São Mateus possède un orgue à tuyaux de 1793, l’un des plus beaux des
Açores, et à Guadalupe, l’église du même nom date du XVIIème siècle.

Furna do Enxofre

Termas do Carapacho

Au Monte Nossa Senhora da Ajuda,
vous aurez une agréable vue panoramique sur Santa Cruz, la partie nord
de l’île. Dans cette zone, vous pourrez
également visiter trois chapelles
consacrées à Saint Jean (João), à
Saint Sauveur (Salvador) et à Nossa
Senhora da Ajuda. Cette dernière
constitue l’un des meilleurs exemples
d’« architecture religieuse fortifiée »
aux Açores. La « Casa dos romeiros »,
destinée à accueillir les pèlerins, lui est
annexée
.
La préservation du patrimoine architectural de l’île est visible dans divers
types de bâtiments, en particulier
dans les églises, les chapelles, les
maisons rurales, ainsi que dans une
curieuse « architecture d’eau », un
réseau centenaire de réservoirs et
de systèmes de distribution d’eau potable. La présence de moulins à vent aux
coupoles rouges d’inspiration flamande, témoins de l’abondance des céréales en
d’autres temps, est également caractéristique.

On remarquera la façade ornée de la pierre noire, le travail du portail, des fenêtres
et de la tour à clocher.

Caldeira da Graciosa est l’élément du paysage le plus emblématique de l’île.
Classé Monument naturel régional, cet imposant cratère d’une grande beauté
comprend la Furna da Maria Encantada et la Furna do Enxofre, véritables
sanctuaires de Mère Nature.

À l’intérieur, on citera l’important retable peint sur bois, du XVIe siècle, un chefd’œuvre de la peinture portugaise du XVIe siècle de Cristóvão de Figueiredo.
On admirera également les panneaux d’azulejos du XVIIIe siècle et les images
flamandes du XVIe siècle.

Furna do Enxofre
La Caverne de Soufre, située sur la partie sud-est de la Caldeira de l’Île
Graciosa, est une imposante caverne de lave dont la caractéristique principale
est de posséder un plafond en voûte parfaite. L’accès à l’intérieur se fait à travers
d’une tour de 37m de hauteur environ et un grand escalier en colimaçon de 183
marches.
Elle fut explorée au XIXe siècle par d’illustres visiteurs comme le Prince Albert de
Monaco et les naturalistes Fouqué et Hartung. Elle est considérée unique dans
le panorama vulcano-spéléologique international et sa formation est associée à
une importante phase effusive intra-caldeira, du type hawaïen.
À l›intérieur, outre un lac d›eau froide, il existe un important champ de dégazage,
constitué d›une fumerolle de lave et d›émanations gazeuses diffuses de dioxyde
de carbone, qui se libèrent imperceptiblement de divers points du sol de la grotte.

Thermes de Carapacho Sur l’île
Graciosa, près de la mer, se trouvent
les sources thermales de Carapacho.
Elles furent découvertes en 1750 et
les qualités médicinales de ses eaux
son devenus célèbres aux Açores, aux
XVIIIe et XIXe siècles.
Un ensemble de maisons de vacances
du XIXe siècle fait aussi partie de
l’établissement thermal de Carapacho.

Église Matrice de
Santa Cruz da
Graciosa
Construite au XVIe siècle, l’Église
Matrice de Santa Cruz a été agrandie
au XVIIIe siècle.

5

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

Sabia isto?....

abc portuscale jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français
AFOGAR O GANSO

MEMÓRIA DE ELEFANTE
Significado: Ter boa memória; recordar-se de tudo.
Origem: O elefante fixa tudo aquilo que aprende, por isso é uma das principais
atracções do circo.

LÁGRIMAS DE CROCODILO
Significado: Choro fingido.
Origem: O crocodilo, quando ingere um alimento, faz forte pressão contra o céu
da boca, comprimindo as glândulas lacrimais. Assim, ele chora enquanto devora
a vítima.

NÃO PODER COM UMA GATA PELO RABO
Significado: Ser ou estar muito fraco; estar sem recursos.
Origem: O feminino, neste caso, tem o objectivo de humilhar o impotente ou
fraco a que se dirige a referência. Supõe-se que a gata é mais fraca, menos
veloz e menos feroz em sua própria defesa do que o gato. Na realidade, não é
fácil segurar uma gata pelo rabo, e não deveria ser tão humilhante a expressão
como realmente é.
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Significado: Relação sexual; masturbação.
Origem: No passado, os chineses costumavam satisfazer as suas necessidades
sexuais com gansos. Pouco antes de ejacularem, os homens afundavam a
cabeça da ave na água, para poderem sentir os espasmos anais da vítima.

MAL E PORCAMENTE
Significado: Muito mal; de modo muito imperfeito.
Origem: «Inicialmente, a expressão era “mal e parcamente”. Quem fazia alguma
coisa assim, agia mal e eficientemente, com parcos (poucos) recursos.
Como parcamente não era palavra de amplo conhecimento, o uso popular tratou
de substituí-la por outra, parecida, bastante conhecida e adequada ao que se
pretendia dizer. E ficou “ mal e porcamente”, sob protesto suíno.»(1)
(1) in A Casa da Mãe Joana, de Reinaldo Pimenta, vol. 1 (Editora Campus, Rio
de Janeiro)

ABC-portuscale. Bi-mensuel. Crédits:
Recueil d’auteurs identifiés et de / colectânea de autores identificados e de:
Aicep; Santé Canada; Histoire du Canada; Internet et quelques inconnus.
Compliation, coordination et montage: Raul Mesquita.

www.abcportuscale.com / info@abcportuscale.com

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

abc portuscale

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

Immigration: Trudeau demande la Allemagne: vague d’agressions contre
démission de trois commissaires
des femmes lors du Nouvel An
Alors que le Canada peine à atteindre ses cibles d’accueil de réfugiés syriens,
certains s’inquiètent de l’indépendance judiciaire de trois commissaires nommés
par le gouvernement Harper.
Vincent Larouche
La Presse

Ces agressions, attribuées à des groupes de 20 à 30 jeunes hommes ivres
encerclant les victimes, se sont concentrées autour de la cathédrale et de la gare
Centrale de Cologne.

Pendant que le Canada peine à atteindre ses cibles d’accueil de réfugiés syriens,
la section montréalaise du tribunal de l’immigration se retrouve bien malgré elle
plongée dans un débat sur l’indépendance judiciaire du processus, en raison
d’une tentative du gouvernement Trudeau d’obtenir la démission de trois
commissaires indépendants nommés par le gouvernement Harper.
Les fonctions des commissaires Haig Basmajan, Maria de Andrade et Edward
Aronoff, qui siègent en appel à la Commission de l’immigration et du statut
de réfugié (CISR), avaient été renouvelées par le ministre conservateur Chris
Alexander l’été dernier. À titre de commissaires, ils sont des juges de l’immigration,
chargés de statuer en toute impartialité sur l’accueil, le refus ou le renvoi de
nouveaux arrivants.
Fait inusité, tous trois avaient été reconduits dans leurs fonctions avant la fin
de leur mandat, comme s’il y avait urgence de leur assurer dès maintenant un
nouveau mandat. Une fois en fonction, un commissaire est inamovible pour la
durée de son mandat, à moins d’un problème grave dans la conduite de son
travail.
Au nom du premier ministre
Mais en décembre, les trois commissaires montréalais ont reçu une lettre du
leader du gouvernement à la Chambre des communes, Dominic LeBlanc, qui
leur demandait au nom du premier ministre de choisir volontairement de ne pas
exercer le mandat qui venait de leur être confié.
Une trentaine d’autres personnes nommées par les conservateurs au sein d’une
série d’organismes fédéraux à la toute fin de leur mandat ont reçu une demande
similaire. Le gouvernement Trudeau précise que dans tous ces cas, le Parlement
n’avait pas eu l’occasion d’examiner les nominations avant sa dissolution et les
élections générales.
«Ceci ne constitue pas un commentaire sur les personnes nommées, il s’agit de
l’engagement du gouvernement d›avoir un processus adéquat et des nominations
ouvertes et transparentes. Ceux qui choisissent de démissionner peuvent être
considérés dans le processus pour combler les postes vacants», a précisé à La
Presse Raymond Rivet, directeur des affaires ministérielles et médiatiques au
Bureau du Conseil privé, le ministère du premier ministre.
Aux bureaux montréalais de la CISR, les questions ont été transmises au
gouvernement. Les trois commissaires, contactés par La Presse, n’ont pas
répondu.
«Le mot qui circule, c›est qu›ils ne démissionneront pas», a relaté hier Me JeanSébastien Boudreault, président de l’Association québécoise des avocats en
droit de l’immigration.
«Oui, probablement que ça faisait bizarre de les avoir renouvelés dans leur
fonction sans attendre la fin de leur mandat. Mais ce sont de bons commissaires,
qui rendent des décisions justes et équitables», dit-il.
Inquiétude quant à l’indépendance
D’autres s’inquiètent de voir la politique se mêler de ce dossier alors que
l’indépendance des tribunaux vis-à-vis le pouvoir exécutif est garantie par la
Constitution.
«Les commissaires sont des décideurs, des juges administratifs. Lorsque le
gouvernement écrit à ces décideurs leur demandant de démissionner de leurs
fonctions, il mine leur indépendance judiciaire. Le gouvernement s›aventure
sur une voie périlleuse qui frôle l›ingérence politique», affirme Me Stéphane
Handfield, un ancien commissaire redevenu avocat spécialisé en immigration.
Kyle Matthews, chercheur de l’Université Concordia et spécialiste des droits de
l’homme ayant travaillé pour le Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés et comme conseiller de la Chambre des communes sur le sujet, croit
que la CISR est mûre pour une réforme.
«Certains commissaires sont très compétents, mais il y a aussi des gens qui sont
parfois nommés là pour des raisons politiques plutôt que pour leur expertise.
Veut-on un système où les gens sont nommés parce qu›ils ont des positions plus
à droite, ou plus à gauche ? Veut-on un système où à chaque élection, ces juges
doivent partir et où on perd cette expertise ? Je pense qu›il y a de meilleures
façons de faire», dit-il.

PHOTO OLIVER BERG, DPA/AP
Ma Presse
Agence France-Presse
BERLIN
Le gouvernement allemand a condamné mardi une centaine d’agressions
sexuelles commises à Cologne (ouest) la nuit de la Saint-Sylvestre et attribuées
par la police à des hommes d’origine nord-africaine, mais s’est refusé à toute
«instrumentalisation» visant les réfugiés.
L’affaire, qui a pris de l’ampleur à mesure que se multipliaient les plaintes de
victimes, suscite désormais une forte émotion en Allemagne en raison de la
«dimension nouvelle» de ces actes impliquant «plus d›un millier de personnes»
ayant agressé ou protégé les agresseurs, selon le ministre de la Justice Heiko
Maas.
«Il s›agit d›une nouvelle forme de criminalité organisée» et «il va falloir qu›on
réfléchisse, qu›on pense aux moyens à mettre en œuvre pour y faire face», a
estimé M. Maas mardi devant la presse.
Alors que les témoins ont décrit des suspects «d›apparence arabe ou nordafricaine», selon la police, le ministre de la Justice a mis en garde contre toute
«instrumentalisation» de cette affaire dans le débat sur l’afflux de migrants en
Allemagne.
L’apparence des agresseurs «ne doit pas conduire à faire peser une suspicion
générale sur les réfugiés qui, indépendamment de leur origine, viennent chercher
une protection chez nous», a renchéri le ministre de l’Intérieur Thomas de
Maizière.
La police avait déjà enregistré 90 plaintes mardi matin, allant du harcèlement à
au moins un viol en passant par des dizaines d’agressions sexuelles et des vols,
et s’attendait à en recevoir de nouvelles, a indiqué un porte-parole à l’agence
allemande DPA.
Ces agressions, attribuées à des groupes de 20 à 30 jeunes hommes ivres
encerclant les victimes, se sont concentrées autour de la cathédrale et de la gare
Centrale de Cologne, mais la police a aussi signalé une dizaine de plaintes à
Hambourg (nord).
La mairie de Cologne, qui accueillera du 4 au 10 février des centaines de milliers
de personnes pour le carnaval, tenait mardi une réunion de crise à ce sujet.

La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie
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Olhares sobre

Portugal

Forte de Elvas - O maior da Europa
Elvas inaugurou a requalificação do seu monumental Forte, tido pelo maior
Europa no seu género.
(O conjunto de Fortificações de Elvas está classificado pela Unesco como
Património da Humanidade - bens histórico/culturais)
A configuração definitiva data do século XVIII e ocupa uma área total de sete
hectares.

O Forte da Graça - Elvas, Portugal
Além da recuperação da casa do governador e das casas dos oficiais, foram
ainda repostas todas as cores originais
da fortaleza e recuperadas todas as
estruturas, nomeadamente a cisterna,
a prisão, as galerias de tiro e a capela,
onde foram descobertos frescos do
século XIX, também eles alvo de
intervenção.
As obras de requalificação do Forte da
Graça, em Elvas, concluídas em 27 de
Novembro deste ano, custaram de 6,1
milhões de euros.
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A fortificação, considerada a maior
da Europa no seu género, passou a
ser gerida no final do ano passado
pela Câmara Municipal de Elvas, por
cedência do Ministério da Defesa,
estando previsto que o monumento
receba cerca de cem mil visitantes por
ano.
O Forte da Graça, também conhecido
como Forte de Lippe, vai estar aberto
ao público todos os dias entre as 10.00
e as 12.00 horas e entre as 14.00 e as
17.00 horas.

O baluarte central
O Forte foi mandado construir por D.
José I, no monte onde se encontrava a antiga capela de Nossa Senhora da
Graça. O monte da Graça é um dos pontos mais altos da região, constituindo
portanto um local de grande importância estratégica.
O reduto era defendido por 1500 militares e por três ordens de baterias em
casamatas, com canhoneiras.

Durante o cerco de Elvas (1658-1659), no contexto da Guerra da Restauração, o
exército espanhol tomou o local e nele instalou uma posição de artilharia, a partir
da qual atacou severamente a cidade.
A situação repetiu-se em 1762, durante a Guerra dos Sete Anos (1756-1763),
quando Elvas foi novamente sitiada.
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Finalmente, e logo em 1763, D. José I determinou a construção de uma fortaleza
que permitisse completar o circuito defensivo da cidade. Do seu planeamento
foi encarregado o Marechal Wilhelm von Schaumburg-Lippe, mais conhecido
como Conde de Lippe, que viera de Inglaterra no ano anterior, para colaborar na
defesa do reino de Portugal.

Porta do dragão
A ermida de Santa Maria da Graça foi destruída, tendo a imagem da Virgem que
guardava transitado para a capela do forte, donde veio a desaparecer mais tarde
com as invasões francesas.
A obra foi muito exigente para a
região, tendo nela trabalhado 4 mil
homens, entre 1763 e 1792. O forte
ficou de imediato conhecido como
Forte de Lippe, e mais tarde, em 1777,
por ordem de D. Maria I, por Forte de
Nossa Senhora da Graça.

A edificação resistiu ao ataque
das tropas espanholas durante a
Guerra das Laranjas (1801), e ao
bombardeamento que durou 82 dias,
infligido pelas tropas francesas do
general Soult, no contexto da Guerra
Peninsular (1811).

Pormenor do
interior do espaço amuralhado
O forte é uma obra-prima da arquitectura
militar europeia do século XVIII, tanto
pela originalidade das soluções
aí apresentadas, como pela sua
monumentalidade. É constituído por
três linhas de defesa.
A parte mais exterior consta de um
caminho coberto, defendido por
canhoeiras, um hornaveque (do
alemão hornwerk), composto por
dois meios baluartes ligados por uma
cortina, e por um fosso seco, com
10 metros de largo. Segue-se uma
estrutura quadrangular com 150 m
de lado, com quatro baluartes nos vértices. Os panos de muralha, ou cortinas,
são cobertos por revelins e rasgados pela porta principal, denominada Porta do
Dragão, a Sul, e por “portas posteriores” ou poternas, protegidas por canhoeiras.
Entre as cortinas e o segundo fosso desenvolvem-se inúmeras dependências,
incluindo casernas e outras edificações. O reduto propriamente dito é uma torre
de planta octogonal, com pisos abobadados, constando de capela no piso térreo
e Casa do Governador nos pisos nobres. Por baixo da capela existe uma notável
cisterna.
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Condecoração do General Rocha Vieira pelo Presidente da República

Intervenção* do Tenente-General Vasco Rocha Vieira,
por ocasião do agraciamento pelo Presidente da República,
Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva,
com a Grã-Cruz da Ordem Militar da Torre e Espada,
do Valor, Lealdade e Mérito
Palácio de Belém, 18 de Dezembro de 2015

Senhor Presidente da República

Quero agradecer-lhe a distinção que me concede, ao atribuir-me a condecoração que acabo de receber.
Quero agradecer-lhe, também, as suas generosas palavras a meu respeito.
Julgo que qualquer português que receba das mãos do Presidente da República
uma distinção – uma condecoração –, além da satisfação interior, que com certeza sente, sente-se honrado por ostentar uma condecoração nacional atribuída
pelo Presidente da República.
É o meu caso, Senhor Presidente.
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Atribuir-me a Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, é
uma grande honra para mim e tem um significado profundo e muito especial.
Tem, para mim, o significado e o valor de uma vida.
Quando, aos 17 anos, tomei a opção da carreira militar, tomei a opção do sentido do serviço público. Tomei a opção de pôr sempre o interesse nacional acima
de qualquer outro interesse. De não me poupar a sacrifícios, estar disposto a
qualquer sacrifício e pôr todas as minhas capacidades ao serviço do Estado e
de Portugal.
Nunca fiz um gesto – ou um pedido – para que me fosse atribuída uma função,
um cargo ou uma nomeação.
Em todas as circunstâncias procurei cumprir, com responsabilidade e o melhor
que sabia, as nomeações e os cargos que tive que desempenhar. Sem procurar
benefícios, e sem qualquer intenção de protagonismo.
Fi-lo conscientemente. Mas tenho a certeza de que fui um privilegiado, pelas
circunstâncias que a vida, as pessoas, me proporcionaram.
E quero dizer que todos os dias eu agradeço o que recebi.
Agradeço aos meus pais pela educação que me deram. Agradeço a todos aqueles que contribuíram para a minha formação. Ao Colégio Militar, onde aprendi os
valores do patriotismo, da ética, da honra, da dignidade, da responsabilidade e
do cumprimento do dever.
E também quero mencionar, se me permite Senhor Presidente, que a vida é feita
das circunstâncias e das oportunidades que nos conferem. E quero referir, neste
momento, as pessoas que, em circunstâncias difíceis para Portugal e para os
portugueses, me lançaram um desafio que aceitei sempre sem condições, e que
foram determinantes no rumo da minha vida pessoal e profissional.
Quero agradecer ao General Ramalho Eanes, que, quando eu tinha 36 anos,
então Tenente-Coronel de Engenharia, me confiou o Comando do Exército, na
função de Chefe do Estado-Maior. Numa altura em que Portugal ainda procurava
os caminhos da Liberdade e da Democracia e as Forças Armadas tinham – e
tiveram – um papel determinante na consolidação das instituições democráticas.
Quero agradecer ao Professor Aníbal Cavaco Silva, que, quando Primeiro-Ministro, indicou o meu nome para Ministro da República para os Açores, numa altura
em que ainda se processava a consolidação do regime autonómico, que é uma
das grandes garantias da unidade nacional e da coesão nacional.

Quero, também, recordar e agradecer ao Dr. Mário Soares, que me nomeou
Governador de Macau, na altura do sensível e delicado processo de transição.
Quando era preciso, honrando o passado e os compromissos internacionais de
Portugal, perante o mundo e perante a República Popular da China, efectuar a
transferência da Administração Portuguesa para a República Popular da China.
E que isso fosse feito com sentido de futuro, honrando, como disse, as nossas
responsabilidades, em harmonia e com dignidade.
Quero referir que nada disto é possível fazer sozinho. E que recordo, neste momento, todos os meus colaboradores e amigos que, com dedicação, me ajudaram, me aconselharam, me criticaram e foram sempre solidários comigo. Naturalmente que não vou nomear nenhum, mas saibam que, a todos e a cada um,
eu estou reconhecido e que esse reconhecimento é sincero e verdadeiro.
Permita-me, Senhor Presidente, ter uma palavra ainda mais pessoal. Quero
agradecer à minha mulher e aos meus filhos. A minha mulher foi inexcedível no
seu papel de acompanhamento e foi a garantia da retaguarda familiar, em todas
as circunstâncias. Quero dizer isto perante todos, mesmo que ela não goste que
eu diga estas coisas publicamente.
Quero agradecer aos meus filhos, que mostraram sempre uma grande compreensão, e tolerância mesmo, pelas minhas omissões. Mas sabem que sempre
estive com eles.
Naturalmente que são situações que se espera de um casal que tem filhos. Mas,
não deixando de ser natural, eu não quero deixar de dizer o importante que foi
para mim, para a minha carreira, para as minhas responsabilidades e para mim
próprio, naturalmente.
Senhor Presidente
Quero, finalmente, dizer-lhe que tudo quanto fiz, e que Vossa Excelência resolveu considerar de mérito, foi aquilo que se espera de alguém que tem uma opção de vida como eu tenho. E alguém que serve o nosso País deve fazê-lo com
desinteresse, deve fazê-lo com determinação, deve fazê-lo com disponibilidade.
E deve fazer aquilo que deve ser feito.
Quero dizer-lhe que procurei sempre, ao longo da minha vida, ser igual a mim
próprio. Nos bons momentos, em que tinha poder e influência, e em todos os
outros.
Quero dizer-lhe, Senhor Presidente, que sinto poder dizer, neste momento, que,
ao longo da minha vida, sempre cumpri com lealdade as funções que me foram
confiadas.
Lealdade para com os outros, mas lealdade para com os meus superiores, lealdade para com os meus subordinados, lealdade para com os meus colaboradores. Lealdade, sempre, com a minha consciência. E sobretudo, Senhor Presidente, lealdade para com o meu País, para com Portugal. E não foi difícil. Bastou
que fosse coerente. Porque eu gosto do meu País e tenho muito orgulho em ser
Português.
Quero finalmente, se me permite, agradecer a presença das pessoas que aqui
estão: Senhor Ministro (da Defesa Nacional); Senhor Doutor (António Almeida
Santos), que conhece muito bem o processo e que acompanhou muitos dos
problemas que foi preciso resolver; Senhor Chefe do Estado-Maior General (das
Forças Armadas); Senhores Chefes dos Ramos – da Força Aérea, da Marinha e
do Exército; Senhor Secretário de Estado (da Defesa Nacional); Senhor Representante da República (para a Região Autónoma dos Açores); todas as entidades, que não vou nomear.
Quero agradecer-lhe, Dra. Maria Cavaco Silva, estar aqui comigo e com a minha
mulher, nesta ocasião.
Quero também referir os meus camaradas – e aqueles que têm a Torre e Espada – que quiseram aqui estar, numa prova de solidariedade, que agradeço e não
esqueço.
A todos, o meu profundo e reconhecido Muito Obrigado.
* Transcrição das palavras proferidas na intervenção de improviso
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Condecoração do General Rocha Vieira pelo Presidente da República
Esta reportagem sobre a cerimónia do agraciamento de dois distintos oficiais
generais que se distinguiram no exercício das mais altas funções do Estado,
General António Ramalho Eanes e Tenente-General Vasco Rocha Vieira, em
Dezembro último em Belém pelo Chefe do Estado, só foi possível graças às
excelentes colaborações de alguns oficiais superiores que envidaram esforços
— que muito nos sensibilizaram, — na procura do material e necessárias autorizações de publicação, a fim de a concretizar na estampa.
Refiro-me aos senhores Coronéis Ribeiro Soares, Bastos Bandeira, Elísio Orlando e José Carlos Vieira, para quem o abcportuscale deixa aqui os melhores
agradecimentos e respeitosos cumprimentos.
As fotos são da responsabilidade de:
Luís Filipe Carrapato / Presidência da República
Grato a todos.
rm
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As casas onde Salazar viveu

Discurso do Presidente da República
na Cerimónia de Agraciamento
do General António Ramalho Eanes
e do Tenente-General Vasco Rocha Vieira
Palácio de Belém, 18 de Dezembro de 2015
Homenageamos hoje dois portugueses que se distinguiram no exercício das
mais altas funções do Estado.
Enquanto militar, estadista e cidadão, o percurso de vida do Senhor General
António Ramalho Eanes tem, como traços marcantes da sua personalidade, o
amor à Pátria, a honestidade e seriedade de carácter, o sentido de Estado e a
firmeza inabalável das convicções, a que sempre foi fiel.
A sua estatura moral, a sua integridade e a sua nobreza de carácter ficaram
patentes, aos olhos de todos os Portugueses, quando assumiu funções como
Presidente da República num período muito difícil da nossa História.
Antes disso, o General Ramalho Eanes destacou-se como um homem de
liberdade, que se distinguiu no 25 de Abril de 1974 e, acima de tudo, como líder
do movimento que, em 25 de Novembro de 1975, afirmou Portugal como um
País livre e democrático, um Estado de direito fiel aos princípios da dignidade da
pessoa humana.

Sem atentar à definição genericamente aceite no campo literário para ‘petite
histoire’, utilizamos o conceito no sentido do detalhe, pormenor, enfim,
minudências. O tema que se aborda possui, obviamente, um valor historiográfico
restrito. Não obstante, constitui elemento não despiciendo para a análise de uma
vida, reflexo de uma época. No caso a de António de Oliveira Salazar.

Em momentos muito conturbados da nossa História, o General António Ramalho
Eanes foi um lutador, um homem de coragem. Com invulgar serenidade e sentido
de equilíbrio conduziu os destinos de Portugal com firmeza e determinação,
colocando o interesse nacional e do povo português acima de várias tentativas
de pressão e intimidação.

Foram diversas as casas por ele habitadas. À excepção de uma, todas as
demais não lhe pertenciam e eram arrendadas, salvo a residência oficial, a que
tinha direito, como Presidente do Conselho de Ministros.

Enquanto Presidente da República, demonstrou de novo o seu profundo apreço
pela democracia e pela liberdade, mantendo-se integralmente fiel aos valores e
aos mais nobres ideais de serviço a Portugal e aos Portugueses.
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FERNANDO DE CASTRO BRANDÃO
Embaixador de carreira jubilado
O Diabo

Senhor General Ramalho Eanes,
Em Portugal, Vossa Excelência merece, como ninguém, ser distinguido com o
Grande Colar da Ordem da Liberdade, em reconhecimento da grandeza do seu
carácter e dos serviços que prestou para que Portugal seja hoje uma Pátria de
liberdade e de democracia.
O Senhor Tenente-General Vasco Rocha Vieira, ao longo de uma brilhante
e multifacetada carreira militar e de serviço público, prestou relevantes e
distintíssimos serviços às Forças Armadas e a Portugal.
No desempenho das altas funções de Chefe do Estado-Maior do Exército,
demonstrou excepcionais qualidades de comando, a par de grande firmeza e
integridade de carácter, sólida formação ética e militar e notável apego aos mais
nobres ideais de serviço ao País.
O Tenente-General Vasco Rocha Vieira contribuiu de forma determinante para a
consolidação do processo democrático e para repor a autoridade hierárquica e a
disciplina nas Forças Armadas num período especialmente conturbado da vida
do País, levando a cabo uma importante e decisiva reforma do Exército.
No desempenho das funções de Ministro da República para a Região Autónoma
dos Açores, desenvolveu uma acção perseverante e avisada, serena e
determinada, na procura das melhores soluções para que o processo da
autonomia regional fosse conduzido no sentido do reforço da coesão nacional,
missão que cumpriu com total dedicação, equilíbrio político e elevado sentido de
Estado.
Como último representante da administração portuguesa em Macau, o General
Rocha Vieira assegurou de modo notável e com pleno êxito a transição de
poderes para a Republica Popular da China, missão em que revelou um invulgar
perfil de homem público, indefetível patriotismo e inteira devoção na defesa do
interesse nacional e que concluiu com elevado brilhantismo, unanimemente
reconhecido no País e no seio da comunidade internacional.
Ordens Militares, o Tenente- General Rocha Vieira evidenciou as suas qualidades
humanas, revelando ponderação e inteligência, discrição e elevado sentido de
Estado e de serviço público.
Por estas razões, considero que o Tenente-General Vasco Joaquim Rocha Vieira
é justo merecedor de ser distinguido com a Grã-Cruz da Ordem Militar da Torre e
Espada, em reconhecimento dos relevantes serviços que prestou à nossa Pátria.
Obrigado.

Enquanto estudante na Universidade de Coimbra há notícias vagas dos
locais onde residiu. Mas tão-só já como professor da Faculdade de Direito lhe
conhecemos morada certa.
Juntamente com o seu amigo, catedrático da Faculdade de Letras Manuel
Gonçalves Cerejeira, futuro Patriarca de Lisboa, alugou por volta de 1915 uma
parte do antigo convento dos Grilos, sito na rua do mesmo nome, com o número 1.
Ali se manteve 13 anos até que, fazendo parte do Governo em 1928 como
Ministro das Finanças, se transfere definitivamente para a capital. Curiosamente
não largará a habitação coimbrã de imediato. Vai conservá-la até Dezembro
de 1929, como se atesta pelo recibo passado por Maria do Carmo Forjaz de
Gusmão, presumivelmente proprietária do edifício e datado de Outubro daquele
ano, no valor de 1.350$00 (mil trezentos e cinquenta escudos), correspondente
à renda trimestral até ao final do ano.
Nada sabemos sobre a combinação entre os dois amigos quanto ao pagamento
do aluguer. Mas tudo leva a crer que o montante seria naturalmente dividido entre
ambos. E, assim sendo, Oliveira Salazar pagaria mensalmente 225 escudos.
Ao longo dos anos da sua docência universitária o jovem professor deslocavase, com alguma frequência ao Vimieiro, Santa Comba Dão, para visitar a família.
No início ficava na casa onde nascera. Porém, a partir de 1920, por uma carta
de 16 de Maio dirigida à pianista amadora Glória Castanheira, residente em
Coimbra, fica a saber-se que, por esta altura andava “concertando uma casita
de meus pais… para receber os meus amigos pois que a de meus pais não
chega…”
Tendemos a acreditar que se trata da casa que, depois de certos arranjos, ficará
sendo sua e onde estanciará no período das vindimas por varias décadas.
Seguramente, embora pouco ou nada alterando da estrutura, esta habitação
própria veio a beneficiar de sucessivas melhorias. Pela documentação do Arquivo
Salazar na Torre do Tombo sabe-se de obras de conservação empreendidas entre
Julho e Outubro de 1939. Já na posse plena da propriedade desde 1932, ano da
morte do patriarca António d’ Oliveira e, por certo, mais folgado financeiramente,
o Chefe do Governo manda efectuar trabalhos de beneficiação de algum vulto.
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La France se souvient des attentats de
janvier 2015
Entouré de la mairesse de Paris Anne Hidalgo et du premier ministre Manuel
Valls, le président François Hollande a dévoilé une plaque en l’honneur d’Ahmed
Merabet, un policier qui avait été abattu peu après l’attaque aux locaux de Charlie
par les frères djihadistes Saïd et Chérif Kouachi.

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français
«Elle a exprimé son chagrin, son désarroi», il faut «le respecter» et que «les
questions qu’elle pose fassent l’objet de réponses», a réagi mardi le ministre de
l’Intérieur Bernard Cazeneuve, assurant toutefois que la sécurité au siège de
Charlie avant l’attentat était adaptée aux menaces de l’époque contre le journal.
Un an après les tueries de janvier, des questions demeurent sur l’arsenal dont
disposaient les djihadistes, connus pour leur radicalisation, et leur surveillance
dans les mois précédant les attaques.
Le placement sur écoute des frères Kouachi avait été abandonné faute de
résultats. Quant à Amédy Coulibaly, il était surtout considéré comme un délinquant
de droit commun.
«Oui, on est passé à côté»
«Oui, on est passé à côté», avait admis l’an dernier, sous couvert de l’anonymat,
un membre de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).
Les attentats de janvier 2015 avaient fait 17 morts: outre les morts de Charlie
Hebdo et du supermarché casher, une policière avait été abattue par Coulibaly le
8 janvier à Montrouge, au sud de Paris.
Une plaque à sa mémoire doit être dévoilée sur place samedi, de nouveau en
présence du chef de l’État.
Un an jour pour jour après l’attaque de Charlie Hebdo, François Hollande
présentera jeudi ses vœux aux forces de sécurité, mobilisées pour la sécurisation
des lieux publics et des sites sensibles.
Les commémorations doivent culminer dimanche sur la place de la République,
au coeur de Paris, avec un rassemblement dédié aux morts de janvier, mais
aussi aux 130 tués dans les attaques du 13 novembre, les pires de l’Histoire de
France.

PHOTO BENOIT TESSIER, AFP
Ma Presse
Le siège parisien du journal satirique français «Charlie Hebdo» a été la cible
d’un attentat terroriste sanglant ayant coûté la vie à au moins 12 personnes
dont son directeur de rédaction et dessinateur emblématique Charb et ses trois
autres caricaturistes vedettes: Cabu, Wolinski et Tignous. Le pire attentat en sol
français depuis 50 ans. Cet attentat a été suivi par deux attaques qui seraient
vraisemblablement liées au carnage chez «Charlie Hebdo». »
Fabienne FAUR
Agence France-Presse
PARIS
La France a lancé mardi les commémorations des attentats qui ont meurtri
Paris en 2015 et exposé la vulnérabilité du pays à la menace terroriste, par un
hommage aux victimes des attaques djihadistes de janvier contre Charlie Hebdo,
des policiers et des Juifs.
Le président François Hollande qui, depuis un an, se présente en «père de la
Nation» a d’abord dévoilé sur les lieux de la tuerie de Charlie une plaque «à
la mémoire des victimes de l’attentat terroriste contre la liberté d’expression»
perpétré le 7 janvier 2015.
Accompagné de la mairesse de Paris Anne Hidalgo et du premier ministre
Manuel Valls, il a ensuite dévoilé une autre plaque sur un boulevard proche, où
un policier, Ahmed Merabet, avait été abattu peu après par les frères djihadistes
Saïd et Chérif Kouachi.
Le chef de l’État a renouvelé le même geste aux abords d’un supermarché casher
de l’est de Paris, cible le 9 janvier d’une attaque perpétrée par un troisième tueur,
Amédy Coulibaly, qui a exécuté trois clients et un employé juif.
Dépôts de gerbe et minutes de silence: les cérémonies, en présence des proches
des victimes, ont été marquées par une grande sobriété.
Un couac les a entachées: le nom du dessinateur Georges Wolinski a été écorché
en «Wolinsky» sur la plaque commémorant les morts de Charlie Hebdo, qui a dû
être voilée de noir en attendant son remplacement promis dans les 48 heures,
selon la mairie de Paris.
Wolinski figurait parmi les 11 morts de la tuerie de l’hebdomadaire satirique, avec
d’autres caricaturistes vedettes comme Charb, le patron de la rédaction, ainsi
que son policier garde du corps, Franck Brinsolaro.
La veuve de ce dernier vient de déposer plainte contre X pour «homicide
involontaire» en pointant des «manquements» des services de renseignements.
«Pour moi, Franck a été sacrifié, il n›y a pas d›autres mots. Il voyait les
dysfonctionnements, il regrettait le manque de sécurité dans les locaux, il disait
que c›était une passoire», a accusé Ingrid Brinsolaro.

Un chêne de dix mètres de haut, «arbre du souvenir», sera planté au milieu de la
place, devenue le haut lieu des hommages à toutes les victimes.
Le chanteur Johnny Hallyday interprétera une chanson Un dimanche de janvier
pour rappeler la mobilisation de près de 4 millions de Français le 11 janvier 2015
lors de marches contre le terrorisme.
La présence ce jour-là à Paris d’une cinquantaine de dirigeants du monde entier
avait contribué à faire de la ville «la capitale du monde», selon les mots de
François Hollande.
Au Portugal...
le mariage de l’année...
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Vous avez déjà visité le Restaurant Hélène?

Restaurante HELENA
438, rue McGill
Montréal (QC) H2Y 2G1
514-878-1555
info@restauranthelena.com

PORTO CABRAL
Le soleil embouteillé
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La Suède et le Danemark ferment un peu
plus leurs frontières

La vague de réfugiés, qui a pris des proportions inattendues entre août et
novembre, a instillé des tensions entre la Suède, pays qui a reçu 163 000
demandes d’asile l’an dernier, soit la plus grande proportion par habitant de toute
l’UE, et le Danemark, qui n’en a reçu que 18 000.

Crise migratoire

Copenhague craint que les migrants refoulés par la Suède ne restent sur son
territoire, et la réaction ne s’est pas fait attendre.

L’Europe fait face à une crise migratoire sans précédent, alors que depuis 2015
des centaines de milliers de personnes ont tenté de traverser la Méditerranée
pour trouver refuge dans l’«Eldorado européen», plusieurs y laissant leur vie.
Un nombre de réfugiés poussé à la hausse notamment par la guerre syrienne et
l’établissement du «califat» de l’EI à cheval sur l’Irak et la Syrie. »

Lors d’une conférence de presse, le premier ministre Lars Lokke Rasmussen a
annoncé un rétablissement des contrôles aux frontières entre l’Allemagne et le
Danemark, d’où transitent la plupart des réfugiés cherchant à gagner les pays
nordiques.

Sören BILLING
Agence France-Presse
COPENHAGUE
La Suède et le Danemark ont pris lundi séparément de nouvelles mesures
censées endiguer l’afflux de réfugiés sur leur sol, s’attirant les vives critiques de
l’Allemagne, pour qui Schengen est «en danger».
Pour la première fois depuis un demi-siècle, la Suède impose désormais la
présentation d’une pièce d’identité à toutes les personnes en provenance du
Danemark, pays voisin qui a aussitôt répliqué en instaurant des contrôles à la
frontière allemande.
L’Allemagne, qui a accueilli plus d’un million de migrants en 2015, a rappelé par
la voix du ministère des Affaires étrangères que «la libre circulation est un bien
précieux» au sein de l›Union européenne.
L’accord de «Schengen est très important, mais est en danger», a déclaré le
porte-parole du ministre Frank-Walter Steinmeier, Martin Schäfer, alors qu’une
dizaine d’États membres ont rétabli à divers degrés les contrôles à leurs frontières,
érigeant même pour certains (Hongrie, Slovénie) des clôtures antimigrants.
Confrontée à un afflux inédit de réfugiés depuis les guerres des Balkans dans les
années 1990, la Suède a pris au cours de l’automne plusieurs mesures destinées
à dissuader les migrants d’élire le royaume scandinave comme destination finale
au bout de leur long périple à travers l’Europe.
Le gouvernement a rétabli le 12 novembre des contrôles aléatoires sur deux
«autoroutes» de l’immigration, le pont-tunnel de l’Öresund reliant le Danemark à
la Suède, et les traversiers en provenance des ports danois et allemands de la
mer Baltique.
À compter de lundi, ces contrôles sont systématiques. Une décision historique
puisque les ressortissants des pays nordiques pouvaient circuler librement d›un
pays à l›autre de la région depuis les années 1950.

«Cela peut avoir de grandes conséquences pour le Danemark que d›autres
pays nordiques mettent le holà à leurs frontières. Cela peut provoquer plus de
demandes d’asile», a déclaré le chef de gouvernement libéral dont la majorité
dépend au Parlement du Parti populaire danois (DF), formation anti-immigration.
Les contrôles danois seront aléatoires. Ils sont instaurés pour une période de dix
jours, qui pourra être prolongée.
«Nous réagissons simplement à une décision prise en Suède. Nous instaurons
des contrôles provisoires, mais d›une manière équilibrée. Ce n›est pas un
moment heureux du tout», a déploré M. Rasmussen.

Mur de Berlin
Les contrôles imposés par la Suède
s’effectuent en gare de Kastrup,
située à l’intérieur de l’aéroport de
Copenhague, d’où partent la grande
majorité des réfugiés désireux de se
rendre en Suède.
La situation était très calme un lundi
matin et les passages rapides aux
34 points de contrôle installés sur les
quais, malgré l’irritation des personnes
qui font la navette quotidiennement
entre Copenhague et la troisième ville suédoise, Malmö, pour étudier ou travailler.
«Nous avons besoin de contrôles (à nos frontières), mais ils doivent être fluides»,
estimait Marten Jegenstam, consultant danois de 41 ans qui travaille en Suède.
Une poignée de voyageurs ont été éconduits à minuit, a indiqué la société danoise
de chemins de fer DSB, Tony Bispeskov, sans préciser s’il s’agissait de migrants.
«Nous leur demandons un titre avec photo, et s›ils n›en ont pas nous leur disons
simplement: désolé, nous ne pouvons vous laisser monter», a-t-il expliqué.

Contrôles à la frontière allemande

Une clôture de deux mètres de haut et plusieurs centaines de mètres de long
a été érigée aux alentours de la gare de Kastrup pour empêcher les migrants
refoulés de se précipiter vers les trains en partance pour la Suède.

Stockholm impose jusqu’à nouvel ordre aux compagnies de trains et d’autocars
qui empruntent le pont de l’Öresund de vérifier les identités avant embarquement,
côté danois, sous peine d’amendes de 50 000 couronnes suédoises (environ
8115 $) par voyageur.

«C’est comme si on construisait un mur de Berlin», s’est indigné Michael
Randropp, porte-parole d’une association d’usagers du pont de l’Öresund, cité
par le quotidien suédois Dagens Nyheter.

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

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

Cours portugais gratuit – Apprendre le portugais ...

www.loecsen.com/travel/0-fr-67-3-16-cours-gratuit-portugais.html
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Novo Ano

abc portuscale

Prezados leitores,
Todo Ano Novo vem acompanhado de
muitas expectativas. Uma viagem, um
novo trabalho, um novo estilo de vida,
a reconciliação de uma amizade que
se perdeu. Uma dessas expectativas e que se constitui no desejo de todo ser
humano é a esperança de um mundo melhor. Ainda dá tempo de pedirmos a
Deus a Paz, a concórdia, o entendimento entre os povos, para que tenhamos
num futuro não muito distante uma vida feliz, próspera e de respeito aos cidadãos
de todo mundo. Um projecto irrealizável?
Quem sabe!
Cada um de nós pode e deve sonhar com um mundo melhor. Dessa forma
estaremos engrossando as fileiras daqueles que ainda têm uma tênue esperança
de que as pessoas possam mudar um dia. Esta mudança começa dentro de nós
e multiplica-se à medida que os nossos esforços para uma Paz incondicional
sejam observados pelos nossos semelhantes.
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Metro: mais de metade dos maquinistas
escalados faltaram na noite de Ano Novo
Mais de metade dos maquinistas do Metro de Lisboa escalados para trabalhar
na passagem do ano faltaram nessa noite, o que obrigou ao encerramento do
troço Campo Grande-Odivelas,.
Por Rodrigo Baptista/LUSA
Mais de metade dos maquinistas do Metropolitano de Lisboa escalados
para trabalhar na passagem do ano faltaram nessa noite, o que obrigou ao
encerramento do troço Campo Grande–Odivelas, revelou hoje a holding
Transportes de Lisboa.
Num comunicado enviado à agência Lusa, a holding que gere a rodoviária Carris,
o Metro e a Transtejo (ligações fluviais) disse que a investigação que iniciou
na segunda-feira ao “inesperado fenómeno de absentismo de maquinistas
verificado na noite do dia 31 de Dezembro de 2015” permitiu concluir que, a
partir das 21:00, se registou uma taxa de absentismo de 61% dos profissionais
que estavam escalados para essa noite.

A Paz pode e deve ser perseguida por todos aqueles que acreditam em Deus.
Só Ele tem o domínio dos nossos actos. A busca pela Paz é, sem dúvida, o maior
desafio que o mundo moderno coloca no nosso dia-a-dia. Falar em utopia é o que
a grande maioria dos poderes constituídos ao redor do mundo irão dizer sobre a
Paz entre os povos. Entretanto, não faltam instituições, líderes religiosos, clubes
de serviços, movimentos que lutam pela Paz mundial. Dessa forma, está dentro
de cada um de nós uma bilionésima parte da semente de mostarda, a menor de
todas as sementes, e que uma vez semeada, é capaz de transformar o mundo
em que vivemos.
Sabemos que, em defesa da Paz, grandes pensadores, filósofos, compositores
musicais, personalidades de todo mundo, alguns pagando com a própria vida,
defenderam e defendem o tão sonhado restabelecimento de relações amigáveis
entre países beligerantes.
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Resta-nos tão somente buscar a Paz e semeá-la onde quer que estejamos.
A boa semente sempre frutifica. E como é bom ver a beleza do nosso fruto
resplandecer nas pessoas que nos são caras! Que este novo ano seja para
todos nós a esperança que os homens de boa vontade almejam em todo canto
do Universo e que a Paz reine nas nossas famílias.
Boas viagens em 2016
João Aparecido da Luz – Autor do “Diário de Viagem” – Editora Scortecci
“Dicas de Viagens” no prelo
Escritor, advogado, cronista de viagem - E-mail: joao.daluz@terra.com.br
Site: www.familia.daluz.nom.br/autor - Telefone: 55 11 99731-3310

“De salientar, ainda, que a taxa de absentismo referente a todo o dia 31 de
Dezembro, na ordem dos 28%, supera a média do ano (já de si elevada) de
13%”, lê-se no texto.
Segundo a holding, no total faltaram durante todo o dia 31 de Dezembro de
2015, nas quatro linhas do metro, cerca de 50 maquinistas.
A Lusa tentou saber quantos maquinistas existem no Metropolitano de Lisboa,
mas fonte da empresa não conseguiu avançar com um número.
Só a partir da próxima semana é que a holding consegue determinar os motivos
das faltas ao serviço devido aos “procedimentos e prazos de entrega de
justificações de faltas em vigor na empresa”.
No comunicado, a Transportes de Lisboa reitera junto dos trabalhadores, “do
modo metro em especial, a importante missão inerente às profissões que
abraçaram”.
“Pese embora o transtorno pessoal e familiar que esta quadra festiva obriga
a várias categorias profissionais de toda a sociedade, o serviço público
desenvolvido pelos profissionais de diferentes áreas tem de ser garantido, sob
pena de, colocando em causa os direitos de milhares de cidadãos, deixar de
poder ser assim reconhecido”, defende a holding.
Na noite de 31 de Dezembro de 2015, a circulação na linha Amarela do metro
foi interrompida entre as estações de Campo Grande e Odivelas a partir das
23h00 devido ao “absentismo de maquinistas”, tendo a circulação regular sido
retomada às 06:30 de 01 de Janeiro.
Fonte da empresa esclareceu na altura à Lusa que o absentismo se verificou
tanto pela não comparência inesperada de maquinistas, como pela dificuldade
em gerir os pedidos de folga feitos para esta data, em vésperas de ano novo.
A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans),
contactada pela agência Lusa, disse que esta situação se deve sobretudo a
dois factores: a saída de profissionais, nos últimos anos, sem que tenham sido
repostos nos quadros, e a falta de diálogo com os órgãos representativos dos
trabalhadores.
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Le plaidoyer de Monique F. Leroux pour Vers un baril de pétrole à 20 $US
l’inter coopération
Si la tendance se maintient, le prix du baril de pétrole pourrait bien atteindre la

barre des 20 $US au cours des prochains mois.
Selon la firme Morgan Stanley, le prix du baril de pétrole de type Brent en verra de
toutes les couleurs si le dollar américain poursuit sa domination sur les marchés
de change.
Ce qui pourrait mener éventuellement à un cours entre 20 $US et 25 $US,
indiquent les analystes de Morgan Stanley dans une note de recherche datée
du 11 janvier.
À la Bourse de Londres, le prix du baril de pétrole de type Brent se négocie à
son plus bas niveau depuis 2004. La semaine dernière, le prix du Brent a chuté
de 10 %.
Ce matin, le cours du pétrole Brent cotait à 33,18 $US, en baisse de 37 centsUS.
Les analystes de Morgan Stanley ne sont pas les premiers à anticiper un baril de
pétrole à 20 $US quelque part en 2016, les analystes de la firme Goldman Sachs
envisagent aussi ce scénario depuis quelques mois.

En décembre, devant la Chambre de commerce de... (Photothèque Le Soleil,
Patrice Laroche)
En décembre, devant la Chambre de commerce de Québec, Monique F. Leroux
a soutenu que les coopératives financières dans le monde et les mutuelles
d’assurances sont les entreprises les plus engagées de la planète dans le
financement des projets verts et des énergies renouvelables.
Yves Therrien
Le Soleil
(Québec) Avant même de quitter ses fonctions à la tête du Mouvement Desjardins
en avril prochain, Monique F. Leroux a déjà entamé un mandat à l’international
depuis sa nomination comme présidente de l’Alliance coopérative internationale
(ACI).
Au cours des prochains mois, Mme Leroux visitera les trois bureaux régionaux de
l’ACI, en Afrique, en Asie et en Amérique pour évaluer des pistes d’intervention
pour mettre les coopératives et les mutuelles à l’avant-scène de l’économie
mondiale et du développement durable.
Dans son message publié sur son site Web moniqueleroux.coop, elle rappelle
qu’avec un milliard de membres, «notre mouvement coopératif contribue à la
résolution des enjeux mondiaux les plus pressants». Elle souhaite que l’ACI
continue de jouer son rôle de catalyseur en stimulant les initiatives coopératives
partout sur la planète.
Dans ses priorités à l’ACI, Mme Leroux veut donc travailler à la mise en place
des outils d’inter coopération entre les coops de toutes tailles à travers le monde.
«À l’ère du numérique, l’Alliance doit tirer parti des nouvelles technologies pour
accentuer et moderniser les communications, créer de nouvelles communautés
de partage et d’innovation et ainsi augmenter la connectivité entre les membres
et l’Alliance», précise-t-elle.
Elle souhaite aussi miser sur «une représentation internationale plus forte pour
renforcer notre identité et mieux faire valoir les principes de responsabilité
sociale et de développement durable du mouvement coopératif», tout en insistant
sur le fait que le «mouvement coopératif doit devenir un chef de file reconnu
dans le développement économique, social et environnemental» en soutenant
la recherche et l’innovation. «L’ACI doit toujours soutenir les coopératives
locales à naître ou à grandir, mais aussi pour connecter à l’échelle mondiale les
coopératives par grandes régions et par secteurs d’activités», ajoute-t-elle, car
c’est dans l’inter coopération que se trouve l’une des clés du pouvoir d’action du
monde coopératif.
Projets verts
En décembre, devant la Chambre de commerce de Québec, elle a répété que
les coopératives financières dans le monde et les mutuelles d’assurances sont
les entreprises les plus engagées de la planète dans le financement des projets
verts et des énergies renouvelables comme l’hydroélectricité, les éoliennes et
l’énergie solaire.
«Nous avons tout un secteur dans l›énergie, aux États-Unis, en Allemagne et

50% des adultes peinent à lire
Par Daphnée Dion-Viens
«Il s’agit d’un drame qui se joue en silence. Au Québec, plus d’un adulte
sur deux éprouve des difficultés en lecture. Parmi ceux-ci, 800 000 sont
analphabètes et doivent faire preuve de débrouillardise au quotidien.»
Richard Doyon avait plus de 50 ans lorsqu’il s’est décidé à franchir la porte de
l’organisme d’alphabétisation Atout-Lire,
situé sur la rue Saint-Vallier à Québec.
«J’étais nerveux, j’étais pas trop confiant.
Mais j’ai bien aimé ça», dit-il.
Ayant doublé chacune de ses années
à l’école primaire, M. Doyon s’est
débrouillé pendant des années en ne
sachant ni lire ni écrire. Une réalité qu’il
a longtemps essayé de dissimuler. (...)

ailleurs dans le monde, qui est composé de coopératives engagées dans l›énergie
propre partout sur la planète. Sans compter tout ce qui touche l’agroalimentaire
qui a une influence dans le développement durable par les choix alimentaires,
l’utilisation des fertilisants et des pesticides», a-t-elle ajouté en entrevue.
Le troisième Sommet des coopératives à Québec à l’automne continuera
ses réflexions sur les actions à entreprendre. «En Asie, il y a de très grosses
coopératives dans le domaine de la distribution aux consommateurs. Donc, ce
que nous explorerons au sommet, ce sera la capacité d›agir des coopératives
en mettant en lien la chaîne de production de valeurs partant de la ferme, de
l›agroalimentaire, de la distribution, du financement, de l›assurance dans une
perspective de développement durable», insiste-t-elle.
Le sommet de Québec sera un levier, par la suite l’ACI prendra la relève des
initiatives internationales. Dans un monde où les communications rapprochent
les pays et à l’ère de la mondialisation, elle clame la nécessité d’une organisation
comme l’ACI pour des interventions ayant une vision globale même dans des
interventions locales.
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Fábrica de intolerantes
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Por Helena Matos
O guia para “Acolhimento de refugiados” agora editado pela a Direcção-Geral
da Saúde é um prémio para os fundamentalistas. Nem as consultas só com
mulheres lá faltam.
“Por imperativos de ordem cultural e religiosa, deve ter-se em atenção a escolha
dos profissionais e mediadores no relacionamento com certos grupos. Por
exemplo, poderão existir restrições de género consubstanciadas na recusa de
mulheres serem observadas ou cuidadas por profissionais do sexo masculino. É
de extrema importância que estas limitações sejam esclarecidas e respeitadas,
para que o apoio tenha a maior qualidade possível.”
– Não, não é engano, estamos mesmo a ler: “É de extrema importância que
estas limitações sejam esclarecidas e respeitadas, para que o apoio tenha a
maior qualidade possível.” E voltemos ao que aqui se designa como “limitações”:
“recusa de mulheres serem observadas ou cuidadas por profissionais do sexo
masculino“.
Em que remoto país serão dadas estas instruções? Que estranho mundo
será esse em que as mulheres (ou os homens por elas) podem recusar ser
“observadas ou cuidadas por profissionais do sexo masculino”? E em que a essa
atitude (que nós sem sombra de dúvida classificamos como discriminação atávica
ou intolerável exigência) é aqui docemente colocada ao nível da “restrição” e da
limitação”?
Claro que isto não pode ser Portugal. Pois não pode mas é. E é Portugal agora, em
finais de 2015, e não há um século. Estes conselhos fazem parte do recentemente
publicado “Acolhimento de refugiados: Alimentação e necessidades nutricionais
em situações de emergência”, editado pela Direcção-Geral da Saúde, no âmbito
do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS).
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Este guia, anunciado há dias com pompa e circunstâncias mediáticas,
apresenta-se a si mesmo como um “documento inovador a nível nacional”. Do
carácter inovador não duvido sequer um segundo pois nem nos mais vetustos
documentos editados pelas autoridades de saúde deste país se previa que as
mulheres recusassem ser “observadas ou cuidadas por profissionais do sexo
masculino”. Nem nos nossos maiores delírios imaginámos que algum dia
teriamos de organizar os serviços de saúde de modo a prever a “recusa de
mulheres serem observadas ou cuidadas por profissionais do sexo masculino.”
A inovação chega assim anexa a algo que sempre vimos como sinal de atraso e
de falta de respeito pelos serviços e técnicos de saúde. Não se percebe aliás se
estas “restrições de género” se prendem apenas com os cuidados de saúde mais
básicos ou se também serão extensíveis às diversas especialidades médicas.
O que no limite nos levará ao paradoxo de além de discutirmos se o hospital
A deve ter neurocirurgião e o centro de saúde B psiquiatra termos também de
fazer essas escolhas em função do sexo dos profissionais de saúde (na era APC
– Antes do Politicamente Correcto – isto chamava-se discriminação não era?)
Curiosamente, ou talvez não, este manual recomenda a quem lida com os
refugiados: “Fique atento aos seus próprios preconceitos e preferências e
coloque-os de lado”. Pois, está a contradição desfeita: o que é preconceito é
acharmos preconceituoso o comportamento da mulher (ou do seu marido) que
rejeitam que ela seja observada por um médico. Complicado? Só na aparência.
Aos ingénuos que neste momento se interrogam sobre a razão de ser deste tipo de
recomendações num guia de alimentação, no caso para refugiados, recordo que
os totalitarismos sempre tiveram como veículos privilegiados dos seus ditames
as recomendações e a legislação produzidas pelas autoridades sanitárias,
logo a começar por essa espécie de estrutura ancestral do progressismo
totalitário que foi o Comité da Saúde Pública ao qual se devem muitas medidas
que instauraram o Terror na Revolução Francesa. E na verdade este manual
de “Acolhimento de refugiados: Alimentação e necessidades nutricionais em
situações de emergência” vai muito além das questões alimentares e nutricionais
propriamente ditas, como bem percebem aqueles que o consultam.
Mas mesmo que este guia tivesse ficado pelas páginas dedicadas à alimentação
as suas recomendações colocam questões muito sérias sobre o que se entende
por acolher ou receber refugiados, sobretudo quando esses refugiados são
muçulmanos.
Primeiro temos as observações óbvias: interdição de bebidas alcoólicas (que
também estão presentes, como lembra o guia, em “tempero, em caldos, marinadas
e sobremesas” e da carne de porco e seus derivados, a saber fiambre, salsichas,
chouriço, presunto, mortadela, paio, salpicão, farinheira, morcela, tripas, fígado,
pulmão, banha… (digamos que o porco e seus derivados estão mais ou menos
presentes em tudo que nos apetece comprar nesta altura do ano).
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Em seguida, lembram-nos os zelosos autores deste guia que também se devem
evitar as gelatinas de origem animal e os alimentos com extracto de baunilha por
utilizarem álcool na sua composição ou no processo de produção.
Digamos que até aqui será possível atender a tantas restrições, embora os
refugiados devessem ser esclarecido que não sendo Portugal um país muçulmano
muitos dos alimentos aqui comercializados contêm gorduras animais ou alcool:
uma simples fatia de bolo com passas transforma-se nesta perspectiva num
problema de intolerância religiosa caso as passas tenham estado a ganhar
sabor em vinho do Porto.
Enfim, uma coisa será não servir entrecosto no churrasco aos refugiados outra
bem diversa passa por ter de encontrar bolachas sem baunilha.
Mas passemos adiante porque outros e bem mais sérios problemas são colocados
neste guia pelo item dedicado à contaminação cruzada, conceito que no caso
nada tem de sanitário mas sim de religioso: “Para a manipulação de produtos
de origem suína nas instituições que fornecem e/ou preparam alimentos para
os cidadãos deslocados, devem-se aplicar os mesmos processos de segurança
alimentar de modo a evitar a contaminação cruzada, ou seja, os equipamentos,
superfícies e utensílios que entrem em contacto com produtos de porco devem
ser convenientemente lavados e higienizados.”
Face à logística inerente a lavar e higienizar a cada refeição “os equipamentos,
superfícies e utensílios que entrem em contacto com produtos de porco”
cabe perguntar como se procederá caso nessas instituições estejam também
refugiados para quem o porco seja a base da sua alimentação?
Não se pense que com as outras carnes os problemas são menores:
“Relativamente a outros tipos de carne, em algumas culturas e seguindo
determinadas correntes do Islão, poderão haver reservas sobre a forma como
o animal é abatido, havendo especificidades rituais próprias que terão que ser
cumpridas.”
Terão que ser cumpridas? Sempre? Para todos? E alguém interrogou os
refugiados sobre estes assuntos?
Não deixa de ser irónico que fugindo os refugiados sírios de uma guerra causada
pelos fundamentalistas islâmicos, aqui chegados esses mesmos refugiados se
confrontem com serviços de acolhimento dispostos a satisfazer as exigências
das suas correntes radicais. Aliás o mesmo raciocínio tem sido aplicado na
questão das caricaturas de Maomé em que de repente o Ocidente dá como
verdadeiro que todo o Islão considera ofensiva a representação do profeta, o
que é manifestamente falso pois durante séculos e séculos os muçulmanos
representaram Maomé.
Ironias e patetices de lado, o que encontramos em muita da linguagem e das
estruturas de acolhimento a refugiados e emigrantes são as teses do relativismo,
teses essas que exponenciaram os problemas de integração. E que por exemplo,
levam regularmente à anulação em França de várias festas escolares pois já
não basta haver recipientes separados para alimentos com carne de porco e
sem carne de porco: há o problema da partilha das mesas, dos frigoríficos e
do espaço (o conceito de contaminação cruzada é uma espécie de caixa de
Pandora!) Que levam também a agressões recorrentes nos hospitais porque
estes não estão dotados de equipas exclusivamente femininas. Que obrigam a
alterações nas aulas de natação…
Ao identificarem-se os valores de quem acolhe com preconceitos e ao
assumirem-se como “especificidades rituais próprias que terão que ser
cumpridas” e limitações que terão de “ser respeitadas”, comportamentos e
opções que no país de acolhimento não se toleram está a criar-se uma cultura
de exclusão que certamente será terreno fértil para radicalismos de todo o tipo
e gerará interessantes oportunidades de emprego a legiões de mediadores
culturais e cientistas sociais. Mas à excepção destes grupos ninguém mais
sairá beneficiado. Se seguirmos o que está inscrito neste guia de “Acolhimento
de refugiados: Alimentação e necessidades nutricionais em situações de
emergência” acabaremos com refugiados muito bem alimentados mas duvido
que acabemos com cidadãos integrados.

Até quando, meu Portugal?!

O meu povo marinheiro
Que o mundo ao mar arrancou
Deu pátrias ao mundo inteiro...
Quase sem Pátria ficou!

José Rolita Correia CANINÉ
Coronel Infª Ref.
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Anos exigentes, respostas incertas...
António Barreto
Ainda não se sabe muito bem se este ano de 2016, que agora começa, é
o primeiro de uma era, ou se, pelo contrário, é o último de um ciclo. Ou se,
finalmente, nem uma coisa nem outra, tão-só e apenas um ano depois de um
ano e um ano antes de outro.
Pelas exigências que se alinham diante de nós, tenho a certeza de que se trata da
primeira hipótese: é possível e necessário iniciar, nos próximos anos, uma nova
vida. E uma vida nova. É de tal maneira necessário, que seria bom começar já.
Que exigências são essas? Como é sabido, entre os nossos grandes males,
contam-se: a perda de independência; a submissão aos ditames dos
credores; o maior endividamento da nossa história; a falta de capital; a
emigração elevada; a persistente incapacidade de criar emprego; a muito
pronunciada desigualdade social e económica; o enorme défice cultural
e educativo; a crispação política em clima de partidocracia; um Estado
social insustentável com a economia que temos; e uma justiça penhorada
e capturada por interesses, corpos e profissões.
Se estas são as exigências, quais seriam as respostas possíveis? Quais seriam
os sinais que nos permitiriam ter alguma esperança em 2016 e anos seguintes?
Quais são os indicadores que nos ajudariam a dar resposta à pergunta inicial:
fim de um ciclo ou início de uma nova era?
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De aqui para a frente, vamos estar atentos ao menor sinal de progresso ou de
agravamento. Olhemos para os números e para os factos, vejamos as estatísticas
e as primeiras páginas dos jornais, sintamos o pulsar da vida nas empresas
e nas escolas e observemos o orçamento e as reacções da União Europeia.
Um som na floresta, um rumor na cidade, um movimento na madrugada e uma
nuvem no crepúsculo: todos os sinais serão bons para medir os progressos, a
estabilidade e os recuos. Vamos tentar olhar para os fumos e para os ventos,
sem prestar atenção às vozes dos políticos, cada vez mais estereotipadas, nem
aos berros dos deputados, cada vez mais autómatos do lugar-comum. Vale a
pena começar a inventariar pontos de referência que nos permitam verificar e
avaliar empiricamente a evolução futura.
Serão os portugueses capazes de aceitar, criar e proteger, sem excesso de dívida
nem de consumo, um clima de tranquilidade e de produtividade que nos permita
evitar o segundo resgate? Chegaremos ao fim deste próximo ano, com um novo
orçamento realista, à altura de uma estabilidade criativa que nos permita não
voltar ao FMI, à UE e ao BCE?
Saberão os portugueses encontrar finalmente um caminho decente e nobre
para a elaboração de uma nova Constituição, ou de uma Constituição revista,
que não seja mais este absurdo e envelhecido pergaminho, próprio de um
povo menor e de uma elite medíocre? Poderão os portugueses imaginar um
povo de adultos capazes de repensar livremente a Constituição e de livremente
reformar o regime, sem que logo sejam enlameados pela demagogia dos que
dizem que qualquer mudança na Constituição é necessariamente um atentado
contra a democracia?
Depois desta experiência inédita de apoio parlamentar a um governo “que não
é de esquerda”, começarão os comunistas a acreditar na liberdade dos outros,
na liberdade de todos, em vez de pensarem exclusivamente na deles? Serão
jamais capazes de acreditar na democracia e não a considerar como um passo
necessário para a sua ditadura? Serão os comunistas capazes de encarar com
alegria a liberdade de toda a gente?
O Bloco de Esquerda, formação política esquisita, mas de cariz europeu, que
saiu dos interstícios das esquerdas libertárias e autoritárias, saberá resistir,
sobreviver e deixar de se ocupar de travessuras de esquerda chique? Serão os
bloquistas capazes de se manter fiéis a ideais e, ao mesmo tempo, flexíveis nas
soluções?
Conseguirão os socialistas, em risco de extinção, recuperar ou recriar
alma, ideia, programa, honra, corpo e eleitorado?
A direita portuguesa conseguirá um caminho próprio entre o velho
nacionalismo autoritário e um estranho liberalismo de fantasia descoberto
debaixo de uma pilha de revistas de moda?
Saberão os sociais-democratas reorientar a sua política e o seu programa,
restaurando ou actualizando crenças sociais-democratas?
Será possível encetar finalmente uma profunda reforma da Justiça, fazendo
que esta seja garantia de liberdade e pilar da democracia, começando a
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liquidar o poder dos corpos feudais e profissionais? Perceberão finalmente
os políticos que a capitulação do legislador e do executivo perante este sistema
judicial significa a renúncia à primeira garantia de liberdade, a justiça?
Poder-se-á começar a viver um tempo em que não haja mais casos de enorme
falhanço das autoridades do Estado, de medonha ausência de governo e de
pavorosa falta de perícia da União Europeia, tal como atestam os casos do BPN,
do BPP, do BES, do Banif e, indirectamente, da CGD e do BCP? Destruída que
está, por ganância, aldrabice e incompetência, uma parte importante do sistema
bancário português, será possível recriar estruturas financeiras e bancárias
capazes de levar o país para uma nova etapa de investimento?
Dado que já não é possível voltar atrás e tendo em conta que não sobram mais
empresas nem grupos de grande dimensão e potencialidade, teremos ao menos
a hipótese de saber o que aconteceu com a PT e a Cimpor, duas joias destruídas
deliberada e minuciosamente? Haverá um Parlamento ou um Tribunal de Contas
capazes de elucidar? Haverá um jornal livre com força para prestar esse serviço
público?
Teremos finalmente aprovado um pacote de legislação ousada sobre os incentivos
ao investimento privado e de captação intensiva de investimento externo?
Conseguirá o governo não assustar os eventuais investidores, não afugentar
os possíveis industriais e não massacrar prováveis clientes com ataques fiscais
e perturbações judiciárias? Perceberão os portugueses que, após tantos
desaires, não haverá crescimento económico sem investimento, nem
investimento sem iniciativa privada, nem iniciativa privada sem confiança?
Poderá o governo ter mão segura e perceber que na corrupção, na
promiscuidade e na impunidade residem as primeiras razões para a perda
de liberdade?
Conseguirão o governo e as elites desenvolver acções e políticas capazes de,
sem demagogia e sem novo endividamento, prestar atenção à desigualdade
excessiva?
Se houver respostas afirmativas a pelo menos uma parte destas perguntas,
tal quererá dizer que estamos no bom caminho, que uma nova era poderá
iniciar-se, que a incerteza e a ansiedade poderão começar a diminuir. Se
assim for, portugueses, sereis homens e mulheres livres! Se...

A utopia europeia de Hayek
Por Soromenho Marques
A impotência do governo português no caso Banif, reduzido à incerta escolha
do “mal menor”, reenvia-nos para as responsabilidades do anterior governo, que
trocou a dura verdade do plano inclinado em que o país continua mergulhado
pela fábula eleitoral de que o pior já havia passado. Mas é preciso ir mais longe.
A queda do Banif é mais uma consequência da intenção final que se esconde
sob o projecto da UEM. A ideia de um sistema económico dominado pelos fluxos
financeiros, e completamente imune à vontade política dos povos. Na sua génese,
a UEM limitou-se a criar um colete-de-forças aos Estados (em matéria de dívida,
défice e inflação), deixando o capital financeiro sem restrições. Mais, a UEM é
a região do mundo que segue a cartilha do neoliberalismo de Frederich Hayek
(1899-1992) com um zelo que até envergonharia Milton Friedman.
O BCE (apesar das variações de Draghi) não é apenas um banco central incompleto
(que estatutariamente teme a inflação, mas despreza o desemprego). É um banco
que obriga os Estados a ficarem totalmente à mercê dos mercados para se
financiarem (artigo 123º do TFUE). Com isso, os arquitectos da UEM realizaram
a “firme convicção” de Hayek, expressa em 1979:um “sistema económico livre”
só existiria se a emissão monetária e o controlo da política monetária fossem
retirados aos governos. O Tratado Orçamental partiu o pouco que sobrava da
espinha política dos Estados. A união bancária acabará por ser o buraco negro
da concentração do capital financeiro, que deixará países como Portugal na mais
completa indigência. Contudo, a brutal utopia de Hayek já despertou o monstro do
nacionalismo. Continuando atrelada à utopia da “ordem espontânea do mercado”,
a UEM desaguará no pesadelo da terceira implosão europeia.

DEMOCRACIA....
Cruzei-me há pouco com um colega na rua e parámos a comentar os recentes
acontecimentos. Dizia-me ele que já não acreditava em qualquer solução
democrática. Perante essa desilusão, perguntei-lhe porquê, e a resposta deixoume a meditar:
-Porque a primeira consulta democrática de que há memória foi a de Pôncio
Pilatos ao povo: “quem quereis que vos solte, Cristo ou Barrabás?” E o povo
escolheu o ladrão...
ESTÁ TUDO DITO !!!!!

