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A inconcebível Autoridade Tributária (AT)

Tarifs d’électricité: hausse de 2,9 % à
compter du 1er avril
La facture annuelle d’un ménage chauffé à l’électricité devrait grimper d’environ 44 $.
Julien Arsenault
La Presse Canadienne
Les clients résidentiels d’Hydro-Québec verront une fois de plus leur facture
d’électricité grimper puisque la Régie de l’énergie permet à la société d’État de
hausser ses tarifs de 2,9 % à compter du 1er avril.
Le tribunal réglementaire a justifié sa décision lundi par l’augmentation des
coûts reliés à l’achat d’énergie éolienne par la société d’État - une décision
gouvernementale.
«Ces nouveaux approvisionnements contribuent à l›augmentation tarifaire pour
environ 2,1 % sur les 2,9 % autorisés par la Régie», peut-on notamment lire dans
la décision de 260 pages.

Li, incrédulo, como a maioria das pessoas decentes em Portugal, que
a Autoridade Tributária não tem registo de qualquer bem colectável em
nome de Ricardo Espírito Santo Salgado, até à semana passada o Dono
Disto Tudo. O pipi da foto é o Secretário de Estado das Finanças que
tutela uma entidade de mau agoiro chamada Autoridade Tributária (AT
para os inimigos e gente comum). Ora a AT, sob a superior direção política
deste vendedor de imóveis de seu nome Núncio, mas podia ser Pôncio,
ou Alfredo, que faz rifas a quem declara a compra de umas peúgas e quer
saber quanto quartos alugou uma senhora Cármen Coração de Banana
da Nazaré, ou quantos dióspiros foram transportados na furgoneta do
senhor Manuel de Vila Real, nunca se incomodou em saber se o senhor
Ricardo Espírito Santo tem uma casinha no Estoril, ou um carrinho ou
um barquinho... ou um Bentley, ou um helicóptero Agusta, ou um jacto
privado... para este papalvo ( um tratamento simpático para um cúmplice
de ratonices) nunca a vida do Senhor Ricardo Espírito Santo e, presumo
a do senhor Amorim, ou do senhor do Pingo Doce, e de tantos outros
mereceu uma simples dúvida... Isto é, os Donos de Tudo Isto, afinal não
têm nada em seu nome... nem uma casinha para morar... e não pagam
renda... a tudo o Núncio, mais o bando a que pertence, fechou os olhos...O
ano passado, lembro-me, o Correio da Manhã perguntou se Passos
Coelho, um pateta com um Clio, tinha passado recibo do “apartemant
(rooms e chambres)” que tinha alugado na Manta Rota. Ainda há dias
o mesmo Correio da Manhã perguntava para gáudio dos justiceiros se
Sócrates tinha pago a renda da casa em Paris... Que diabo, ninguém se
lembrou de perguntar se o Dono Disto Tudo tinha uma casita alugada na
Comporta, um carrito em leasing ou ao dia na Avis... se come fiado na
mercearia... Nada.... É que, tendo eu um carrito com 12 anos (de 2002),
um apartamento com 40 (comprado em 1975) corro o risco da AT com o
dito Núncio me candidatar a um lugar na Forbes... .
Carlos Matos Gomes, Cor.

Visitez

Le
Portugal

Pour une résidence unifamiliale de taille moyenne, la hausse annuelle devrait
osciller aux alentours de 65 $ et de près de 30 $ pour les logements, selon
Hydro-Québec, qui n’a pas voulu commenter la décision de la Régie.
Toutefois, en additionnant les hausses depuis 2004, Option consommateurs
estime qu’elles atteignent 28,9 %, et ce, en dépit des ajustements à la baisse de
0,4 et 0,5 % de 2011 et 2012.
Hydro-Québec demandait une hausse moyenne de 3,9 %. Selon la Régie, la
facture annuelle d’un ménage chauffé à l’électricité devrait grimper d’environ 44 $.
Pour le secteur résidentiel, la société d’État avait réclamé l’an dernier une
hausse tarifaire de 5,8 % et avait finalement eu la permission de procéder à une
augmentation de 4,3 %.

Hydro-Québec avait dévoilé le mois dernier des profits records de 3,38 milliards $
en 2014. Cette performance permettra à la société d’État de verser un dividende
de 2,53 milliards $ - le plus important de son histoire - au gouvernement du
Québec.
Réaction d’Option consommateurs
Si Option consommateurs reconnaît qu’il s’agit d’une «petite augmentation» dans
le secteur résidentiel, l’organisme souligne qu’elle vient néanmoins s’ajouter à
celles décrétées dans le passé.
Voir pag.7
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A Chuva e o Bom Tempo

ESCOLHA DOS POLÍTICOS

Paranóia?
Parece termos de aceitar que Portugal se tornou num manicómio a céu aberto. Se necessário for uma demonstração do que aqui avanço, bastará fazer
uma passagem por Évora e parar alguns minutos defronte da porta da prisão
onde se encontra um tristemente célebre recluso, com o número 44. Seu
nome: José Sócrates de Sousa. Profissão: agente técnico de engenharia.
Ocupação: viajante. Último emprego conhecido: Primeiro-ministro de Portugal.
Têm-se seguido as mais conhecidas caras de politiqueiros portugueses em
visitas coordenadas pelas redes socialistas, o que funcionários presidiais do
estabelecimento contestam, acusando as autoridades superiores de tratamento de favor, contrário às normas estabelecidas e fazendo assim, dois
tipos de prisioneiros completamente diferentes. A outra vertente da paranóia
estabelecida é alimentada pelos cidadãos comuns que assentaram arraiais
junto aos muros da prisão, esperando pacientemente a sua libertação, enquanto lamuriam preces e elogios dignos de teatros de alfarroba …mais as
câmaras de televisões que há meses ali auscultam os ventos e que como
moscas ao Sol, atacam quantos entram ou saiem da célula do 44…
Isto porém será o menor dos problemas. Podem sempre dizer que um ex-primeiro-ministro deverá ter o tal tratamento diferente, em virtude da função
que ocupou. Apenas não poderão dizer que foi um sacrificado pelo país. Ele
apenas se serviu das funções para se enriquecer pessoalmente, como, os
amigos e a família. O bolo era grande. A fome maior.
Todas as semanas, para não dizer diariamente, são anexas provas da desonestidade da personagem que durante tempo demais, actuou como um
Califa num harém de homens. E todos eles lhe têm rendido honras, manifestando apoios incondicionais. Neste grupo, deve-se extrair o nome de António
Costa que, por hipócritas visões políticas de médio prazo, “demorou” a visitá-lo, limitando-se depois a dizer que foi visitar um amigo…
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De um modo geral, todos tocam na mesma tecla. A libertação do preso 44.
Todos alegam que não há razão para o aprisionar sem acusação estabelecida. Parece aqui evidente que a preocupação dos socialistas é a obtenção
da sua libertação — que já lhe foi negada pelo Supremo Tribunal — a fim de
o fazer sair para o Brasil onde, à sombra das bananeiras, poderia usufruir
dos muito milhões de que se apropriou e de que o seu bom amigo Santos
Silva é testa de ferro. Não havendo acordos de extradição entre o Brasil e
Portugal, seria um paxá até o dia em, que pudesse regressar e, quem sabe,
candidatar-se à Presidência da República! A sua ambição não tem limites.
E nada é de demasiado bom para a juventude operária!
O curioso e revoltante ao mesmo tempo, é vermos gente senil como Mário
Soares, se indignarem em público contra “tamanha injustiça,” afirmando sem
rir, que Sócrates é um homem íntegro, de excelentes qualidades morais e
patrióticas. Não há dúvidas que este, deveria ficar internado num manicómio
para doentes de elevado grau de neurastenia, só de lá saindo entre tábuas.
Tudo vem confirmar a fraqueza, a negação dos partidos políticos. A Portugal faltam-lhe neste Governo, (como em todos os anteriores nascidos do
Abril) políticos capazes, diplomatas, homens de carreira, que defendam os
interesses nacionais no interior como no exterior. Temos um grupo de garotos subservientes que corre atrás do bombom que lhe estendem. Verifica-se
uma estonteante falta de dignidade nos dirigentes. E o povo, amorfo, deixa-se levar pelas bandeiras dos jornais ou canais televisivos, esquecendo ou
desconhecendo, o que é pior, que praticamente todos eles, submissos, dependem dos fundos governamentais.
Há uma necessidade gritante de mudança. Urgente. Colocar nos cumes gente honesta e capaz, que felizmente ainda temos, mas que se encontra afastada por certas circunstâncias que se ultrapassariam, desde que tivessem
confiança no movimento. E esse, só poderá ser feito pelo Exército, pelas
Forças Armadas, garantia da nacionalidade e independência nacional.
Parafraseando uma bandeira que se desfraldava nas manifestações populares de há anos, direi que “Um povo digno, jamais será vencido”.

“O que é medido aparece feito”
Aforismo popular
O “recrutamento” e escolha dos políticos que irão ocupar os lugares/
funções, sobretudo os de maior responsabilidade, nunca mereceram, desde
os alvores desta III República, a mais pequena consideração.
Tudo se baseia na sacrossanta teoria jacobina do voto, que é o alfa e o
ómega do actual sistema.
E vota-se em quem? Pois vota-se naqueles cidadãos que se filiaram nos
Partidos Políticos autorizados (e sobreviventes) e nalguns independentes
(muito poucos) que furam a ditadura partidária e, ou, naqueles que as
chefias dos partidos, por interesse seu, vão cooptar como “independentes”.
Melhor dizendo, o cidadão “ovelha” está limitado a votar nos atrás apontados,
e apenas naqueles que, escolhidos pelas chefias partidárias, se apresentem
a escrutínio.
É possível fugir a isto, sobretudo nas eleições autárquicas e presidenciais,
mas a lei está feita de modo a beneficiar largamente os Partidos Políticos –
uma das piores “invenções da Ciência Política – e a dificultar a vida a tudo
o resto.
Ou seja, vivemos não numa Democracia, mas sim numa Partidocracia,
onde a pedra de toque é o dinheiro, ou seja uma Plutocracia (o PC que não
refile, pois aparenta ser o partido com maior soma de cabedais, de todos os
existentes).
Bom, para já não falar na nula selecção existente, para que um qualquer
cidadão possa ser admitido num Partido Político.
Ou seja, no limite, podemos até ter um Partido, apenas constituído por uma
colecção de bandidos de várias estirpes…
É como se nos concursos para médicos, militares, diplomatas, etc., ninguém
tivesse que prestar provas!
Ora a política devia ser encarada como uma das actividades mais nobres da
“Polis”, para a qual deveriam concorrer, ou ascender, os cidadãos mais bem
preparados para o efeito, pois a sua acção vai afectar a vida de todos, ou de
uma grande parte da comunidade e a do próprio país.
Mas todo o mundo tem encarado tudo isto de ânimo - leve e agora diz-se
que a Europa não tem líderes, muito menos estadistas…
A piorar as coisas, nenhum escrutínio, a não ser a demagogia das
campanhas eleitorais – que, em boa verdade, só baralham as coisas e as
pessoas – nada mais é exigido aos candidatos em função dos lugares a que
concorrem.
Ser político é, pois, a única actividade que está para “além” de qualquer
profissão, para a qual não é necessário apresentar currículo, habilitações
profissionais, idoneidade, ou prestar qualquer tipo de provas, ou sujeitar-se
a quaisquer regras.
O exemplo mais flagrante disto é a da candidatura a PR, para o que é
necessário apenas ter mais de 35 anos e reunir 7.500 assinaturas!
Este estado de coisas representa e configura, uma situação irresponsável,
confrangedora, que não serve a comunidade, mas apesar de entrar às
escâncaras todos os dias em nossas casas, tem sido encarado como um
assunto tabu.
Deve ser por isso que o treinador Jorge Jesus e outros colegas do mesmo
ofício, têm mais tempo de antena, do que todos os políticos juntos.
Ao menos é suposto e intuído, que eles devem saber alguma coisa do que
falam.
E falam.
E falam.
João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador

Mas para isso, impõe-se disciplina e vontade de vencer. De viver erguido, de
querer sair da servidão. De querer ser gente.
Porque: “Quem vive o dia de hoje com medo do amanhã, não vive nem o
hoje, nem o amanhã.” (Uwais Al-Qami)
Raul Mesquita

Um povo educado elegerá dirigentes honestos e competentes. Estes escolherão os melhores assessores.
Com um povo inculto acontecerá exactamente o inverso.
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Interrègne de 1883 à 1385.
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Manuel do Nascimento

La bataille d’Aljubarrota, l’indépendance définitive du royaume portugais face
aux castillans, ou l’élection d’un roi par le peuple.
Après la mort du roi D. Fernando 1er et la déclaration de D. Leonor de Teles,
régente du Portugal au nom de sa fille Beatriz âgée de onze ans, où elle
proclame Beatriz reine de Portugal, mais D. Leonor de Teles, fait l’unanimité
contre elle et incite son futur gendre, João I de Castille à venir à son secours et à
se faire proclamer roi du Portugal. C’est dans ce cadre qui éclate une révolution
à Lisbonne, et dans de nombreuses villes du pays, puisque le peuple s’oppose
à l’accession au trône de Portugal de João I de Castille, marié à Beatriz de
Portugal, fille de D. Fernando 1er et de D. Leonor de Teles. João I de Castille,
réclame le trône du Portugal et envahit le pays.
Pendant la période de l’interrègne le Portugal n’est gouverné par personne. C’est
le chaos. Outre, deux prétendants s’opposent au mariage de l’infante Beatriz
avec João I de Castille : João, fils illégitime du roi portugais, D. Pedro 1er et de D.
Inês de Castro et João, Maître d’Avis, fils légitime du roi D. Pedro 1er du Portugal
et de Teresa.
João Fernandes Andeiro (comte d’Andeiro) et amant de D. Leonor de Teles, est
assassiné, et la reine D. Leonor de Teles, se réfugie à Alenquer, puis à Santarém,
villes restées à sa cause. João I de Castille aidé par une cavalerie française
envahit le Portugal.

Le destin du Portugal va se jouer dans la bataille d’Aljubarrota.
Le 6 avril 1384, D. Nuno Álvares Pereira remporte la bataille d’Atoleiros contre la
Castille. Le 6 avril 1385, les cortes de Coimbra et le peuple tout entier, rejettent les
prétentions castillanes, grâce aux plaidoiries du juriste João das Regras. João,
Maître d’Avis, est proclamé roi du Portugal, sous le nom de D. João 1er. C’est
la première fois dans l’histoire du Portugal qu’un roi est élu par le peuple. C’est
encore la première fois dans l’histoire du Portugal qu’enfant illégitime occupe le
trône portugais. Le conseil du roi est formé par le clergé, les nobles, des savants
et des citoyens.
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Une après-midi du 14 août 1385,
entre une armée de João I de Castille,
renforcée par un important contingent
de chevaliers français, contre l’armée
portugaise sous les ordres de João
Maître d’Avis et D. Nuno Álvares Pereira, aidés par des renforts anglais,
malgré la supériorité numérique des
Castillans (cinq fois plus nombreux
selon certains chroniqueurs), les portugais en sortent largement vainqueurs,
grâce à la stratégie de D. Nuno Álvares
Pereira, où l’avant-garde divisée en
deux s’oppose aux Castillans. L’armée
castillane prise en entonnoir entre
deux ruisseaux, gênée par les fossés
et par les flèches des archers anglais
se trouvent dans une situation délicate.
La mêlée est furieuse. Les chevaliers
castillans et français éprouvent les pires difficultés, sont battus.
La victoire luso-anglaise a de grandes conséquences pour la suite du royaume
portugais. La première et la plus évidente est d’éteindre les prétentions de la
Castille sur le royaume du Portugal, dont le rêve de l’annexer s’effondre. Second,
la bataille d’Aljubarrota met en effet un terme à la crise de 1383 à 1385 (interrègne)
du royaume portugais, portant sur sa succession du trône portugais. Cette bataille
met fin aux conflits entre le Portugal et la Castille et assure l’indépendance du
Portugal face à ses prétendants. Cette bataille est considérée comme le signe de
la reconnaissance divine. En terme diplomatique, cette bataille renforce les liens
datant du traité de 1373, entre le Portugal et l’Angleterre.

La bataille d’Aljubarrota met fin à l’interrègne. C’est le début de la
dynastie d’Avis.
Le roi D. João 1er du Portugal, nomme D. Nuno Álvares Pereira, connétable et
protecteur du royaume portugais.
Pour commérer l’éclat de cette victoire et remercier Dieu, le roi D. João 1er de
Portugal, fait construire le monastère de Santa Maria da Vitoria, plus connu sous
le nom de monastère de la Bataille (Batalha), édifié pour commémorer la victoire
des portugais face aux castillans.

Le monastère de Batalha est classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Dans cet épisode de la bataille
d’Aljubarrota, l’intervention populaire se
retrouve dans la légende de la célèbre
boulangère (padeira) d’Aljubarrota.
Selon cette légende, une femme,
la boulangère d’Aljubarrota, élimine
plusieurs soldats castillans ayant
déserté le combat pour se cacher dans
son four. La boulangère, elle tape avec
la première arme qu’elle trouve les
suppliant de sortir, et les tue avec sa
pelle de boulangère.

3

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

Gamification - O que é?

abc portuscale

Quando se fala em gamification muitas pessoas pensam em jogos, jogos na
formação, jogos no local de trabalho, mas a gamification vai mais além. O nome
vem realmente de game (jogo) mas mais porque se refere a um processo em
que se utilizam elementos de jogo em contextos que não são de jogo, e não
tanto porque a ideia seja transformar tudo num jogo.
Mas porquê o interesse na gamification? Porque com tantas pessoas a jogarem
em todo o mundo várias horas ao longo da semana, alguma coisa de especial os
jogos deverão ter. Por isso, as empresas e os profissionais querem ir buscar aos
jogos aquilo que os torna tão envolventes para o inserirem noutros contextos,
tornando-os mais apelativos, motivadores e envolventes para as pessoas que
neles se inserem.
Pontos, níveis, badges, leaderboards (quadros de honra) são os elementos mais
comuns que todos associamos aos jogos, mas feedback, desafios, missões e
avatares, são alguns outros elementos que se podem referir. É a sua utilização de
forma adequada, que permite criar experiências que geram competição, levam à
descoberta, permitem explorar, progredir, ganhar e socializar, tudo aspectos dos
jogos que contribuem para o seu sucesso.
O desafio da gamification é então pegar numa aplicação, num sistema ou num
processo, e dar-lhe esses aspectos dos jogos que atraem as muitas pessoas que
jogam, e que geram emoção, motivação, sentido de autonomia, envolvimento e
mesmo diversão, de modo a que as pessoas fiquem motivadas a participar, a
contribuir ou a alterar comportamentos.
Para isso, ir-se-ão utilizar os tais elementos dos jogos, que não se esgotam
nos pontos, níveis e leaderboards, mas podem e devem incorporar outros
elementos, de acordo com o perfil dos utilizadores do sistema, com os objectivos
que pretendem atingir e com os meios disponíveis.
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FOLIAS DO NOSSO TEMPO
Vasco Pulido Valente, Pub.
Basta ligar a televisão para se perceber o estado de indigência intelectual e
política a que chegou o país. A informação, que já foi sofrivelmente sensata,
embora parcial e sumária, tem hoje o critério editorial do antigo semanário
“O Crime” e da imprensa cor-de-rosa e desportiva.
Para começar, os portugueses são presenteados com horas do que antigamente
se chamava “casos crapulosos”: a facada, o tiro, o roubo, a violência doméstica,
histórias de tribunal, considerações de réus, de testemunhas, de advogados,
de “populares”, da polícia e de um ou outro comentador de serviço. Depois do
“crapuloso” vem o “acidente” e a catástrofe: desastres de avião e de automóvel,
incêndios, tempestades de vento ou neve, inundações, tudo o que meta feridos,
mortos, miséria e sangue.
Isto ocupa muito mais de metade do noticiário médio. O resto consiste numa
pseudo-reportagem desportiva, ou seja, no dia-a-dia do futebol. A televisão não
perde um jogo ou um golo que possa interessar a meia dúzia de fanáticos de
um clube qualquer. Segue os treinos. Esclarece sobre o “plantel” da equipa A ou
da equipa B, sobre os lesionados, sobre os castigados, sobre os “duvidosos”.
Entrevista treinadores na véspera e no minuto seguinte aos “clássicos” e não“clássicos” do campeonato. Jorge Jesus, por exemplo, é seguido com uma
persistência e um zelo com que não se segue nenhum ministro, o primeiroministro ou Presidente da República (agora tão retirado que o boato da sua
prematura morte já corre pela província). E, através de tudo isto, Ronaldo,
sempre Ronaldo, infinitamente Ronaldo.
O tempo que sobra (e o jornal da TVI, para só falar nele dura uma hora e meia)
vai para festas: festas de cozinha, festas de vinho, festivais da alheira, do
presunto e do chouriço, de quando em quando as prodigiosas fabricações do
chefe A ou do chefe B e, continuamente, o sabor e o aroma dos tradicionais
produtos deste nosso querido Portugal (que não se vendem nos supermercados,
nem nas mercearias de Lisboa). Não admira que neste banho cultural, a política
tenha pouco a pouco adoptado a natureza da televisão. Com um esforço sublime
consegue concorrer, e colaborar, com os “valores” que regem os noticiários e
não pára de nos dar novos motivos de interesse e estima: a barafunda Sócrates,
a barafunda BES, os mistérios do “Visa Gold”, o velho incumprimento fiscal
de Passos Coelho, a prisão de um inspector da polícia, a mentira impenitente
e descarada no parlamento e fora dele. Portugal acaba com certeza por
se transformar num “filme negro” (anos 40), sem Bogart, nem Bacall. E nós,
pachorrentamente, assistimos na nossa cadeira.
atribuição de badges ou da conquista de reputação, feita com base na votação
de outros utilizadores. São atribuídos badges, por exemplo, para quem coloca
uma pergunta que obtém um determinado número de votos e a conquista de
reputação, permite ao utilizador obter privilégios que, de acordo com o nível
atingido, vão desde o poder votar até ao acesso a ferramentas de moderação.
Desta forma, os utilizadores mantêm-se motivados a contribuir e o número de
perguntas e respostas relevantes para a comunidade vai crescendo.

Encontram-se exemplos de gamification interessantes, em situações em
que se pretende dinamizar redes sociais, públicas ou internas, nas quais os
utilizadores que mais participam, podem ver os seus contributos reconhecidos,
não só através de pontos ou de feedback de outros utilizadores, mas também
através da obtenção de acesso privilegiado a determinados conteúdos ou de
um estatuto especial como o de especialista. Por exemplo, no LinkedIn são
identificados os Top Contributors de cada grupo. Assim, quem mais contribui
com tópicos ou comentários obtém um estatuto especial e tem mais visibilidade,
o que terá como consequência um maior número de visualizações do seu
perfil e o reconhecimento dos seus pares. Tudo isto contribuirá para que estes
utilizadores continuem motivados a manter a sua actividade na rede e para que
outros queiram atingir o mesmo estatuto e por isso passem a participar mais.
Outro exemplo é o site Stack Overflow (http://stackoverflow.com/) dirigido a
programadores, profissionais e amadores experimentados, e que pretende criar
um repositório de respostas detalhadas a todas questões de programação. Os
utilizadores são motivados a contribuir com perguntas e respostas através da

No âmbito da alteração de comportamentos a gamification tem também impacto
no apoio à mudança. Encontram-se diversos exemplos na área dos programas de
exercício físico onde se constata que muitas pessoas têm dificuldade em seguilos e acabam por desistir. Através da gamification é possível criar um ambiente
no qual se está inserido numa comunidade de praticantes, o praticante pode
escolher desafios, missões e definir os seus objectivos e há feedback regular
da comunidade quanto ao seu progresso e objectivos atingidos. Proporcionase assim uma experiência social, motivadora, envolvente e gratificante, na qual
o praticante tem um forte sentido de autonomia e de evolução, levando-o à
aquisição de um comportamento mais saudável que quererá manter e no qual
irá persistir.
Muitas outras áreas podem tirar partido do potencial da gamification. As áreas
dos recursos humanos, da formação, da responsabilidade social, da saúde, entre
outras, são áreas com grande potencial para o desenvolvimento de projectos de
gamification porque em todas elas se encontram contextos onde há necessidade
de motivar e manter as pessoas motivadas a participarem, a contribuírem ou a
alterarem comportamentos.
A gamification pode então ser vista como uma forma de design de aplicações,
sistemas ou processos, através da qual se podem criar experiências que
proporcionam emoção, dão autonomia, permitem a evolução, desenvolvem a
comunicação e a socialização, e que são por isso envolventes, gratificantes e
motivadoras!
por Maria Luísa Corbal
Consultora de Recursos Humanos
Especialista em Formação e Gamification
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Rosa dos Ventos
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Rose des Vents

Braga
•
•
•
•

assister à la procession nocturne du Seigneur Ecce Homo pendant les cérémonies de la Semaine Sainte
participer à l’évènement Bracara Augusta
visiter le parc national de Peneda-Gerês
visiter le sanctuaire de Saint-Benoît de la porte ouverte (São Bento da
Porta Aberta) ou le sanctuaire de Notre-Dame de l’Abbaye (Santuário de
Nossa Senhora da Abadia).

Parmi les plus anciennes du pays, Braga est une ville vibrante, pleine de jeunes
qui étudient dans ses universités.
Bâtie il y a plus de 2000 ans, « Bracara
Augusta » fut justement fondée par
Auguste, étant située sur l’une des
principales voies romaines de la
péninsule Ibérique, car c’était un
siège administratif de l’Empire que,
plus tard, l’empereur Caracala éleva
au rang de capitale de la province
romaine Gallaecia, actuelle Galice. Le
diocèse de Braga est le plus ancien du
Portugal et, au Moyen Âge, cette ville
parvint même à rivaliser en pouvoir et
en importance avec Saint-Jacquesde-Compostelle. L’un des chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle passait
par là, alors que ce culte commençait
à gagner de l’importance, avec la
Reconquista chrétienne et la fondation
du Portugal.

nouvelle Porte, ou prendre un café à la
Brasileira, lieu emblématique, avec vue
sur l’agitation de l’Avenida Central. Cette
ville est considérée comme la plus jeune
du Portugal et parmi ses références
contemporaines se distingue le Stade
municipal de Braga, conçu par Souto
Moura, l’un des architectes portugais les
plus renommés, lauréat du prix Pritzker.
Les visiteurs de Braga se doivent de

monter au Sanctuaire du Bon Jésus,
un symbole de la ville, avec son escalier
monumental. Entouré d’espaces verts, il
offre un excellent panorama sur la ville,
tout comme les deux autres églises des
alentours : le Sanctuaire Notre-Dame de
Sameiro, important lieu de culte marial au
Portugal, ainsi que l’église Sainte-Marie
de Falperra. Le Monastère de SaintMartin de Tibães et la Chapelle São
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La cathédrale (Sé) est aussi la plus
ancienne du pays et sa construction
fut commandée au XIIe siècle par les
parents du premier roi du Portugal,
Henri de Bourgogne et Thérèse
de León, qui y ont leurs tombeaux.
Braga est encore aujourd’hui l’un des
principaux centres religieux du pays, où
les fêtes de la Semaine Sainte et de la
Saint-Jean sont les dates importantes
du calendrier liturgique et touristique.

Frutuoso de Montélios, situés hors du
centre historique, méritent aussi une
visite, en raison de leur beauté et de
leur signification historique.

Outre le musée du trésor de la cathédrale
(Tesouro-Museu da Sé), cela vaut la peine
de visiter le musée des Biscayens (Museu
dos Biscainhos), installé dans un palais
baroque, correspondant à la période

Parmi les spécialités gastronomiques de
Braga, il faut absolument mentionner la
morue à la mode de Braga, de Narcisa
ou du Minho, le chevreau rôti et le
Pudim Abade de Priscos (sorte de flan

la plus marquante pour le patrimoine
de Braga, ou le musée archéologique
Dom Diogo de Sousa, puisque la ville
est aussi riche en vestiges de l’époque
romaine. Nous vous suggérons une
promenade détendue dans le centre
historique pour visiter quelques-unes
des nombreuses églises, admirer les
maisons et les bâtiments historiques,
comme le palais du Rayon (Palácio
do Raio), le théâtre Circo, l’Arc de la

au citron et à la cannelle confectionné
avec du lard fumé). Dans cette ville
d’étudiants, ne manquez pas l’animation
nocturne adaptée à tous les goûts.
Au cours de ces dernières années,
l’établissement de l’université et la
qualité de l’architecture contemporaine
de Braga lui ont donné un élan de
jeunesse, qui confère à cette ville
millénaire une modernité inattendue.
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O miúdo do restaurante !
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Entrei apressado e com muita fome no restaurante. Escolhi uma mesa bem
afastada do movimento, porque queria aproveitar os poucos minutos que
dispunha naquele dia, para comer e acertar alguns bugs de programação num
sistema que estava a desenvolver, além de planear a minha viagem de férias,
coisa que há tempos que não sei o que são.
Pedi um filete de salmão com alcaparras em manteiga, uma salada e um sumo
de laranja, afinal de contas fome é fome, mas regime é regime não é?
Abri o meu portátil e apanhei um susto com aquela voz baixinha atrás de mim:
- Senhor, não tem umas moedinhas?
- Não tenho, menino.
- Só uma moedinha para comprar um pão.
- Está bem, eu compro um.
Para variar, a minha caixa de entrada está cheia de e-mail.
Fico distraído a ver poesias, as formatações lindas, rindo com as piadas malucas.
Ah! Essa música leva-me até Londres e às boas lembranças de tempos áureos.
- Senhor, peça para colocar margarina e queijo.
Percebo nessa altura que o menino tinha ficado ali.
- Ok. Vou pedir, mas depois deixas-me trabalhar, estou muito ocupado, está
bem?
Chega a minha refeição e com ela o meu mal-estar. Faço o pedido do menino, e
o empregado pergunta-me se quero que mande o menino ir embora.
O peso na consciência, impedem-me de o dizer.
Digo que está tudo bem. Deixe-o ficar. Que traga o pão e, mais uma refeição
decente para ele.
Então sentou-se à minha frente e perguntou:
- Senhor o que está fazer?
- Estou a ler uns e-mail.
- O que são e-mail?
- São mensagens electrónicas mandadas por pessoas via Internet (sabia que ele
não ia entender nada, mas, a título de livrar-me de questionários desses):
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- É como se fosse uma carta, só que via Internet.
- Senhor, você tem Internet?
- Tenho sim, essencial no mundo de hoje.
- O que é Internet ?
- É um local no computador, onde podemos ver e ouvir muitas coisas, notícias,
músicas, conhecer pessoas, ler, escrever, sonhar, trabalhar, aprender. Tem de
tudo no mundo virtual.
- E o que é virtual?
Resolvo dar uma explicação simplificada, sabendo com certeza que ele pouco
vai entender e deixar-me-ia almoçar, sem culpas.
- Virtual é um local que imaginamos, algo que não podemos tocar, apanhar,
pegar... é lá que criamos um monte de coisas que gostaríamos de fazer.
Criamos as nossas fantasias, transformamos o mundo em quase como
queríamos que fosse.
- Que bom isso. Gostei!
- Menino, entendeste o significado da palavra virtual?
- Sim, também vivo neste mundo virtual.
- Tens computador?! - Exclamo eu!!!
- Não, mas o meu mundo também é vivido dessa maneira...Virtual.
A minha mãe fica todo dia fora, chega muito tarde, quase não a vejo, enquanto
eu fico a cuidar do meu irmão pequeno que vive a chorar de fome e eu dou-lhe
água para ele pensar que é sopa, a minha irmã mais velha sai todo dia também,
diz que vai vender o corpo, mas não entendo, porque ela volta sempre com o
corpo, o meu pai está na cadeia há muito tempo, mas imagino sempre a nossa
família toda junta em casa, muita comida, muitos brinquedos de Natal e eu a
estudar na escola para vir a ser um médico um dia.
Isto é virtual não é senhor???
Fechei o portátil, mas não fui a tempo de impedir que as lágrimas caíssem sobre
o teclado.
Esperei que o menino acabasse de literalmente ‘devorar’ o prato dele, paguei, e
dei-lhe o troco, que me retribuiu com um dos mais belos e sinceros sorrisos que
já recebi na vida e com um : ‘Brigado senhor, você é muito simpático!’.
Ali, naquele instante, tive a maior prova do virtualismo insensato em que vivemos
todos os dias, enquanto a realidade cruel nos rodeia de verdade e fazemos de
conta que não percebemos!
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Participação em tempos de raiva
Helena Roseta, Arqª
É preciso passar do ecrã para as ruas e das ruas para as urnas.
Ao contrário do que muitas vezes oiço dizer, as pessoas não andam resignadas
nem apáticas. Estão descrentes e revoltadas, embora nem sempre o exprimam
ou manifestem. Vivemos tempos de raiva, uma raiva surda que pode explodir
subitamente.
Raiva contra as políticas austeritárias que não resolveram os problemas do país
e agravaram as desigualdades; raiva contra o vexame do protectorado europeu
sob o comando da Alemanha e a subserviência do governo português; raiva pelo
cinismo de um Primeiro-ministro que reivindicou para si uma indulgência oposta à
intransigência que nos impôs; raiva pela impunidade da grande corrupção, desde
o buraco do BES aos vistos gold; raiva pela pusilanimidade da nossa suposta
“nata” empresarial e banqueira, capaz de destruir valor com uma leviandade que
nunca imaginámos possível; raiva pela lentidão da justiça e pela banalização e
saturação da paisagem televisiva, como se todos os canais, sujeitos à ditadura
das audiências, acabassem por ser um só; raiva finalmente pelo desconforto
perante o fosso entre quem nos representa, ou devia representar, e a maioria
dos portugueses.
Face a este acumular de tensões e frustrações, há indignação, revolta e
cansaço. Mas as crises da democracia só se resolvem com mais democracia,
o que implica mais e melhor participação dos cidadãos. E não se diga que os
portugueses não participam. Fazem-no nalgumas condições: quando acreditam
que podem mudar alguma coisa – como se viu no caso de sucesso que foram as
primárias do PS, mesmo que haja quem já se sinta insatisfeito com o caminho
feito desde então; ou quando sentem que ninguém defende eficazmente a sua
causa – como é patente na mobilização dos indignados e enganados pelo papel
comercial do BES; ou ainda quando uma causa maior os leva a acreditar na
utopia, como sucedeu com o movimento por Timor em 1999.
A participação tem contudo os seus riscos e os seus limites. Ela não substitui
a democracia representativa, antes deve complementá-la, o que em Portugal é
muito difícil. A participação pode estimular populismos ou conduzir à desilusão.
E nem tudo o que é participativo é bom – já vi, por exemplo, movimentações
muito participadas pedindo à autarquia que remova pessoas sem abrigo como
se fossem lixo.
Ao longo dos últimos anos, vivi por dentro inúmeros movimentos e processos
participativos. Posso por isso testemunhar as principais dificuldades que
sentimos. Em primeiro lugar, a questão da continuidade. É relativamente fácil
mobilizar gente para um assunto específico com um calendário próximo. Fazê-lo
em torno de causas mais gerais é muito mais difícil. As pessoas gostam de tomar
posição, mas depois não têm tempo ou paciência para alimentar processos
que podem ser demorados e desgastantes. Também é complicado lidar com
questões de liderança, mas sem uma estratégia reconhecível num rosto os
processos participativos tendem a esgotar-se, ou a cindir e pulverizar-se. O
amadurecimento e consolidação de movimentos participativos mais ou menos
espontâneos não dispensam uma liderança legitimada, uma avaliação crítica e
resultados palpáveis.
Outra dificuldade, banal, é a do suporte logístico e financeiro. Ir à net pode
ser de graça, mas o uso de espaços, a promoção de eventos e a mobilização
de pessoas tem custos, em tempo e dinheiro. A legislação portuguesa sobre
associações é completamente obsoleta. Em vez de incentivar, espartilha e
dificulta, num resquício controleiro dos tempos do regime ditatorial.
O espaço da intervenção política, por essa Europa fora, está em mutação. Mudam
as fronteiras ideológicas, mudam as bases de apoio, crescem novos tipos de
confrontação para lá do velho binómio esquerda/direita. O líder do Podemos em
Espanha fala nos de cima e nos de baixo, por exemplo; outros falam de incluídos
e excluídos, ou os de dentro e os de fora. Pela minha parte costumo usar como
critério para a separação de águas uma adaptação pessoal da máxima “in dubio
pro reo”, que traduzo por “na dúvida, pelos pequeninos”. Quando estão em jogo
múltiplos interesses, como sucede na gestão de uma cidade, este critério temme sido bastante útil. Sabemos sempre quem são “os pequeninos”. E mesmo
que não tenham toda a razão, merecem uma discriminação positiva quando
possível.
A participação não pode esgotar-se no próprio acto de participar. Não basta
encher a net de petições e abaixo-assinados, ou o facebook de “likes”. É preciso
passar do écran para as ruas e das ruas para as urnas. E é preciso, quando se
consegue aceder a um cargo político eleito, ser capaz de fazer a diferença e de
fazer diferente. Só assim se poderá transformar a participação em tempos de
raiva na energia criadora que falta inocular na nossa democracia decadente.
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suite page 1
«Lorsqu›on fait le total des augmentations, les chiffres deviennent astronomiques»,
a dit le responsable du dossier énergie de l›organisme, Olivier Bourgeois.
Il s’est inquiété de l’impact de ces hausses tarifaires sur les ménages à faible
revenu en rappelant qu’il y avait eu en 2014 quelque 70 000 débranchements en
raison de défauts de paiement.
«On risque de voir en 2015 une année encore plus importante, a-t-il dit. HydroQuébec devra mettre en place un nouveau système pour traiter les gens qui ne
peuvent pas payer.»
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Et Apple réinventa la montre

On s’en doutait : la montre Watch d’Apple est «absolutely fabulous», et il nous
en faudra une pour faire des centaines de choses dont on ignorait l’importance
avant son dévoilement, explique Pierre Duhamel.

Le porte-parole d’Option consommateurs dans ce dossier s’est par ailleurs réjoui
de voir la Régie reconnaître le rôle joué par les associations dans la négociation
entre les ménages à faibles revenus et la société d’État.
«[La Régie] invite [Hydro-Québec] à évaluer la possibilité de financer les
associations, est-il écrit dans la décision. Elle croit qu’il serait opportun de les
financer adéquatement dans ce rôle d’intermédiaires entre le distributeur et les
clients en difficultés de paiement.»
Filière éolienne
Malgré tout, M. Bourgeois se désole de voir les politiques gouvernementales en
matière d’éolien être à l’origine des augmentations pour les consommateurs, qui,
à son avis, ont peu de moyens à leur disposition dans ce dossier.
«Les gouvernements des dernières années ont décidé de développer des
marchés de production d›énergie pour favoriser le développement régional, a-t-il
rappelé. Ces productions sont coûteuses et mettent une importante pression à la
hausse sur les tarifs.»
Le mois dernier, lors du dévoilement des résultats annuels d’Hydro-Québec, son
président-directeur général, Thierry Vandal, avait par ailleurs reconnu que les
achats d’électricité de la société d’État se feraient différemment si ce n’était de
la filière éolienne.
Les grands consommateurs d’électricité verront également leur facture
d’électricité grimper, puisque la Régie donne son feu vert à augmentation de 2,9
% du tarif L, alors qu’Hydro-Québec avait réclamé 3,5 %.
Le tribunal réglementaire souligne qu’il reconnaît une baisse de la prévision des
ventes pour 2015 par rapport aux prévisions initiales de la société d’État, entre
autres en raison d’un ralentissement dans le secteur des pâtes et papiers.

Photo : Apple
Apple a lancé, en grande pompe comme c’est son habitude, sa montre connectée,
sobrement appelée «Watch».
Il y a des montres depuis presque 500 ans et des montres connectées au Web
depuis quelques années, mais c’est comme si Apple venait d’inventer la roue, le
zéro et la mesure du temps, à en juger par l’enthousiasme affiché par le président
d’Apple, Tim Cook.
On s’en doutait, la Watch est «absolutely fabulous», et il nous en faudra une pour
faire des centaines de choses dont on ignorait l’importance avant la présentation.
La stratégie est simple. En quatre ans, Apple a multiplié par quatre son chiffre
d’affaires et doublé ses bénéfices. Les actionnaires se demandent si l’entreprise
peut continuer sur cette irrésistible lancée. Ils semblent croire que c’est possible
et, grâce à eux, Apple devrait d’ici peu devenir la première société à afficher une
valorisation boursière de 1 000 milliards de dollars.
Dans la foulée, Apple devient très dépendante du iPhone, qui représente
aujourd’hui 69 % de ses revenus. Apple a donc besoin d’une nouvelle catégorie
de produits pour maintenir la cadence et diversifier ses revenus. Il n’y a pas eu
de nouveau produit Apple depuis cinq ans, d’où la montre dont on entendra tant
parler.
Elle occupe une nouvelle place dans l’écosystème patiemment bâti par Apple.
L’idée est d’en faire le terminal le plus personnel et le plus pratique pour tous les
petits gestes quotidiens. Bref, le complément indispensable à tout l’attirail Apple
existant.
LG, Samsung Motorola, Huawei et Sony sont déjà sur le marché avec un produit
semblable, mais je ne connais personne qui porte une montre de ce type. Apple
a compris que l’idée de connectivité ne suffit pas et qu’il faut plutôt faire valoir
l’indispensable nécessité d’en porter une.
C’est pour faire cette démonstration qu’Apple a déjà signé des ententes avec des
chaînes hôtelières, des fabricants de système d’alarme et des banques. Apple
aime mener la guerre sur le terrain des fonctionnalités.
Dans la présentation d’Apple, on donne l’exemple du type qui ouvre à distance
la porte de garage de la maison avec sa montre pour permettre à son enfant d’y
pénétrer même sans sa clé. De celui qui entre dans sa chambre d’hôtel sans
une clé magnétique, ou encore qui franchit les guérites de sécurité d’un aéroport
sans sa carte d’embarquement.
Rien de tout cela me paraît pas fondamental au bonheur, mais le pari d’Apple
peut être remporté si quelques dizaines de millions de ses centaines de millions
d’usagers (il y a près d’un milliard de détenteurs d’un produit Apple) cèdent à la
tentation.
Et beaucoup d’efforts seront faits pour que vous y cédiez.
Au fait, la montre indique aussi l’heure.
À propos de Pierre Duhamel
Journaliste depuis plus de 30 ans, Pierre Duhamel observe de près et commente
l’actualité économique depuis 1986. Il a été rédacteur en chef ou éditeur de
plusieurs publications, dont des magazines (Commerce, Affaires Plus, Montréal
Centre-Ville) et des journaux spécialisés (Finance & Investissement, Investment
Executive). Conférencier recherché, Pierre Duhamel a aussi commenté l’actualité
économique sur les ondes de la chaîne Argent, de LCN et de TVA. On peut le
trouver sur Facebook et Twitter : @duhamelp.
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TEMPO DE POESIA - XIV

ANTERO de QUENTAL

Poeta e filósofo português, um dos precursores da poesia Revolucionária

Biografia

Escolha de Isabel Meyrelles
Tradução e Colaboração de Maria Fernanda Pinto, PFr.

Antero de Quental (1842-1891),
nasceu nos Açores (Ilha de S. Miguel,
cidade de Ponta Delgada) e começou
a escrever poemas muito cedo, foi
uma das figuras marcantes da poesia
e da política na segunda metade do
século XIX em Portugal, consagrandose quase exclusivamente ao soneto.
Poeta e filósofo, foi um verdadeiro líder
intelectual do Realismo em Portugal.
Dedicou-se à reflexão dos grandes
problemas filosóficos e sociais do seu
tempo. Contribuiu para a implantação
das ideias renovadoras da geração de
1870.

1

Nocturno

A filosofia de Antero é inseparável
da sua poesia, onde de forma mais
sistemática procurou desenvolver todo
um percurso poético-filosófico desde a
dúvida religiosa até um panteísmo de
inspiração oriental. Reagindo contra o naturalismo e o positivismo que então
predominavam, procurou no final da vida conceber uma filosofia centrada na
consciência e na liberdade.
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Com 16 anos foi estudar Direito em Coimbra, onde se viria a licenciar em 1864.
É neste período que entrou em contacto com a obra de Kant, Hegel, Proudhon,
Michelet, A. Comte e outros pensadores contemporâneos.
Em 1865, um grupo de estudantes da Universidade de Coimbra, critica as velhas
ideias do Romantismo, baseando-se num texto do poeta romântico António
Feliciano de Castilho, no qual ele criticava as novas ideias literárias de Antero
de Quental e Teófilo Braga, fazendo surgir uma polémica entre a velha e a nova
geração de poetas. A essa manifestação, Antero responde de maneira violenta,
escrevendo uma carta aberta que foi divulgada com o título de “Bom senso e
bom gosto”, onde ele acusa Castilho de obscurantismo e defende a liberdade
de pensamento dos novos escritores. Essa polémica ficou conhecida como a
“Questão Coimbrã. Nesse mesmo ano publica “Odes Modernas”.
Em 1866, foi morar em Lisboa, e em
1867 foi para Paris, regressando a
Lisboa em 1868. Em 1869, funda o
jornal “A República”. Em 1871, junto
com Eça de Queirós, Oliveira Martins
e Ramalho Ortigão, planeja uma
série de “Conferências Democráticas”
e em 1872, publica “Primaveras
Românticas”.
O programa divulgado falava entre outras coisas, da preocupação com
a transformação social, moral e
política dos povos, a necessidade de
ligar Portugal com os movimentos
modernos, agitar na opinião pública
as grandes questões da filosofia e
da ciência e realizar transformações
na política, economia e religião da
sociedade portuguesa.
Antero de Quental expressa nos seus
sonetos uma inquietação religiosa e
metafísica constituindo a parte mais
importante de sua obra: “Sonetos de
Antero” (1861), “Sonetos Completos”
(1886), “Raios de Extinta Luz” (1892),
Odes Modernas (1865), “Primaveras
Românticas”(1872), Sonetos (1886);
Raios de Extinta Luz (obra póstuma,
1892).
Sofrendo de depressão, suicidou-se
no dia 11 de setembro de 1891, em
Ponta Delgada, a sua terra natal.

Espírito que passas, quando o vento
Adormece no mar e surge a Lua,
Filho esquivo da noite que flutua,
Tu só entendes bem o meu tormento...
Como um canto longínquo - triste e lentoQue voga e sutilmente se insinua,
Sobre o meu coração que tumultua,
Tu vestes pouco a pouco o esquecimento...
A ti confio o sonho em que me leva
Um instinto de luz, rompendo a treva,
Buscando. entre visões, o eterno Bem.
E tu entendes o meu mal sem nome,
A febre de Ideal, que me consome,
Tu só, Génio da Noite, e mais ninguém!
2

O Que Diz A Morte
Deixai-os vir a mim, os que lidaram;
Deixai-os vir a mim, os que padecem;
E os que cheios de mágoa e tédio
encaram
As próprias obras vãs, de que escarnecem...
Em mim, os sofrimentos que não
saram,
Paixão, dúvida e mal, se desvanecem.
As torrentes da dor, que nunca param,
Como num mar, em mim desaparecem.
Assim a Morte diz. Verbo velado,
Silencioso intérprete sagrado
Das cousas invisíveis, muda e fria,
É, na sua mudez, mais retumbante
Que o clamoroso mar; mais rutilante,
Na sua noite, do que a luz do dia.
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Mors - Amor
Esse negro corcel, cujas passadas
Escuto em sonhos, quando a sombra desce,
E, passando a galope, me aparece
Da noite nas fantásticas estradas,
Donde vem ele? Que regiões sagradas
E terríveis cruzou, que assim parece
Tenebroso e sublime, e lhe estremece
Não sei que horror nas crinas agitadas?
Um cavaleiro de expressão potente,
Formidável, mas plácido, no porte,
Vestido de armadura reluzente,
Cavalga a fera estranha sem temor:
E o corcel negro diz: “Eu sou a morte!”
Responde o cavaleiro: “Eu sou o Amor!”
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70º Aniversário da TAP - 14 de Março
Tudo começou com Lisboa - Madrid. Depois veio o mundo
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São 70 anos de história que começaram com um nome diferente daquele que
tem hoje e como primeiro destino o país vizinho. A TAP faz anos e o Observador
foi revisitar as datas que a marcaram mais.

Na Mão de Deus
Na mão de Deus, na sua mão direita,
Descansou afinal meu coração.
Do palácio encantado da Ilusão
Desci a passo e passo a escada estreita.

Ricardo Oliveira Duarte, Observador
Começou por se chamar “Secção de Transportes Aéreos”, em 1945, quando
Humberto Delgado, então director do Secretariado da Aeronáutica Civil, a decidiu
criar.

Como as flores mortais, com que se enfeita
A ignorância infantil, despojo vão,
Depois do Ideal e da Paixão
A forma transitória e imperfeita.

A primeira rota comercial da TAP foi Lisboa - Madrid. Seguiu-se a “Linha Aérea
Imperial”, que fazia Lisboa – Luanda - Lourenço Marques. Uma viagem de ida e
volta demorava 15 dias e implicava 12 escalas.

Como criança, em lôbrega jornada,
Que a mãe leva ao colo agasalhada
E atravessa, sorrindo vagamente,

Actualmente a TAP Air Portugal voa para 88 destinos, em 38 países. Tem uma
frota de 77 aviões e realiza uma média de 2.500 voos semanais. A infografia
abaixo mostra a evolução da companhia aérea nacional.

Selvas, mares, areias do deserto...
Dorme o teu sono, coração liberto,
Dorme na mão de Deus eternamente!

Crédito: Milton Cappelletti
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A UM POETA*
Surge et ambula!
Tu que dormes, espírito sereno,
Posto à sombra dos cedros seculares,
Como um levita à sombra dos altares,
Longe da luta e do fragor terreno,
Acorda! é tempo! O sol, já alto e pleno,
Afugentou as larvas tumulares...
Para surgir do seio desses mares,
Um mundo novo espera só um aceno...
Escuta! é a grande voz das multidões!
São teus irmãos, que se erguem! são canções...
Mas de guerra... e são vozes de rebate!
Ergue-te, pois, soldado do Futuro,
E dos raios de luz do sonho puro,
Sonhador, faze espada de combate!

Vai haver acordo final com o Irão?
Alexandre Reis Rodrigues
O Irão nunca aceitaria ser tratado como uma espécie de membro de segunda
classe do Tratado de Não Proliferação, ficando proibido de proceder ao
enriquecimento de urânio a um nível industrial. Faz sentido que o Presidente
Obama se tenha mostrado disposto a garantir que seria tratado como qualquer
outro membro do Tratado sem armas nucleares, tão cedo fosse possível confiar
na natureza pacífica do seu programa nuclear. Se a abertura que Obama quer
dar a este caminho não se comprovar adequada, porque afinal Teerão apenas
visava o levantamento das sanções, então os EUA terão mecanismos de controlo
pensados para garantir uma margem de pelo menos um ano para tomar outras
medidas.
Em resumo, parecem haver razões para algum optimismo moderado num
horizonte de curto/médio prazo mas isso não significa exactamente que vai haver
um acordo. Se não houver será pior, na medida em que se fica sem qualquer
controlo sobre o desenvolvimento do programa nuclear iraniano.

Um povo educado sabe bem distinguir um discurso sério
de uma verborreia demagógica.

Um povo ignorante desperdiça os seus recursos e empobrece.
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Entrevistando um maçónico

O que é afinal a maçonaria, quem é convidado e que correntes
existem?
Uma enciclopédia inteira não chegaria para explicar as origens, os rituais e a
simbologia maçónica, mas o i resumiu as principais dúvidas e perguntas

O que é a maçonaria?
Existem seis características básicas
e fundamentais: a maçonaria é uma
ordem iniciática (porque só entra
quem se sujeitar a uma cerimónia de
iniciação), ritualista (porque assenta
em ritos e simbolismos), universal
e fraterna (o objectivo último é o
estabelecimento de uma fraternidade
universal), filosófica (por procurar
responder às interrogações profundas
do ser humano) e progressista (porque
visa o progresso da humanidade).
Todos estes princípios assentam no
livre pensamento e na tolerância,
permitindo
o
aperfeiçoamento
do homem, a edificação de uma
sociedade justa e igualitária e o progresso da humanidade através da elevação
moral e espiritual.
A palavra vem do francês “maçonnerie” – “pedreiro-livre” em português.

Como e quando surgiu?
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As raízes são antigas. A maçonaria é herdeira das associações de artistas
do mundo antigo, especialmente do Egipto, Grécia e Roma, estando também
ligada às corporações de pedreiros da Idade Média. Porém, o movimento e a
maçonaria moderna recua a 1717, quando quatro lojas de Londres se juntaram
numa especial de federação: a Grande Loja de Londres. O movimento cresceu
e, menos de duas décadas depois, já havia mais de uma centena de “oficinas”
em Inglaterra. Em meados do século xviii é implementada em França e em 1727
é introduzida em Portugal por um católico inglês que abriu uma loja em Lisboa.
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A explicação não é linear. O segredo maçónico é impossível de comunicar
ao mundo profano (os comuns mortais não maçons). Dele fazem parte, por
exemplo, o simbolismo dos ritos, dos sinais, de palavras. Esse simbolismo pode
ser revelado e explicado, mas só os iniciados conseguem verdadeiramente
compreendê--lo. Por outro lado, o segredo maçónico não material: é um
sentimento e o resultado do tal processo de aperfeiçoamento pessoal. Por ser
íntimo, individual e do domínio do transcendente e do sentir, considera-se que é
um mistério incomunicável, interior. No entanto, também se traduz em aspectos
mais práticos: o segredo maçónico impede o maçon de revelar a identidade dos
seus irmãos.

A maçonaria serve para controlar a política, os tribunais e o mundo
dos negócios?
Teórica e filosoficamente, não. Os
maçons procuram o aperfeiçoamento
moral, o conhecimento e a evolução
do seu templo interior (o seu “eu”). O
bom maçon é obediente à fraternidade,
mas deve ser sobretudo justo e aplicar
os resultados da sua elevação moral
na vida familiar e profissional.
Partindo
destes
pressupostos,
qualquer tentativa de controlo de
sectores da sociedade é inaceitável e
injusta.

Então porque é que essa questão é tantas vezes discutida?
Historicamente, as lojas maçónicas foram palcos de conspirações e, em
determinadas épocas, estiveram muito ligadas à política. Além de essa ideia ter
permanecido, de tempos a tempos surgem escândalos – como o Caso Moderna
ou, mais recentemente, o caso da Loja Mozart – que parecem apontar para a
existência de uma outra face da maçonaria, palco de uma mão invisível. Por
outro lado, trata-se de uma fraternidade. Como tal, os irmãos devem ajudar-se e
apoiar-se – um dever que por vezes é levado ao extremo.

Quem é convidado para a maçonaria?
Cerca de 80% dos membros da
maçonaria não são socialmente
influentes ou endinheirados. Aquando
do recrutamento a pessoa deve já
ter a sua vida profissional resolvida.
Até porque o ingresso na ordem
implica uma série de compromissos
financeiros: o pagamento de uma
espécie de jóia de adesão e de quotas
mensais, além de disponibilidade
financeira para frequentar os eventos
e as reuniões das lojas e participar em
acções filantrópicas e beneméritas.
Mais importante que o dinheiro,
asseguram os maçons, é garantir
que os candidatos sejam exemplares
do ponto de vista social e moral e
que estejam disponíveis para iniciar
uma vida nova e um processo de
transformação abraçando os ideais
maçónicos.

Existem correntes diferentes?
Sim. Pode falar-se em dois grandes ramos. O primeiro, chamado regular ou
tradicional, representa a corrente mais conservadora e é reconhecida pela
Grande Loja de Inglaterra. Depois há um segundo, liberal. A maçonaria regular
não aceita a participação de mulheres e exige que os maçons sejam crentes
numa entidade revelada (um deus, independentemente da sua forma) e na
imortalidade da alma. A liberal – ou irregular – aceita a mulher em condições de
igualdade e não exige a crença num Deus.

Que obediências existem em Portugal?
O Grande Oriente Lusitano (GOL) é
a mais antiga e influente e faz parte
da corrente liberal. A Grande Loja
Legal de Portugal (GLRP) representa
a corrente tradicional. Existe ainda
uma terceira obediência com alguma
expressão: a Grande Loja Simbólica
de Portugal, criada em 2011.
É a menos expressiva, a mais discreta
e a mais ritualista das três obediências,
praticando um rito próprio: o antigo e
primitivo de Memphis Misraïm. Existe
ainda, desde 1997, a Grande Loja
Feminina de Portugal, que conta com
cerca de 250 membros.

Quantos maçons há em Portugal?
Estima-se que sejam entre 5 e 6 mil.
A maçonaria é uma sociedade secreta?
Os maçons garantem que não, até porque os locais de reunião são do
conhecimento público e, regra geral, visitáveis. Ainda assim, admitem que se
trata de uma ordem discreta: os ritos e encontros não são abertos ao público
e só os membros têm conhecimento de certas práticas e saberes. se não é
secreta, para que serve (e em que consiste) o segredo maçónico?

Como é feito o convite?
Parte de outros membros. Os candidatos são observados e investigados antes
de serem convidados. Procura-se recolher informação sobre o comportamento
da pessoa, se é bem formada, como interage em grupo ou se tem problemas de
ordem financeira ou criminal. Inicia-se depois um período de sindicância, com
entrevistas com três maçons diferentes – que averiguam, através de conversas
e perguntas, se a pessoa terá um perfil adequado. Só depois é que o nome é
apresentado e votado pelos mestres na loja maçónica. Se for aceite, o candidato
tem de passar por um interrogatório e pelo rito iniciático – que simboliza a morte
para o mundo profano (fora da maçonaria).

O que é que implica entrar?
O aprendiz tem de adoptar uma conduta no mundo profano coincidente com os
princípios e ideais maçónicos. Terá de ser assíduo e participar nas reuniões da
loja, onde receberá trabalhos de estudo e de pesquisa maçónica – que visam
aprofundar a sua viagem interior. À medida que for cumprindo essas missões e
com a passagem do tempo, subirá ao grau seguinte: companheiro e, mais tarde,
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mestre. Um maçon cumpridor e empenhado consegue passar de aprendiz a
mestre em três anos.

Harcèlement journalistique : PKP se
trompe de cible

Os maçons têm de esconder que o são?
Não. A decisão de se assumirem pertence à esfera de cada um. A única obrigação
é não revelarem a identidade dos restantes maçons.

É preciso pagar para estar na maçonaria?
Sim. Actualmente, o valor médio das quotas mensais ronda os 30 euros. Há
ainda um valor a pagar na iniciação, que varia, consoante as obediências, entre
os 200 e os 500 euros.

Porque é que os maçons usam avental?

S’y a quelqu’un d’assez fort et d’opiniâtre au sein de l’équipe de Pierre Karl
Péladeau, il devrait ramasser son courage à deux mains et conseiller à celui-ci
d’y penser deux fois avant de publier n’importe quoi sur son profil Facebook.
Pierre Karl Péladeau m’a bien fait rire, cette semaine, lorsqu’il a interpellé le
Directeur général des élections du Québec (DGEQ) à la suite de recherches
effectuées par La Presse sur la provenance des dons pour sa campagne à la
chefferie du Parti québécois (PQ).
Péladeau, qui a visiblement l’épiderme sensible, se plaint de «harcèlement»
et d’«intimidation» de la part de La Presse envers ses donateurs. Il s’interroge
même sur la pertinence de publier l’identité des donateurs dans le site Internet
du DGEQ.

O avental simboliza o trabalho maçónico.
Os aprendizes e companheiros usam um
avental totalmente branco, enquanto os
dos mestres têm ornamentos bordados
a vermelho ou azul, conforme o rito
praticado.

O que acontece nos rituais
iniciáticos?
É como que um baptismo maçónico.
Os aspirantes a aprendizes são
vendados. O rito representa a morte, o
abandono do mundo profano e o início
de uma nova vida. Acredita-se que
com a entrada na maçonaria se sai
das trevas para a luz e é por isso que a venda só é retirada no final da cerimónia.
E, se quando o candidato a põe está tudo escuro na sala em que se encontra,
quando a retira é confrontado com um espaço completamente diferente: a loja
ritualmente preparada e os irmãos vestidos a rigor, consoante o grau. A iniciação
é considerada o acto mais importante da vida do maçon.

Porque é que a igreja e a maçonaria não se dão?
Por razões históricas. E porque os pensamentos são substancialmente distintos
– ainda que a maçonaria descenda da tradição judaico-cristã. A Igreja Católica é
dogmática, enquanto na maçonaria vale o livre pensamento.
Coube ao Papa João XXIII eliminar do direito canónico a norma que determinava
a excomunhão directa dos membros da “seita maçónica”. E na maioria dos
templos maçónicos o livro sagrado adoptado é a Bíblia.

É incompatível ser-se católico e maçon?
Não. Um bom cristão será, à partida,
um bom maçon – pela partilha de
ideais como a caridade e o amor
pelo próximo. Aliás, várias figuras
importantes da Igreja foram maçons.

Os maçons acreditam em Deus?
Acreditam num grande arquitecto do
mundo – cuja representação pode
ser a que o maçon entender. Para os
maçons católicos, será Deus. Para
um maçon muçulmano, poderá ser
Alá. Outros maçons não acreditam
numa entidade revelada. A designação
utilizada para abranger todas as
formas diferentes de crença é a de
“grande arquitecto do universo”.

Os maçons protegem-se
arranjam emprego uns aos outros? Até que ponto?

Piqué dans son orgueil, Pierre Karl Péladeau ne réalise sans doute pas qu’il en
appelle au retour d’un obscurantisme digne de Duplessis, dit Brian Myles.
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Protegem. No fim de contas, é uma fraternidade.

Se um maçon mudar de ideias e quiser sair, pode fazê-lo? Mediante
que condições?
Pode, mas não deverá revelar conteúdos do segredo maçónico e expor de
alguma maneira os antigos irmãos.

Ces informations sont pourtant essentielles pour que le public et les journalistes
puissent faire des liens entre les candidats et leurs bailleurs de fonds. Dans le
cas de Pierre Karl Péladeau, les informations nous révèlent par exemple que
le chroniqueur du Journal de Montréal, Réjean Tremblay, a perdu tout sens de
la réserve journalistique en contribuant à la campagne de son patron et ami.
L’information a son utilité.
Par le passé, si l’identité des donateurs était restée inconnue, comme le souhaite
Péladeau, les Québécois n’auraient jamais pu découvrir que les employés de la
plupart des grands cabinets de génie-conseil contribuaient généreusement au
financement du Parti libéral du Québec (PLQ) et, dans une moindre mesure, à
celui du PQ et de la défunte Action démocratique du Québec (ADQ).
Les sordides affaires de financement sectoriel ne datent pas de l’époque de
Duplessis. Elles ont frappé de plein fouet le gouvernement libéral de Jean
Charest il y a un peu plus de cinq ans. Comment aurait-on pu saisir l’ampleur du
financement illégal du PLQ par les gens d’affaires sans connaître l’identité des
donateurs ? Comment aurait-on pu apprendre que les grands cabinets de génieconseil avaient aussi financé la campagne à la chefferie de Pauline Marois ?
Avant de devenir la prochaine cible du citoyen PKP, une précision s’impose. Je ne
fais pas l’ombre du début d’un lien entre Pierre Karl Péladeau et le financement
illégal. Et je ne suis pas à la solde des Desmarais. Il m’apparaît seulement
important que le financement populaire des partis conserve un caractère public,
dans l’intérêt public.
Piqué dans son orgueil, Pierre Karl Péladeau ne réalise sans doute pas qu’il
en appelle au retour d’un obscurantisme digne de Duplessis. Il nous faut les
noms des donateurs. En démocratie, la joute politique doit se dérouler à visage
découvert.
Par ailleurs, Pierre Karl Péladeau se trompe de cible lorsqu’il interpelle le DGEQ.
A-t-il vraiment le choix ?
La loi électorale confère au DGEQ de vastes pouvoirs d’enquête sur «la légalité
des contributions et des dépenses». Cette loi n’autorise pas les chasses aux
sorcières contre les journalistes qui décident d’enquêter à leur tour sur les affaires
politiques.
Au final, Pierre Karl Péladeau se plaint de dérives déontologiques alléguées de
La Presse, un journal qui appartient à ses ennemis jurés de la famille Desmarais.
S’il juge que le quotidien est allé trop loin, il n’a qu’à porter plainte au Conseil
de presse du Québec (CPQ). Ses accusations de harcèlement et d’intimidation
relèvent au fond de l’atteinte potentielle à la vie privée de ses donateurs. C’est
une question déontologique toute simple que le Conseil de presse n’aurait pas
de difficulté à trancher.
Le hic ? Pierre Karl Péladeau serait bien mal venu de porter plainte au CPQ.
Lorsqu’il était à la tête de Québecor, le conglomérat s’est retiré des affaires
courantes et du financement de ce tribunal d’honneur tripartite, composé de
journalistes, de patrons de presse et de représentants du public.
La décision revient le hanter d’une curieuse façon. Pour ne pas perdre la face en
se tournant vers la bonne instance, le CPQ, Pierre Karl Péladeau se tourne vers
la mauvaise instance, le DGEQ.
Le plus inquiétant dans cette histoire, c’est le manque de recul et de jugement
du candidat Péladeau. Il prend le prétexte des moindres attaques et remises en
question de sa candidature pour faire des procès d’intention à tout vent sur la
place publique. Les fonctions auxquelles il aspire exigent un peu plus de sagesse
et de maturité.
À propos de Brian Myles
Brian Myles est journaliste au quotidien Le Devoir, où il traite des affaires
policières, municipales et judiciaires. Il a aussi été affecté à la couverture de la
commission Charbonneau. Blogueur à L’actualité depuis 2012, il est également
chargé de cours à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM). On peut le suivre sur Twitter : @brianmyles.
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Votre Santé
Les calculs biliaires (lithiase biliaire)
Problèmes et maladies - Maladies de l’appareil digestif
Sommaire
Calculs biliaires (lithiase biliaire)
Symptômes, personnes à risque, facteurs de risque
Prévention des calculs biliaires
Traitements médicaux des calculs biliaires
On nomme lithiase biliaire, ou cholélithiase, la formation de calculs à l’intérieur
de la vésicule biliaire, l’organe qui emmagasine la bile sécrétée par le foie.
Les calculs, qu’on appelle parfois des « pierres » ressemblent effectivement à
de petits cailloux. Dans la majorité des cas, ils sont composés de cholestérol
cristallisé. Des calculs faits de pigments biliaires peuvent aussi se former, surtout
en cas de maladie grave au foie ou d’anémie à hématies falciformes, mais il n’en
sera pas question ici.
La forme, la taille et le nombre des
centaines) diffèrent d’un individu à
l’autre. Ils peuvent être aussi petits
qu’un grain de sable ou gros comme
une balle de golf.
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calculs (il peut y en avoir plusieurs

Des calculs peuvent apparaître dans divers organes creux (reins, vessie) ou dans
des glandes (vésicule biliaire, glandes salivaires), puis circuler ou se coincer
dans les voies excrétrices de ceux-ci. Selon l’endroit où ils se situent, ces calculs
seront composés de diverses substances : calcium, phosphate, cholestérol, sucs
digestifs ou autres.
Les calculs biliaires se forment généralement dans la vésicule biliaire et non
dans le foie, car la bile y est plus concentrée.
Qui est touché?
La lithiase biliaire, ou calcul de la vésicule est assez répandue et touche de 2 à
3 fois plus de femmes que d’hommes. À partir de 70 ans, de 10 % à 15 % des
hommes en sont atteints, ainsi que de 25 % à 30 % des femmes. Le risque d’avoir
des calculs biliaires augmente avec l’âge, pour atteindre près de 60 % après 80
ans, probablement en raison de la diminution de l’efficacité des contractions de
la vésicule. Les calculs n’entraînent des
complications que pour 20 % d’entre eux
et il peut s’agir d’une colique hépatique,
d’une cholecystite, d’une angiocholite, ou
d’une pancréatite aiguë biliaire.

La plupart du temps, les calculs n’entraînent
aucun symptôme. Cependant, ils peuvent
obstruer les conduits qui mènent la
bile vers le foie et les intestins. Cela
s’appelle une colique biliaire (voir le
schéma) si la crise est passagère.
N’arrivant plus à se vider, la vésicule
biliaire se met alors à gonfler, ce qui
peut provoquer de violentes douleurs.
Lorsque les calculs ne causent pas
de colique, ils sont parfois découverts
au hasard d’une échographie ou d’un
examen de tomodensitométrie (scan)
de l’abdomen.
Mentionnons que l’intensité des symptômes
ne dépend pas de la taille des calculs.
En effet, de petits calculs peuvent
se traduire par d’intenses douleurs,
alors que de gros calculs passeront
inaperçus. Ils sont parfois trop gros
pour sortir de la vésicule et bloquer les
canaux.
À quoi sert la vésicule biliaire?
La vésicule biliaire est un petit sac en forme de poire mesurant de 7 à 12 cm de
long. Elle emmagasine la bile, un liquide jaune verdâtre produit par le foie, qui
sert faciliter la digestion des aliments. Durant les repas, la vésicule se contracte
et libère la bile, qui circule alors dans le canal cholédoque jusqu’à l’intestin, où
elle contribue à la digestion, notamment des corps gras. La vésicule se détend et
se remplit de nouveau de bile.
Causes
La bile se compose principalement d’eau, de sels biliaires (qui, en émulsifiant les
graisses, jouent un grand rôle dans leur digestion par l’intestin), de cholestérol,
de phospholipides, de pigments et d’électrolytes.
Les calculs biliaires de cholestérol se forment lorsque :

La colique biliaire
Une crise de colique hépatique ou colique
biliaire, est due à un calcul de la vésicule
qui passe dans les voies biliaires et s’y
bloque de manière transitoire, empêchant
momentanément la bile de s’écouler. Elle
dure en moyenne de 30 minutes à 4 heures.
Une durée de plus de 6 heures doit faire
craindre une complication. Les douleurs
s’estompent lorsque le calcul se déloge
spontanément, permettant alors à la bile
de s’écouler à nouveau normalement.
Une personne qui a souffert d’une crise
de colique biliaire risque, dans 70 % des
cas, d’en subir d’autres. Si les premières
crises sont supportables, elles tendent à
s’aggraver lorsque les calculs ne sont pas
traités.
La plupart des crises surviennent en
dehors des repas. Elles peuvent se
déclarer à n’importe quelle heure du jour,
et le plus souvent il n’existe aucun événement déclencheur. La crise se manifeste
après que la vésicule se soit contractée et ait éjecté un calcul pouvant bloquer
un conduit biliaire. L’ingestion d’un repas provoque naturellement la contraction
de la vésicule, stimulée par la présence des aliments dans le tube digestif. La
vésicule se contracte aussi de façon aléatoire et spontanée à tout moment du
jour et de la nuit.
Complications possibles
Dans la majorité des cas, les calculs biliaires n’entraînent pas de complications.
Cependant, des douleurs persistantes non traitées peuvent un jour ou l’autre
s’intensifier au point de conduire à des situations qui mettraient la vie en danger
: la cholécystite aiguë (inflammation de la vésicule biliaire), la cholangite aiguë
(inflammation des canaux biliaires) ou la pancréatite aiguë (inflammation du
pancréas).

la bile contient trop de cholestérol;
la bile ne contient pas suffisamment de sels biliaires;
la vésicule biliaire ne se contracte pas régulièrement (la vésicule est alors dite
« paresseuse »).

En présence des symptômes ci-dessous, consulter un médecin de toute
urgence :
fièvre ;
couleur anormalement jaune de la peau ;
douleur très intense et subite du côté droit de l’abdomen et qui persiste au-delà
de 6 heures ; vomissements persistants.

On ne sait pas exactement ce qui déclenche la formation des calculs, mais divers
facteurs de risque ont été mis en évidence. L’obésité en est un. Mentionnons qu’il
n’existe aucun lien entre l’hypercholestérolémie et la concentration de cholestérol
dans la bile.

Par ailleurs, les personnes souffrant de calculs biliaires présentent, à long terme,
un peu plus de risque d’être atteintes d’un cancer de la vésicule biliaire, qui est
cependant très rare.
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Gustavo Fernandes, peintre portugais mais de parcours académique développé
au Canada, expose au Consulat du Portugal à Paris.
Né à Lisbonne en 1964, suit un parcours universitaire et professionnel développé
au Canada et au Portugal pendant 27 ans, a reçu une formation sous la direction
du portraitiste Francisco de Oliveira. Mais il a vécut 13 ans au Canada, ensuite.
C’est à Montréal, que Gustavo a fréquenté l’École des Beaux-Arts de Montréal
et le programme d’Arts Plastiques et Graphiques du Dawson Collège, en grande
partie consacré à la Peinture, ce qui l’a amené rapidement à exposer (Galerie
Triolet et La Bourse d’Art) et a développer les contacts en plusieurs pays.
Retourné au Portugal en 1989, il s’est installé à l’Atelier de Desenvolvimento
Artístico - Galeria dos Arcos (Oeiras).

Gustavo Fernandes, pourquoi venez-vous exposer à Paris, seulement
maintenant?
J’expose à Paris, car j’ai beaucoup envie d’élargir les horizons, en plus j’aime
beaucoup cette ville que je visite régulièrement. J’ai des œuvres exposées en
plusieurs pays européens et jamais j’en ai eu en France. C’était une lacune! Là,
l’opportunité a surgit et je l’ai attrapée.
Le titre de l’exposition est «O céu é o limite», pourquoi?
Parce que dans l’Art, les limites pour ce que l’on peut faire, sont très englobants
et pour notre imagination il n’y a pas de limites. Et j’aime sentir que je peux
toujours aller plus loin.
Gustavo Fernandes, vous êtes connu comme hyperrréaliste. Qu’est ce
qu’un hyperréaliste? Ça a quelque chose à avoir avec le surréalisme si
discuté en ce moment?
Un hiperréaliste est un artiste qui au travers des moments crées par une excellente
photographie ou une composition photographique, est capable de reproduire en
peinture, ce moment avec tant de signification pour lui. Mais aussi... l’objectif est
de donner vie à la toile produite à partir de là! Quand l’objectif est atteint, alors ça
a valu la peine. L’Hyperréalisme n’est pas le Surréalisme. L’Hyperréalisme est
plus fidèle à la réalité. Le Surréalisme est moins technique et plus philosophique,
bien qu’on peut le trouver en certaines époques de ma vie et même dans cette
exposition, on trouvera un petit degré de Surréalisme.
Aimeriez-vous continuer à exposer en France?
Beaucoup. J’espère qu’on m’invitera. J’aimerais qu’en France on me connaisse
un peu mieux. En ce moment j’expose à Londres dans la “Plus One Gallery” avec
une oeuvre de Photoréalisme, à l’Atelier Gallery (EUA) et au Portugal, où je suis
en train de créer une sculpture publique de 8 mètres de haut dans le centre de
Lisbonne, ce que me donne beaucoup de plaisir à faire!
Gustavo Fernandes a été gracié de plusieurs prix et a réalisé un total de plus de
250 expositions individuelles et collectives. En 27 ans de vie artistique active (de
1983 a 2014), il a exposé en plus de 20 pays différents.
Maria Fernanda Pinto, Paris
Créatif et audacieux dans ses œuvres il remarque les objets, les paysages,
les gens, les détails qui lui donnent une vraie touche hyperréaliste. Gustavo
Fernandes cherche constamment, systématiquement la liberté que l’artiste
souhaite. À ce but, il agit à travers la peinture, les pinceaux, les bronzes et les
éclairs, se déplaçant avec une grande dextérité tantôt dans la peinture et le
dessin, tantôt dans la sculpture et la photographie. Sa palette de couleurs est
variée dans des nuances et gammes, qu’il utilise avec rigueur technique et trace
forte et régulière.
Il dit de son art: “Quand je commence un travail, je vis pour lui et je ne me repose
qu’après avoir atteint la perfection et le plus complet réalisme possible. J’aime
créer des œuvres qui touchent la vie des gens, au jour le jour, l’essentiel de leur
vie”.
Les œuvres de Gustavo Fernandes ont fait partie de nombreuses expositions
solos et en groupe et font partie de plusieurs collections privées, institutionnelles
et publiques. Il est régulièrement invité à donner des conférences sur l’Art.
Nous sommes allés à sa rencontre pour le connaître un peu mieux:

L’être humain est incroyable
: c’est la seule créature qui va
couper un arbre pour en faire du
papier et écrire dessus:
«Sauvez les arbres» !
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J Y M ARCHITECTURE
Services & Plans D’Architecture
Résidentiel • Rénovation • Commercial • Multiplex
Jean-Yves Mesquita T.P.
Technologue en Architecture
Cel. 514.972-9985 • @:info@jymarchitecture.com • www.jymarchitecture.com

4244 boul. St-Laurent, Montréal, Qc. H2W1Z3

514-842-8077

PORTO CABRAL
Le soleil embouteillé
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deste desporto. Se é este o seu caso, está aí mais uma diversão típica de Inverno.

Postal do Brasil

Como os dias são mais curtos, os passeios devem começar bem cedo porque
às cinco horas da tarde já escurece. A dica é sair pela manhã, logo após as oito
horas para aproveitar plenamente a maravilha que é apreciar a neve nos seus
mais variados aspectos. Crianças e adultos, vestindo casacos super coloridos
dão o tom da estação.

João Aparecido da Luz

Boa viagem!

Prezados Leitores
Se você visitou o Canadá no Verão, retornando em outra estação, por exemplo,
no Inverno, vai notar mudança do panorama e descobrir outro país. Montreal,
cidade principal da Província de Quebeque e o segundo local onde mais se fala
o idioma francês, depois de Paris, é uma mostra deste cenário.
A neve cobre o verde dos relvados, dos parques, os tectos das casas e dos
prédios, as ruas, calçadas, árvores e em especial o pinheiro. Para o turista, é
simplesmente impossível descrever o branco da neve, principalmente quando
observado num dia de sol. É um dos brancos mais brancos, a exemplo das
salinas.
Enquanto no Verão você caminha visitando lojas de rua, participando de inúmeras
atracções que a metrópole oferece, andando à vontade, com roupas leves, no
Inverno nada disto se faz. Há necessidade de se utilizar uma indumentária
adequada para não passar frio em ambientes externos. Roupas leves, somente
dentro de casa ou nos quartos de hotel, ou ainda, nos meios de transportes,
incluindo o automóvel, lojas, restaurantes etc. A calefação é perfeita e, estando
nestes locais, a temperatura é quase de Verão.
Mas nesta estação fria, que praticamente enclausura o quebequense e também
o turista, há diversas atracções para compensar toda limitação de passear pelas
ruas, parques e aproveitar as atracções a céu aberto. Se você gosta de patinar
no gelo, muitos são os parques que a Câmara prepara para a prática deste
desporto. Existe também o esqui “snowboard” que é praticado em pista plana.
Consiste num duplo cajado que auxilia você a deslizar. Passear de “snowmobile”
(moto de neve), descer a montanha de prancha ou boia são actividades muito
oportunas.
Passear pelas ruas e parques é uma experiência sensacional desde que você
respeite o tempo de exposição ao frio e, é claro, sempre com o vestuário
adequado que inclui botas e gorros. É possível, também, caminhar sobre os
lagos e o leito de vários trechos do rio São Lourenço, sem afundar, por causa do
congelamento total de suas águas. Estes são alguns dos lugares próprios para
a prática do “snowboard”
Vale a pena andar ao ar livre e fazer um pequeno passeio no momento da
queda da neve, principalmente quando caem os flocos maiores, desde que não
haja vento. Fotos nesta oportunidade não podem ser dispensadas. Às vezes, a
repetição deste visual pode demorar uma, duas ou três semanas.
Esquiar pelas montanhas é outro actrativo para os mais corajosos. Bem próximo
a Montreal, no sentido de Mont Tremblant, existem vários locais para a prática

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

Cours portugais gratuit – Apprendre le portugais ...

www.loecsen.com/travel/0-fr-67-3-16-cours-gratuit-portugais.html
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Habemus Costa!
Por António Sérgio Rosa de Carvalho
Será que Portugal ainda existe?
Os tempos não estão fáceis para os Políticos. António Costa, depois de uma
entrada triunfal preparada ao milímetro e à custa do seu companheiro, é agora
confrontado com um clamor crescente que lhe exige clareza, definição e
posicionamento inequívoco quanto à frescura, autenticidade e independência
de ideias.
Passos Coelho, depois do seu percurso caracterizado por um empenhamento
e uma obediência muito para além das exigências formais dos gestores do
Protectorado, na “região” europeia anteriormente formalmente conhecida como
Portugal, é considerado pelos seus próprios apoiantes como gasto e descartável.
Um sinal e uma manifestação evidente disto mesmo constituiu um artigo de
“opinião” publicado muito recentemente no OBSERVADOR, da autoria de
António Carrapatoso, presidente do Conselho de Administração deste “jornal”
online.
Este texto, pretendo esclarecer desde já, não tem como tema a Política, mas
“aquilo” a que se chama Jornalismo.
Assim, como o OBSERVADOR tratou desde logo, quando do seu lançamento, de
definir, tratava-se de um projecto que pretendia ser “um órgão de comunicação
social genuinamente independente, apostado em fazer um jornalismo da maior
qualidade, sem outra agenda que não seja a do interesse público”.
Muito frequentemente ouvem-se comentários sobre a cacofonia saturante e
caluniadora em que as redes sociais se transformaram. O cidadão céptico e
desesperadamente incrédulo na possibilidade de se ver representado na classe
política, invadiu esta nova Ágora / Fórum virtual onde descarrega frustrações e
exige ostracismos.
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Daí a importância de uma comunicação social verdadeiramente independente e
capaz de informar com a tal qualidade, rigor e serviço público.
Ora, o artigo de António Carrapatoso (“Para onde vai António Costa?”, 9-3-2015,
OBSERVADOR) confronta e provoca António Costa a definir a sua posição como
futuro líder, perante o ideal Neo-Liberal.
Implicitamente, anuncia o fim do ciclo de Passos Coelho e pretende estimular
António Costa a definir de forma explícita qual é a sua posição sobre, aquilo
que classifica como a velha guarda republicana socialista, ou perante a nova
geração irresponsavelmente seduzida pelo aventureiro Syriza.
Por outras palavras a pergunta directa é: Temos homem ou não temos, para
o “nosso” projecto financeiro/ económico/ social para a “região” europeia,
anteriormente formalmente conhecida como Portugal?
Ora ninguém põe em causa o direito à existência de um projecto privado,
financiado por quem quiser, chamado Observador. Nem o direito aos seus
participantes de sistematicamente exprimirem as suas opiniões definidos por um
“certo” teor ideológico, no mesmo.
O que se pergunta aqui é se isto se pode continuar a apelidar de “Jornalismo”?
A publicação por António Carrapatoso de um artigo de opinião pessoal de teor
político explícito, na qualidade de presidente do Conselho de Administração, no
próprio “jornal” que “controla” é um erro inquestionável, perante os objectivos e
ideais definidos por este órgão, quando do seu lançamento.
Para clarificar, é um erro comparável a que se fossemos confrontados, um dia,
com uma artigo de opinião aqui mesmo, no PÚBLICO, da autoria de Belmiro de
Azevedo sobre aquilo que ele poderia pretender para a vida Política desta “região”
europeia anteriormente formalmente conhecida, como Portugal, aconselhando
de forma “estimulante” este ou aquele candidato.
Muitos, que nos mais profundos arquétipos do seu Ser, transportam o sentimento
e a ideia de Portugal, gostariam de votar nesse mesmo Portugal, através desses
mesmos que o representassem, mas não se sentem representados por ninguém
da Esquerda à Direita.
Acima de tudo porque este sentimento já de si, frustrante, é acompanhado por
outro ainda mais angustiante:

Será que Portugal ainda existe?

CONSULADO GERAL DE PORTUGAL
COMUNICADO
DEVERES MILITARES
CIDADÃOS NASCIDOS NO ANO DE 1996
O Consulado-Geral de Portugal em Montreal apresenta os seus cumprimentos
à comunidade portuguesa residente na sua área de jurisdição consular e
tratando-se de assunto de grande interesse, transcreve o edital do Ministério
da Defesa Nacional relativo à convocação para o Dia da Defesa Nacional:
“Avisos importantes para cidadãos residentes no Estrangeiro
1. CIDADÃOS COM RESIDÊNCIA NO ESTRANGEIRO HÁ MAIS DE 6
MESES
Os cidadãos portugueses, de ambos os sexos, que residam legalmente no
estrangeiro com carácter permanente e contínuo, há mais de 6 meses, ou
que tenham nascido no estrangeiro e ai «permaneçam, no que respeita ao
cumprimento do dever militar de comparência ao Dia da Defesa nacional
devem comunicar ao Balcão Único da Defesa, até 31 de março de 2015,
uma das seguintes opções:
a) Solicitar a marcação de uma data para cumprimento do
dever militar de Comparência ao Dia da Defesa Nacional.
Através do endereço elétronico ddn@defesa.pt colocando
em assunto «Residente no Estrangeiro», e no qual deve
constar o nome completo, nº e data de validade do documento
português de identificação, filiação, morada e dia preferencial
para a convocação. O transporte apenas é assegurado em
território nacional.
b) Requerer a Dispensa de Comparência ao Dia da Defesa
Nacional.
Através de requerimento, disponível em www.bud.defesa.pt ,
acompanhado de documento emitido pelo posto consular da
área de residência, do qual deve obrigatoriamente constar a
data a partir da qual ali passou a residir, enviando tudo para
ddn@defesa.pt e colocando em assunto «Dispensa».

2. OUTRAS INFORMAÇÕES
3.
A prestação de falsas declarações é passível de ser punida com a pena de
prisão até 3 meses ou multa até 60 dias.
Os cidadãos que não regularizarem a sua situação ficam sujeitos à
aplicação de coima que vai de €249,40 a €1.247 e inibidos do exercício
de funções públicas até á regularização da sua situação militar.
Os editais de convocação podem ser consultados on-line em www.bud.
defesa.pt . Caso o seu nome não conste nos editais deverá contactar o
Balcão Único da Defesa.
4.
CONTACTOS
Balcão Único da Defesa
E-mail: ddn@defesa.pt
Internet: www.bud.defesa.pt
Telefone: +351 21 380 42 00
Morada: Apartado nº 364, 1495-998 Lisboa, Portugal
Consulado-Geral de Portugal em Montreal, 03 de fevereiro de 2015
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Près d’un demi-million d’employés de Le mythe du dollar faible
Est-ce vraiment la valeur de notre dollar qui nous fera vendre plus de marchandises
l’État recevront une petite «prime»
sur les marchés extérieurs, ou la vigueur intrinsèque de ces marchés ? demande
Québec versera 305 millions $ à partager entre les employés de l’État, le 31
mars.
Par Michel Corbeil
Le Soleil
Environ un demi-million d’employés de l’État recevront une petite «prime» avant
de s’engager dans une année où leur employeur propose de geler leur salaire.
Québec versera 305 millions $ à partager entre les syndiqués, le 31 mars.
La somme provient d’une clause-remorque de la convention de travail de
l’ensemble des syndiqués de la fonction publique. Cette disposition lie un
ajustement salarial de 1 % à la croissance de l’indice des prix à la consommation
(IPC). Elle est contenue dans les contrats de travail en vigueur.

Pierre Duhamel.

par Pierre Duhamel

Vous connaissez la chanson, d’autant qu’on vous l’a fredonnée souvent, y compris
dans ce blogue. Elle raconte, en gros, que le Québec et l’Ontario bénéficient
d’un dollar canadien plus faible qui favorise leurs exportations, alors qu’un huard
costaud nuit à leur compétitivité et leur porte préjudice.
L’un des refrains dit même que quand ce dollar canadien est fort, c’est uniquement
la faute du prix du pétrole, dont seules l’Alberta et, dans une moindre mesure, la
Saskatchewan, bénéficient.
Ce ne serait pas la maladie d’amour, mais la maladie hollandaise. Certains la
décrient et la voient comme une preuve supplémentaire du non-fonctionnement
de la fédération canadienne.
Les choses ne sont jamais simples quand on parle économie. Il y a d’abord les
différends idéologiques et politiques, comme dans tous les sujets qui touchent à la
vie en société. Même chez les économistes qui partagent les mêmes sensibilités,
il y a des divergences sur l’appréciation de certains phénomènes.
Par exemple, certains disent que le dollar canadien est une pétro-monnaie qui
fluctue au rythme du prix du pétrole. D’autres feront remarquer que le dollar
australien suit la même cadence et qu’il faut plutôt attribuer, au marché des
matières premières en général, les fluctuations de la devise canadienne. Le
grand joueur qui bat ici la mesure est évidemment la Chine.
Oui, mais comment peut-on alors expliquer la baisse simultanée de l’euro et
de la plupart des devises face au dollar américain ? Les pas de danse de ces
monnaies ont peu à voir, peut-on argumenter, avec le prix des matières premières
et du pétrole.

Le Conseil du trésor a annoncé, le 26 février, que la progression de l’IPC
justifie le paiement d’une somme. La secrétaire associée du Conseil du Trésor,
Dominique Gauthier, signale que les données finales de Statistique Canada ne
seront accessibles que le 17 avril.
«Compte tenu de la très forte probabilité que la disposition s›applique, [nous
vous informons] que les échelles de traitement et les primes fixes seront ajustées
de 1 % à compter du 31 mars 2015.»
La haute fonctionnaire prend soin d’y aller d’une précision. «Bien que cette
situation soit improbable, si l’ajustement devait être de moins de 1 %, des mesures
seraient mises de l’avant afin de récupérer les sommes versées en trop.»
C’est par «souci d’équité» que le gouvernement «applique l›ajustement salarial
simultanément dans le réseau de la santé, dans les commissions scolaires,
dans les collèges et dans la fonction publique». En 2012, l’État employeur avait
consenti un ajustement de 0,5 %, mais en fonction de la croissance du produit
intérieur brut.
Un représentant d’un des syndicats faisant partie du front commun n’y a vu que
la confirmation de la détérioration des conditions de travail des travailleurs. «Qu’il
y ait des ajustements, c’est le signe que nous nous sommes appauvris en cours
de convention.»
Un dû, pas un cadeau, souligne le syndicat
Au Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), qui
n’adhère pas à la coalition négociant collectivement les contrats de travail, le
président Richard Perron déplore ceci que le Conseil du trésor «fait comme si
c›est un geste magnanime et un cadeau, alors que c›est prévu depuis longtemps.
Il veut se donner le beau rôle, alors que c’est simplement l’application de la
convention collective [...] pour aller chercher une partie de ce qui nous manque».
M. Perron a glissé qu’il a reçu la missive confirmant l’ajustement pour certains
groupes de syndiqués, comme à Revenu Québec. «Mais je n’ai toujours pas reçu
celle pour la fonction publique.»
Le leader syndical a signalé que l’annonce gouvernementale «provoque plus
de cynisme que de joie» chez ses membres. Selon le SPGQ, pour la durée du
contrat de travail, la progression salariale a été inférieure de près de 2 % à celle
de l’inflation. Le rattrapage salarial ne fait que réduire le recul de rémunération
à 0,9 %

Peut-on donc conclure que le dollar canadien, comme la plupart des devises,
est évalué par rapport au dollar américain, ultime monnaie refuge en périodes
d’incertitude et de repli économique ?
Si c’est le cas, ce n’est pas le dollar canadien qui est fort ou qui est faible en soi,
mais le dollar américain qui avance ou qui recule. Il suffit que le billet vert soit fort
pour que le dollar canadien soit faible, comme c’est le cas maintenant.
Je reviens à cette idée du dollar faible qui stimule nos exportations. Est-ce
vraiment la valeur de notre dollar qui nous fera vendre plus de marchandises sur
les marchés extérieurs, ou la vigueur intrinsèque de ces marchés ?
Emanuella Enenajor, une économiste de la Bank of America Merill Lynch, vient
de publier une étude qui balaie du revers de la main l’argument voulant qu’un
dollar canadien faible favorise nécessairement nos exportations vers ce pays.
Intuitivement, on serait tenté de le penser. Si une entreprise de Montréal peut
vendre à un client américain un produit 30 % moins cher qu’un concurrent
américain, il en bénéficie grandement.
Ce n’est pas si simple. Emmanuelle Enenajor a eu beau chercher, elle n’a
pas trouvé de corrélation significative entre la valeur du dollar canadien et les
exportations vers les États-Unis. La variable qui compte ici, c’est la demande
américaine. Si les consommateurs américains sont frugaux, nos exportations
seront moins fortes, qu’importe la valeur du huard.
L’article du Globe and Mail qui rend compte de cette étude affirme que la
corrélation serait six fois plus forte entre les exportations canadiennes et les
dépenses de consommation aux États-Unis qu’entre nos ventes chez nos voisins
et la valeur du dollar canadien.
Cela a le bonheur d’expliquer que les exportations ne décollent pas de façon
spectaculaire malgré la chute du dollar canadien. Les consommateurs américains
sont très prudents et peu dépensiers par les temps qui courent, et ils achètent
moins d’autos qui pourraient être fabriquées au Canada, ou alors construites à
partir d’aluminium ou d’autres produits canadiens.
Tout cela est plus complexe que la ritournelle du début, qui rend le pétrole
albertain seul responsable de notre perte de compétitivité sur d’autres marchés
et qui veut que la baisse du dollar canadien soit une bénédiction nous permettant
de retrouver la prospérité dans l’avenir. C’est plus compliqué…
L’attachée de presse du président du Conseil du trésor a justifié le recoursimmédiat
à la clause-remorque en répétant que «les probabilités sont presque nulles»
que la progression de l’IPC ne soit pas assez importante. «Nous n’avons pas à
attendre», a expliqué Marie-Ève Labranche.
Les employés de l’État «auront leur augmentation plus rapidement. Les calculs
seront facilités parce qu›ils ne seront pas rétroactifs. Cela fera des économies
pour l’État.»
Dans la série de négociations qui s’ouvre, Québec offre des hausses de 3 %
sur cinq ans, dont le gel de la rémunération durant les deux premières années.
L’alliance syndicale réclame 4,5 % d’augmentation le 1er avril 2015, 4,5 % en
avril 2016 et 4,5 % en 2017.

17

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

“Apocalise abrupto”

abc portuscale

Camané no Teatro Outremont
Octávio dos Santos

O “cAOs” ortográfico está a alastrar em Portugal. Será definitivo? Ou, pelo
contrário, será contido e até revertido?
A imposição – ilegítima, ilegal, imoral, inútil, prejudicial, ridícula, totalitária –
do dito “Acordo Ortográfico de 1990” como que já “normalizou”, aparente e
infelizmente, aberrações como “atividade”, “ator” e “atriz”, “direto”, “espetáculo”,
e outras (de)mais. Porém, bastantes “anomalias” adicionais têm vindo a ocorrer
induzidas pela ideia – errada mas compreensível – de que, com o AO90, qualquer
consoante de pronunciação minimamente “duvidosa” provavelmente não deve
estar antes de outra.
Este perigo de proliferação, de multiplicação, de erros, de deturpações foi
previsto e alertado atempada e acertadamente por muitos opositores do dito
cujo, que então não receberam toda a atenção que mereciam mas que agora
vêem os seus receios confirmados…
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… Com exemplos como “abruto”, “acupuntura”, “adatação”, “adeto”, “adómen”,
“ajunto”, “amidalite”, “aministração”, “aministrador”, “anistia”, “apocalise”, “artefato”,
“autótones”, “avertência”, “batéria”, “batericida”, “carateres”, “cetro”, “compatar”,
“conetar”, “conosco”, “contratura”, “convição”, “cootar”, “corréu”, “corrução”,
“corrutor”, “critografia”, “dianóstico”, “disseção”, “dítico”, “dútil”, “eletroténico”,
“elipsou(-se)”, “elise”, “elítico”, “enográfico”, “erução”, “esfínter”, “espetativa”,
“espetável”, “espetro”, “estupefato”, “etópica”, “eucalito”, “expetoração”, “ezema”,
“fição”, “fratais”, “frição”, “ginodesportivo”, “helicótero”, “histeretomia”, “ilariante”,
“impato”, “indenização”, “infeciologia”, “intato”, “inteleto”, “interrução”, “interrutor”,
“invita”, “iterícia”, “latente” (não o que ainda não se manifestou exteriormente),
“manífico”, “mastetomia”, “mição”, “nétar”, “Netuno”, “oção”, “ocional”, “onívoros”,
“ostáculo”, “ostipação”, “otanagem”, “otativo”, “otogenário”, “otógono”, “pato” (não
a ave), “perfecionista”, “piroténico”, “pitórico”, “plânton”, “politénico”, “protologia”,
“proveta” (não a dos bebés e dos laboratórios), “putrefato”, “refratário”, “réteis”,
“reto” (não a parte da anatomia), “seticemia”, “setor”, “sução”, “sujacente”,
“suntuoso”, “ténica”, “tenologia”, “tenológico”, “tetónica”, “trato” (não a forma de
lidar com outros), “trítico”, “tumefação”, “tumefato”, “umidade” e “vasetomia”.
Quais são as letras que faltam nas “palavras” acima referidas? Já não são só os
“c’s” e os “p’s” que cortam… os “b’s”, os “g’s”, os “h’s”, os “m’s”, os “n’s” e os “t’s”
também podem desaparecer!
Localizadas e compiladas por João Pedro Graça, principal impulsionador da
Iniciativa Legislativa de Cidadãos contra o Acordo Ortográfico, e que assim
alargou e levou até às últimas – e assustadoras – consequências um trabalho
meritório de denúncia em que também têm participado, entre outros, João Roque
Dias, Francisco Miguel Valada, Fernando Venâncio e António Fernando Nabais,
as asneiras acima citadas não foram detectadas em meros, modestos, blogs
ou páginas de Facebook de jovens ortograficamente inexperientes, iliteratos
e ignorantes. Estavam e estão em sítios oficiais de importantes instituições e
empresas, públicas e privadas, incluindo estabelecimentos de ensino superior e
órgãos de comunicação social. Como A Bola, Autoridade Tributária e Aduaneira,
Banco Santander, Boehringer Ingelheim, Câmara Municipal de Alfândega
da Fé, Câmara Municipal de Guimarães, Câmara Municipal de Viseu, CMTV,
Correio da Manhã, Correio do Minho, Destak, Diário da República, Diário de
Notícias, Diário do Alentejo, Direcção-Geral do Património Cultural, Escola
Superior de Educação de Bragança, Escola Superior de Tecnologia e Gestão
de Viseu, Expresso, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto,
FENPROF, FNAC, Fundação Calouste Gulbenkian, Instituto Polité(c)nico de
Coimbra, Instituto Politécnico de Lisboa, Instituto Politécnico de Viseu, Jornal
de Notícias, Lusitânia Seguros, MaisFutebol, Ministério da Educação e Ciência,
OLX, Portugalio, Presidência do Conselho de Ministros, Procter & Gamble,
Revista Portuguesa de Cardiologia, Sapo, SIC, Tribunal da Relação do Porto,
TVI, Universidade de Aveiro, Universidade Católica Portuguesa, Universidade
do Porto, Universidade Lusófona e Visão.
Para saber quem “escreveu” o quê deve-se ir ao sítio da ILCAO e consultar o
inacreditável “inventário” em constante actualização. Que constitui uma prova
irrefutável e definitiva deste “apocalise abrupto”, deste “cAOs” ortográfico – e,
consequentemente, também comunicacional, cultural e educativo – que está
a alastrar em Portugal. Será definitivo? Ou, pelo contrário, será contido e até
revertido?
De Belém e de S. Bento espera-se uma resposta.
Urgentemente.
(Jornalista e escritor)

O talentoso fadista Camané esteve em Montreal, numa só noite, mas que
encantou a assistência numa sala completa, num ambiente simpático e boa
audição. Fomos vê-lo e ouvi-lo, o que permitiu também encontrar gente que se
não via há certo tempo.
Estes saraus musicais têm assim duas vantagens: ouvir artistas de qualidade que
se deslocam até nós para grande satisfação do público, que sabe corresponder
não só com as suas presenças mas também com os seus quentes aplausos e,
por outro lado, encontrar a diáspora que raramente se vê.
O espectáculo foi excelente. Camané começou por cantar em solo, demonstrando
uma voz forte e timbrada que quase fez esquecer a música. Foi apenas voz.
Depois, os seus acompanhadores entraram, por assim dizer, em cena o que
enriqueceu a actuação do artista.
José Manuel Neto na guitarra portuguesa, Carlos Manuel Proença na viola e
Paulo Paz em contrabaixo, completaram um conjunto musical de grande classe,
o que apenas confirma os seus exímios dons musicais. Por seu lado, Camané
esteve senhor de si, calmo e dominando a cena, tendo-se dirigido algumas vezes
ao público não lusófono num Francês compreensível. Cantou “Que reste-t-il…”
de Trenet com à vontade e muito boa dicção.
Iniciou o programa a artista teatral e TV Sophie Faucher, que leu alguns poemas
dos fados que Camané cantaria a seguir, numa excelente interpretação dos
autores portugueses.
Noite de muito agrado de que ouvimos comentários bastante elogiáveis.
Gratos ao Teatro Outremont por nos ter proporcionado este encontro com o Fado
e com artistas de alta craveira.
Raul Mesquita

O futuro presidente
por PAULO BALDAIA
O presidente da República deve ser o presidente de todos os portugueses,
coisa que raramente o actual Presidente conseguiu ser, neste segundo
mandato. Digo isto com total liberdade, tendo em conta as vezes em que
dei razão a Cavaco Silva pelo que disse. Mas ter razão não chega, é preciso
fazer que ela seja entendida. Em tudo na vida é tão importante a relação que
temos com a nossa consciência como a relação que temos com os outros.
É preciso saber ouvir e fazer-se ouvir, e isso não se consegue numa relação
em que alguém se julga com superioridade moral.
O futuro presidente não tem de nascer duas vezes para ser mais honesto do
que qualquer um de nós, nem nós nascermos outra vez para ser tão honestos
como ele. O futuro presidente tem de saber relativizar as queixas que tem da
vida, tendo em conta a miséria em que vivem muitos dos seus concidadãos.
Estes foram dois episódios que marcaram decididamente a popularidade do
presidente e lhe retiram capacidade de influência, por falta de apoio popular.
O futuro presidente não precisa de ter sido primeiro-ministro, autarca ou
ministro das Finanças. O futuro presidente não tem de ter sido líder do PS
ou do PSD. O futuro presidente tem de ter mundo, mesmo que seja pouco
viajado. O futuro presidente tem de ter cultura e ideologia. O futuro presidente
tem de ser um político que assume que é político, que tem coragem para ter
uma interpretação própria da Constituição. O futuro presidente tem de ter
o apoio popular, essencial à sua magistratura, porque não receia as cortes
de Lisboa. O futuro presidente não deve ser calculista quando precisar de
consultar o Tribunal Constitucional, quando tiver de vetar uma lei do governo
ou da Assembleia da República. O futuro presidente deve explicar com total
clareza as decisões que toma. Deve exercer a sua magistratura de influência
para forçar uma verdadeira reforma na Justiça, para garantir uma escola
pública de qualidade que permita igualdade de oportunidades para todos
os portugueses, para combater os lobbies das diferentes corporações,
impedindo que o Estado esteja ao serviço de alguns com o dinheiro de todos.
Pela lei, o futuro presidente pode ser Rui Rio, Manuela Ferreira Leite, Marcelo
Rebelo de Sousa, Santana Lopes, Sampaio da Nóvoa, Carvalho da Silva,
António Vitorino ou outro qualquer que tenha mais de 35 anos. O único que
não pode ser o futuro presidente é o que não escreve, mas parece, prefácios
com o perfil do futuro presidente. A Constituição da República Portuguesa
não deixa, mesmo que o actual Presidente possa caber no seu próprio perfil
ou no perfil que fazem os comentadores.

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

abc portuscale

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

Maison - Musées du Portugal

Museu do Tesouro da Sé
Musées et Palais

Casa-museu dos Biscainhos
Braga

Musée d’Art Sacré de la Sé Cathédrale de Braga
L’initiative de créer un Musée d’Art Sacré vient de l’archevêque D. Manuel Vieira
de Matos, en 1930. Le Musée a été installé dans l’ancienne maison du Cabido,
construite au XVIIIè siècle par l’archevêque D. Rodrigo de Moura Teles.
La précieuse collection du musée comprend des pièces en céramique, du mobilier,
de l’orfèvrerie et des textiles. Parmi les nombreuses pièces, se distinguent un
orgue portatif du XVIIè siècle, acquit par l’archevêque D. Luis de Sousa, les
pièces d’ornement du XVIè siècle, offertes par le roi D. Manuel à l’archevêque
D. Diogo de Sousa, et un ostensoir du XVIIIè siècle en argent doré, avec 450
diamants.
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A quem serve um
exército europeu

abc portuscale
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Entretanto, em Fevereiro de 1950, o Conselho
da NATO, reunido em Lisboa, tinha aprovado
a intenção de se formar a CED. Em vista dos
acontecimentos, Monnet, Spaak e De Gasperi,
e os outros presentes, acharam que era inútil,
que era tempo perdido, esperar que o Tratado
CED fosse ratificado para se constituir um bloco
militar.

MIGUEL MATTOS CHAVES - *Doutorado em
Estudos Europeus (dominante: Economia) e
Auditor de Defesa Nacional

Resolveram, então, pressionar o avanço de um
projecto de União Política (CPE). Efectivamente
no Luxemburgo em 10 de Setembro de 1952, os
Ministros dos Negócios Estrangeiros dos Seis
criaram uma Assembleia ‘ad hoc’ cuja missão
seria a de propor aos respectivos governos um
projecto de tratado de uma Comunidade Política
Europeia.

As recentes declarações do presidente da
Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, nas
quais defende a criação de um exército europeu,
merecem uma análise pormenorizada.
Esta questão da formação de um exército
europeu é uma matéria que tem sido alvo de
várias tentativas desde que pelos Acordos
de Paris de 1954, assentes no propósito de
reformular o Tratado de Bruxelas de 1948,
passou a existir uma organização – a UEO –
União da Europa Ocidental.

Queria-se um exército europeu, mas com
uma legitimidade e um controle democrático.
O referido artigo 38.º previa ainda a fusão, a
prazo, da Assembleia da CECA e da CED. A
necessidade desta “invenção” parece óbvia.
Destinava-se a tentar legitimar, ou a tornar
natural aos olhos da opinião pública, o
surgimento das novas entidades, tentando darlhes um cunho de inevitáveis. Os trabalhos da
referida comissão começaram em Setembro
de 1952 e em Março de 1953 o projecto foi

À face destes acordos a RFA aceitou assumir
uma auto limitação na sua capacidade militar.
Em face desta posição, e do subsequente
acordo, a França retirou o seu veto à participação
da Alemanha na NATO e esta foi admitida
como aliado, e membro de pleno direito, na
organização.
Antecedentes da actual proposta
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Exercito europeu. A inclusão da Europa
Ocidental no sistema do Atlântico
provocou, na altura, a discussão sobre o
que é que a Europa deveria fazer para
se ver livre da guerra. Uns propunham a
neutralização da Europa, independente
dos EUA e da URSS.
Estavam neste caso a Itália e a
França, onde havia partidos comunistas
fortes e alguma simpatia pelas ideias
comunistas. Outros defendiam o
alinhamento Atlântico com os EUA.
Venceu esta tese, como se sabe.
Tais acordos permitiram, posteriormente, à facção federalista dos fundadores das Comunidades avançar
em propostas mais profundas que
visavam um aprofundamento das
mesmas em direcção a matérias
reconhecidas como fazendo parte do
coração da definição da soberania dos
Estados.
Refiro-me à tentativa de criação de uma
Comunidade Política Europeia (CPE)
e o seu subsequente braço armado,
a Comunidade Europeia de Defesa
(CED), de forma a tentarem modificar
a relação de poderes que começava
a estar, ou já estava, desenhada no
final da Segunda Guerra Mundial, levando René Pleven, então Presidente do
Conselho de França, a apresentar, em 24 de Outubro de 1950, na Assembleia
Nacional Francesa, um plano que permitia a integração de unidades militares
alemãs no seio de um exército europeu.
Nessa altura, a intenção era a de neutralizar de vez “o perigo alemão”, constituindose um exército europeu, com um comando unificado, que integrasse as forças
armadas dos seis países fundadores da CECA. Para o efeito seria nomeado um
Ministro Europeu de Defesa, que teria como órgão de apoio um Conselho dos
Ministros da Defesa, dos diversos países.
Este exército, dos seis, seria dotado de orçamento e de um programa de
armamento próprio e, no caso de ser necessária a sua intervenção, ficaria
subordinado ao Comando Supremo Atlântico na Europa.

apresentado aos seis.
Este plano suscitou dúvidas e reticências em vários europeus, nomeadamente
em Paul Van Zeeland, Georges Bidault, Vincent Auriol, (ao tempo Presidente da
França), De Gaulle e outros.
Tratava-se de um projecto de cariz marcadamente federal, na linha da CECA.
Em 9 de Março de 1953, o projecto da Comunidade Política Europeia, (CEP),
elaborado pela Assembleia CECA é remetido aos Governos dos Seis para
apreciação.
É liminarmente recusado. Em 30 de Agosto de 1954, a Assembleia Nacional
francesa recusa a ratificação do documento.

