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Élections fédérales : les dates à surveiller
Une longue campagne électorale de 78 jours promet plusieurs temps forts. Pour
s’y retrouver, voici quelques dates et événements à retenir.
par Alec Castonguay

Sabe-se isto há muito tempo. Porquê só agora vem à luz? Quem anda a dormir?

Estado Islâmico prevê controlar Portugal
e Espanha até 2020
Dinheiro Vivo

Une longue campagne électorale de 78 jours promet plusieurs temps forts. Pour
s’y retrouver, voici quelques dates et événements à retenir.
Août — La période de réchauffement
6 août
Premier débat télévisé de la campagne, à Toronto, organisé par le magazine
Maclean’s (diffusé sur CityTV, CPAC, OMNI et YouTube). Pour le moment, il s’agit
du seul débat où les quatre chefs des partis pancanadiens seront sur scène :
Stephen Harper, Thomas Mulcair, Justin Trudeau et Elizabeth May.

Um mapa elaborado pelo Estado Islâmico e revelado nesta semana mostra a
extensão de terreno que o grupo quer controlar nos próximos 5 anos. O califado
quer expandir-se à Península Ibérica e dominar todo o Magrebe.
O mapa foi revelado nesta semana e revela os planos de expansão do Estado
Islâmico (ISIS) até 2020. O grupo terrorista quer controlar o Médio Oriente, o
norte de África e partes da Europa, incluindo Portugal e Espanha.
O mapa foi incluído no livro “Império do medo: dentro do Estado Islâmico”
(tradução livre), do repórter da BBC Andrew Hoskens.
Calcula-se que o ISIS tem cerca de 50 mil membros e mais de 2 mil milhões de
euros de activos, graças, em larga medida, ao controlo do petróleo e do gás no
Iraque e na Síria.

7 août
Statistique Canada dévoilera les données sur le chômage et l’emploi pour le
mois de juillet.
12 août

Heróis do TGV condecorados
Impediram massacre num comboio
com destino a Paris.
Por Francisco J. Gonçalves

Les partis politiques ont attendu le déclenchement de la campagne pour
commander les pancartes électorales. Mis à part des exceptions dans certaines
circonscriptions, histoire de marquer le coup — par exemple, dans Outremont,
le fief de Thomas Mulcair à Montréal —, les candidats n’afficheront pas leurs
couleurs avant la fin de la semaine du 10 août.
24 août
Au fédéral, les citoyens peuvent voter en se rendant à leur bureau local d’Élections
Canada. Les militants et électeurs très convaincus — ceux qui ne changeront
pas d’idée — commenceront à se faire solliciter par leur parti pour enregistrer
leur vote dès maintenant.
31 août
Le Nouveau Parti démocratique et le Parti libéral du Canada prévoient attendre
Voir pag.7

“Sou um simples estudante que veio
visitar amigos na primeira viagem à
Europa e prendemos um terrorista,
é uma loucura”. Foi assim que o
californiano Anthony Sadler, de 23
anos, resumiu as emoções de ter
ajudado dois amigos militares a impedir um massacre, num TGV que ligava
Amesterdão a Paris. O acto foi premiado pelas autoridades francesas com
uma medalha de heroísmo. Sadler, Spencer Stone, mais o consultor britânico
de 62 anos Chris Norman, dominaram um marroquino de 26 anos. (...)
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jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

abc portuscale

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

A culpa é do corneteiro! Eis a história.

A Chuva e o Bom Tempo

Choque de gerações?
Li recentemente um excelente texto de Mia Couto onde desenvolve
lúcida análise sobre os tipos de educação, entre as gerações, e que
impulsionou este apontamento. Diz ele — e, penso, com clara penetração
de inteligência — que a geração a que pertencemos será a última em que
os filhos obedeciam aos pais, fosse por respeito ou medo. O certo porém
é que obedeciam. Hoje verifica-se o contrário.
São os pais que obedecem aos filhos. Que lhes cedem todos os direitos.
Que tudo lhes fornecem, por vezes a preços exorbitantes. Crianças ainda,
exigem os melhores telefones, as mais sofisticadas tabletes, beneficiando
a incorporação de programas complexos, que eles entendem porque mais
nada têm a fazer. Diz-se que as crianças e os adultos, aprendem a ler até
possuírem uma tablete. Depois, são abreviaturas incompreensíveis para o
comum dos mortais, que lhes tiram a explanação duma frase, dum texto,
baseado na ortografia e sintaxe da língua.
E isto verifica-se em níveis superiores da educação — que já não sabe
aonde dar com a cabeça — e, posteriormente, a gente encostada nos
partidos políticos e às mordomias que os acompanham. É uma ignorância
total. Estamos a formar gente que se habitua a ter tudo, sem trabalho, sem
sacrifícios e que irá panicar no dia em que por qualquer razão, lhe faltem
os acessórios a que se habituou. Aí, os pais, terão de sacrificar o seu bemestar para dar aos filhos o que estes exigem aos progenitores. É o mundo
ao avesso.
Aonde iremos chegar?
Que nos trará o futuro e que caminho encontrará a Língua Portuguesa, já
minada de “brasileirismos” anti-natureza?
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Com as eleições que se avizinham, ainda nada vi ou li dos candidatos,
relacionado com a defesa da língua pátria para já não falar, no aspecto
económico e social que tanto aflige a população, mesmo se à vista, tudo
parece correr pelo melhor... Aparências à portuguesa.
Incluo a seguir, o texto duma professora polaca cujo nome desconheço,
que sintetiza bem este conjunto de situações:
Raul Mesquita
O SER, O TER e o FAZ DE CONTA
Uma professora polonesa proferiu uma palestra e, com muita lucidez levou pontos muito importantes para os ouvintes.
•
Já vivi o bastante para pronunciar 3 períodos distintos no
comportamento das pessoas, disse ela.
•
O primeiro momento vivi na infância, quando aprendi com
os meus pais que era preciso Ser. Ser honesta, ser educada, ser
digna, ser respeitosa, ser amiga, ser leal.
•
Alguma décadas mais tarde, fui testemunha da fase do Ter.
Ter boa aparência, ter dinheiro, ter estatuto, ter coisas, ter, ter…
•
Na actualidade estou presenciando a fase do Faz de Conta.
•
Hoje as pessoas fazem de conta que tudo está bem. Pais
fazem de conta que educam, professores fazem de conta que ensinam, alunos fazem de conta que aprendem.
•
Profissionais fazem de conta que são competentes, governantes fazem de conta que se preocupam com o povo e o povo faz
de conta que acredita.
•
Pessoas fazem de conta que são honestas, líderes religiosos fazem de conta que são representantes de Deus, e fiéis fazem
de conta que têm Fé.
•
Doentes fazem de conta que têm saúde, criminosos fazem
de conta que são dignos e a Justiça faz de conta que é imparcial.
•
Traficantes fazem de conta que são pessoas de bem e
consumidores de drogas, que não impulsionam esse nefasto mercado do crime.
•
Pais fazem de conta que não sabem que os filhos usam drogas, que não se prostituem, que se estão matando aos poucos e os
filhos, fazem de conta que não sabem que os pais sabem.
•
Corruptos fazem-se passar por idealistas e terroristas fazem
de conta que são justiceiros.
•

E a maioria da população faz de conta que está tudo bem.

Nos primeiros tempos da fundação da nacionalidade — tempo do nosso rei
D. Afonso Henriques — no final de uma batalha o exército vencedor tinha direito
ao saque sobre os vencidos.
(saque - s.m.: acto de saquear. Roubo público legitimado)
Pois bem, após uma dessas batalhas, ganha pelo 1º Rei de Portugal, o seu
corneteiro lá tocou para dar “início ao saque” a que as tropas tinham direito e que
só terminaria quando o mesmo corneteiro desse o toque para pôr “fim ao saque”.
Mas, fruto de alguma maleita ou ferimento, o dito corneteiro finou-se, antes de
conseguir tocar “o fim do saque”.
E, até hoje, ninguém voltou a tocar, anunciando o fim do saque.
Afinal a culpa é mesmo do corneteiro!...
Não haverá por aí alguém que conheça o toque?

ABC-portuscale. Bi-mensuel. Crédits:
Recueil d’auteurs identifiés et de / colectânea de autores identificados e de:
Aicep; Santé Canada; Histoire du Canada; Internet et quelques inconnus.
Compliation, coordination et montage: Raul Mesquita.
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Un décor enchanteur. L’imposant et noble château médiéval. Las ruines romaines
ancestrales de Cardilio. Les mystérieuses grottes des Lapas. Le Parc Naturel de
Paúl do Boquilobo. Et un paysage béni de fertiles champs de maïs et abondants
vignobles.
L’intérêt suscité par les civilisations successives pour ces sites qui ont toujours
été convoités, remonte plus d’un millénaire. Le patrimoine culturel aussi varié
qu’abondant l’atteste bien: les ruines romaines de Cardilio et leurs riches
mosaïques polychromes; le beau château aux onze tours, reconstruit par D.
Sancho I et D. Fernando I, et qui fut résidence d’alcaldes fameux; les énigmatiques
galeries de Lapas dont les fouilles sont voilées de mystères; le parc de la ville
au-dessus du château; La place 5 de Outubro entourée d’édifices élégants et de
belles terrasses de café. Le Musée Municipal Carlos Reis avec son inestimable
collection archéologique, ses tableaux de l’époque de Malhoa et Carlos Reis et
un rare heaume du XIIème siècle. Les églises de S. Salvador, Santiago, São
Pedro, Nª Sª do Carmo, Santo Antonio, da Miséricorde et la chapelle de Nª Sª do
Vale sont revêtues de précieux azulejos du XVIIème.
Témoignages d’autres temps sont aussi les rigoles, les barrages, les moulins a
eau et les norias qui constituaient le système d’utilisation agricole et industrielle
des eaux de la rivière Almonda et qui remontent au Moyen Âge. Les poteries de
Argea, les belles dentelles et broderies, les tapisseries, les couvertures tissées
sur les métiers manuels et les objets utilitaires travailles dans le bois sont autant
d’autres témoignages du passe. Le verdoiement enchanteur des champs de
maïs, des vignobles de Riachosle gateau typique «de cabeça», les fameuses
figues et les fruits secs. Les fetes et les foires, toujours tres animees donnent
a la ville une ambiance de gaiete. La foire de S. Gregorio (foire de mars), et le
festival gastronomique du chevreau qui a lieu en meme temps, se realisent dans
la seconde quinzaine de mars. La fete du Divino Espirito San 1 to (Meia-Via)
dans la premiere quinzaine de mai; au cours de la premiere quinzaine de juin it
y a diverses fetes populaires dans le canton. Les fetes de la ville ont lieu d a n s
l a p re mi e re q u i n z a i n e d e juillet. La foire des fruits secs dans la et du Parc
Naturel de Paul do Boquilobo, qui est une réserve dont la valeur ornithologique est
richissime et où vers la fin du printemps viennent nicher des milliers d’échassiers
pour confirmer que tout continue à suivre, comme autrefois, parfaitement, l’ordre
de la nature. Une infinité de plantes, différentes mais aussi belles les unes que
les autres, qui embaument la nature de leur arôme salubre.
Au loin, la silhouette de la superbe Serra de Aire parée par les orangeraies de
la Chancelaria e revêtue de vastes oliveraies et de petits champs de seigle,
contemple ce délicieux cadre naturel. Sur la table défilent d’innombrables
tentations: les migues à la mode du pêcheur, le délicieux chevreau rôti, les
fromages, les gâteaux de haricot, le gâteau typique «de cabeça», les fameuses
figues et les fruits secs. Les fêtes et les foires, toujours très animées donnent
à la ville une ambiance de gaieté. La foire de S. Gregório (foire de mars), et le
festival gastronomique du chevreau qui a lieu en même temps, se réalisent dans
la seconde quinzaine de mars. La fête du Divino Espírito Santo (Meia-Via) dans
la première quinzaine de mai; au cours de la première quinzaine de juin il y a
diverses fêtes populaires dans le canton. Les fêtes de la ville ont lieu dans la
première quinzaine de juillet.
La foire des fruits secs dans la première quinzaine d’octobre.
ICEP
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ATÉ ONDE CHEGA
A CENSURA POLÍTICO-MILITAR

abc portuscale

Recentemente um tenente general da Força Aérea (FA), na situação de reforma,
escreveu um artigo sobre um evento de guerra ocorrido em 1969, no então teatro
de operações da Guiné-Portuguesa.
O artigo foi enviado para a “Mais Alto”, revista oficial da FA onde, aliás, o oficial
em causa já escrevera várias vezes.
Algum tempo depois o Director da revista, oficial de igual patente, mas muito
mais moderno, informou o putativo autor de que o artigo não seria publicado.
A razão prendeu-se, aparentemente, com o facto de, no artigo, se tecerem
considerações críticas sobre um país – a Suécia – supostamente amigo e aliado
de Portugal.
Esta situação é recorrente, mas atingiram-se patamares de paroxismos
delirantes.
Todavia o autor em questão pode considerar-se um privilegiado, pois tiveram
a rara decência de o informar da decisão – o que subentende, não qualquer
deferência, mas o embaraço da situação – o que representa um procedimento
fora do comum, não só na “Mais Alto”, como na generalidade das revistas
militares e órgãos de comunicação social…
E eu sei do que falo.
Porque é que as coisas se passam assim?
Certo dia, ainda a minha pessoa usava os galões de capitão, fui chamado ao
Chefe de Estado - Maior da FA, de então - sem desfazer, uma excelente pessoa,
oficial e combatente – que entendeu dizer-me o que considerava os limites da
liberdade de expressão dos militares e dos parâmetros que balizavam a “Mais
Alto”.
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Eram quatro, a saber:
· A revista não dizia mal de si mesma, isto é da FA;
· A revista não dizia mal dos outros Ramos;
· A revista não dizia mal dos Órgãos de Soberania;
· A revista não entrava em questões político /partidárias.
Pareceram-me sensatas e equilibradas, na altura – e hoje ainda parecem – estas
quatro regras, embora a distinção entre “dizer mal” e “criticar” não aparecesse
distinguida e não seja fácil distingui-la.
Tal decorre, como já disse, do bom senso; da responsabilidade oficial do Ramo,
que é um órgão do Estado e dos limites à liberdade de expressão dos militares,
sobretudo os do activo, regulamentados pelo “célebre” artigo 31 da Lei de Defesa
Nacional e das Forças Armadas.
Durante alguns anos decorreram colóquios com periocidade anual ou bianual,
inicialmente promovidos pelo saudoso Brigadeiro Mendes Quintela, cujo objectivo
era debater e explicitar toda esta problemática e promover a dignificação e
importância da Imprensa Militar.
Se a memória não me atraiçoa, o último colóquio foi organizado pela “velhinha”
e decana Revista Militar, há uns 20 anos atrás…
De todo este esforço e das propostas saídas de todos estes encontros, nada
resultou, pois nunca colheu grandes (nem pequenas…) simpatias ou acolhimento
por parte das sucessivas chefias militares, muito menos do poder político, leia-se
Ministros da Defesa Nacional.
Estes, aliás, tudo têm feito para aperrear tudo aquilo que é escrito e dito sobre
as FA e a Defesa e Segurança Nacionais, permitindo-se o despautério de acabar
com a revista “Baluarte”, do CEMGFA e respectivo Gabinete de Relações
Públicas, reduzindo aqueles dos Ramos, na prática, a pouco mais do que uma
caixa de correio.
Mas enfim, cada um tem o que merece.
Nos anos 80, creio, um número da Revista Mais Alto foi mandado recolher, pelo
VCEMFA, depois de já estar em distribuição, porque comportava dois artigos
– um desta praça velha e outro do General Kaúlza de Arriaga – que falavam
da “Descolonização” e até já me aconteceu ver um artigo, feito por altura e
a propósito, do centenário da morte do grande Mouzinho de Albuquerque,
ser recusado pelo “Jornal do Exército”, alegando-se que o mesmo jornal era
distribuído em Moçambique e “eles” podiam não gostar…
Exemplos do que foi acontecendo ao longo da vida e se os fosse contar todos
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ia faltar o papel!
Isto para já não falar na censura às pessoas, que não às ideias.
Mas parece que só no regime anterior é que se fazia censura…
Porém o escrito de hoje é sobre o artigo agora (mal) recusado, intitulado “Um
ataque de olhos azuis”.
Vejamos.
O artigo do nosso general, escrito em português escorreito, conta um “ronco”
obtido por meios da FA, na então Província da Guiné, em 1969, contra o PAIGC
e os …. Suecos.
Ora se, já de si, uma vitória das forças portuguesas contra a cáfila de insurrectos
acoitados nos países limítrofes, inimigos de Portugal, causa engulhos aos
“enganados da vida” e ao maldito do politicamente correcto, quanto mais agora
criticar quem apoiava tão excelsos “libertadores de povos oprimidos”!
Pois foi exactamente isso que o general/ autor – honra lhe seja feita – descreveu
no papel: uma operação exemplar contra um grupo fortemente armado do PAIGC,
que há luz do dia (o que nunca faziam) bombardeava um pequeno quartel do
nosso Exército, no extremo sul da Província, de uma outra posição abandonada
no ano anterior.
Os quatro pilotos de Fiat colocaram as bombas todas no alvo (abençoados!) e
escaqueiraram as forças inimigas.
Foi-se ver e havia corpos de pretos e brancos por todo o lado. Investigado o
mistério apurou-se tratar-se de uma operação em que o PAIGC simulava ter
tomado a antigo aquartelamento português e logo de seguida flagelava o mais
próximo, tudo a ser filmado pela televisão da Suécia, país que durante toda
a última campanha ultramarina, apoiou material e moralmente os inimigos de
Portugal em África.
Tudo isto sendo nosso parceiro na EFTA e noutras instâncias internacionais.2
1 PAIGC – Partido para a Independência da Guiné e Cabo Verde.
2 EFTA – Associação Europeia de Comércio Livre.
Aliás, os “bárbaros do norte” percebiam e percebem tanto de África como de
lagares de azeite…
O que, sem embargo, os não impediu de fazer tráfico de escravos nos séculos
XVIII e XIX, como o autor general explicitou…
E gostam tanto de pretinhos e outros coloridos, e têm tanto jeito para lidar com
eles, que desde que abriram uma delegação para a cooperação na Guiné, anos
após a independência, nunca conseguiram pôr nada a funcionar e praticamente
não se davam com ninguém nem saíam das instalações…
Tive ocasião de assistir enquanto por lá estive nos anos 90.
Ora uma metade do artigo sobre os tais de olhos azuis, que o general Fernandes
Nico descreve e faz considerações é,justamente sobre a atitude dos governos
suecos durante o tempo que durou o conflito, para com Portugal, por sinal muito
bem fundamentados.
E foram estes considerandos que incomodaram a chefia da FA – não sabemos
se o próprio ministro – ao ponto de vetarem a publicação do artigo na Mais Alto.
Ora tal aparenta ser incompreensível e inaceitável.
Em primeiro lugar porque é tudo verdade – e muito ficou por dizer; depois porque
se reportam a factos que têm mais de 45 anos; que já são História e nada existe
de difamatório ou ofensivo.
Finalmente porque seja o PAIGC, o governo guineense (quando existe), o
governo sueco ou qualquer outro actor político, se coíbe de dizer o que quer
que seja sobre Portugal e os portugueses, sem terem o menor escrúpulo pelos
nossos sentimentos, quiçá pela verdade histórica.
Estou farto, por tudo isto e muito mais, de ver comportamentos de compatriotas
meus, com funções de responsabilidade, a colocarem-se na posição de “quatro
patas”, perante personalidades, governos, ou entidades várias, que ainda têm
que comer muito pãozinho antes de nos quererem dar lições de moral seja sobre
o que for.
Ganhem coragem, se forem capazes, e alguma vergonha na cara.
Uma coisa, aliás, ajuda à outra.
João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador
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Rose des Vents

Thermes à Porto
et dans le Nord du Portugal
•
•
•
•
•
•
•

visiter les villes de Monção et de Melgaço et de goûter au vin Alvarinho
visiter d’autres villes au bord du Minho : Valença, Vila Nova de Cerveira
et Caminha
visiter, au bord du Lima, les villes de Viana do Castelo, de Ponte de Lima
et de Ponte da Barca
visiter Arcos de Valdevez, au bord du Vez, ou Barcelos, au bord du Cávado
visiter Braga et son riche patrimoine
visiter les localités emblématiques du Parc national de Peneda-Gerês,
comme Lindoso, Soajo, Castro Laboreiro, et leurs barrages
faire une promenade sur le Douro pour découvrir des paysages d’une
grande beauté
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La plupart de ces centres thermaux sont insérés dans des complexes hôteliers
renommés, certains centenaires mais parfaitement rénovés, d’autres dotés
de spas modernes et associés aux grands noms de l’architecture mondiale,
comme c’est le cas de Siza Vieira pour les thermes de Pedras Salgadas et le
Spa de Vidago. D’autres possèdent des parcs naturels dotés d’une végétation
abondante et variée, ainsi que différents éléments dans leur décor environnant
qui enrichissent votre séjour, comme des chemins de randonnée pédestre, des
monuments ou même un terrain de golf de 18 trous, par exemple à Vidago.

La région de Porto et du Nord du Portugal est particulièrement riche en thermes,
avec des eaux qui jaillissent de la terre, parfois à haute température, et dont les
effets thérapeutiques sont bien reconnus.
Dans certains cas, leurs bienfaits sont connus depuis l’Antiquité, comme les
thermes de Caldelas, São Vicente, de Taipas ou ceux de Chaves, qui à l’origine
portait le nom « Aquae Flaviae », en l’honneur de l’empereur romain Flávio
Vespasiano qui, il y a 2000 ans, utilisait déjà ces sources naturelles de bien-être,
avec ses légions. D’autres eaux sont connues depuis le Moyen Âge, comme
celles de Caldas da Saúde et de Caldas de Aregos.
Si les programmes des stations thermales se basent encore aujourd’hui sur les
propriétés minérales et médicinales des eaux, il est bien vrai qu’elles offrent
actuellement des programmes complémentaires de santé et de bien-être
destinés à plusieurs fins. Dotées de douches, bains, massages et bien d’autres
techniques modernes, vous y trouverez du matériel sophistiqué, des programmes
de relaxation, des traitements revitalisants, d’esthétique et bien d’autres, de
courte ou longue durée, visant à rééquilibrer le corps et l’esprit. Grâce à un climat
agréable tout au long de l’année, ce sont des lieux de repos et de bien-être qui
favorisent la santé et aident à se décontracter et à améliorer la qualité de la vie.
En outre, ces unités sont toutes situées dans des environnements naturels de
grande beauté et sources d’inspiration, qui à eux seuls incitent déjà les visiteurs
à la paix et au calme. Il suffit de mentionner les différents centres thermaux
existants dans la région verdoyante du Minho, notamment dans le parc national
de Peneda-Gerês, où la faune et la flore vous invitent à vous enivrer de fraîcheur
et de beauté. Vous pouvez y observer des chevaux sauvages et des coutumes
traditionnelles, qui vous font remonter dans le temps et plonger dans la nature.

La plupart sont situés au bord de cours
d’eau, ce qui leur donne en plus une
touche pittoresque et complète les
moments de plaisir. À noter dès lors,
le Douro, décor d’un paysage classé
patrimoine mondial par l’UNESCO. Ou
alors, ils se trouvent près de villes dont
les centres historiques méritent une
visite ; parmi elles Guimarães ou Porto,
qui sont aussi inscrites au patrimoine
mondial.
Au total, vous avez dans cette région
pratiquement une vingtaine de complexes thermaux qui attendent les amateurs
d’un traitement holistique ou spécifique, en fonction des caractéristiques minérales
naturelles des eaux de chaque source. Entourés et accompagnés d’arômes et
de saveurs champêtres, vous êtes plongés dans des environnements naturels à
l’état pur, véritables refuges qui vous aideront à retrouver l’harmonie et la vitalité.
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Brasil desprotegido

A indústria brasileira vale 11 por cento do PIB, o mais baixo número de sempre.
Porquê? Porque o mercado interno, em época de queda no consumo, já não
é suficiente, as faltas de competitividade e de produtividade em comparação
com concorrentes estrangeiros acentuam-se, o consumidor, entretanto mais
viajado, irrita-se com o preço do vinho 84 por cento mais caro por causa de
impostos à importação, com as playstation ao triplo do que os europeus pagam
e com automóveis utilitários a equivalerem a topos de gama nos EUA. Além do
mais, porque as medidas proteccionistas que no passado serviram, agora não
compensam.
País mais proteccionista do mundo - desde 2008 nenhum governo criou tantas
medidas de salvaguarda no planeta como o brasileiro e das 154 medidas
proteccionistas mundiais do ano passado um terço partiu de Brasília - o Brasil
começa a entender o lado perverso do “orgulhosamente sós” salazarento.
Esse “orgulhosamente sós” tem-se reflectido numa outra área, o futebol , com os
resultados conhecidos.
Ao contrário do mundo da bola desenvolvido, no Brasil ainda nem há Liga de
Clubes. É a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) - entidade cujo actual
presidente, Marco Polo del Nero, não sai do país porque tem medo de ser preso
mal ponha o pé no estrangeiro, o seu antecessor, José Maria Marin, está, de
facto, num calabouço suíço, o antecessor deste, Ricardo Teixeira, andou fugido
em Miami, e o seu sogro João Havelange foi exonerado do cargo de presidente
honorário da FIFA por corrupção - que organiza, mal e porcamente, o Brasileirão.
Os clubes não são sociedades anónimas desportivas - são geridos por dirigentes
à Portugal dos anos 80, que mendigam reduções de impostos, gastam sem
plano e quem vier a seguir que feche a porta.
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Os treinadores, despedidos a torto e a direito por aqueles dirigentes (com oito
jornadas, num torneio de 38, já metade dos participantes do Brasileirão-2015
tinha mudado de técnico), circulam de clube em clube numa experiência meio
surreal (enquanto Alex Ferguson esteve no Manchester United, Vanderlei
Luxemburgo, o típico treinador à brasileira, trabalhou em 27 lugares). E, pagos
como príncipes, nem se preocupam em manter contacto - salvo honrosas e
interessantes excepções - com o exterior.
Os jogadores, como o aluno que muda de professor todas as semanas, não
aprendem nada. E já chegam ao profissionalismo viciados em empresários e
assessores, na maioria dos casos, abutres em busca de dinheiro rápido.
Os resultados deste desvario do topo à base são, como já foi dito, conhecidos.
Em primeiro lugar: depois de tantas glórias, eis a selecção mais banal da
história do futebol brasileiro. Em segundo lugar: um campeonato de nível técnico
secundário, num país onde o futebol num passado recente se confundia com
arte.
Não é vergonha um grande país do futebol estar em crise: a Alemanha da
viragem do século atrasou-se em relação à concorrência. Ao Brasil caberia,
como fizeram os alemães em relação à La Roja espanhola e à Premier League
britânica, copiar humildemente processos e ideias na selecção e no campeonato
e adaptá-los ao seu estilo.
Porém, o proteccionismo brasileiro está entranhado. Soube-se agora pela voz do
brasileiro do Barcelona Daniel Alves que, em Dezembro de 2013, o catalão Pep
Guardiola, então desempregado, estava ansioso por treinar o Brasil. Mas Marin,
o tal do calabouço suíço, opôs-se: na selecção brasileira, técnico brasileiro.
De Marin só se pode esperar mediocridade e bolor, já de Carlos Alberto Parreira,
um treinador com mundo, exige-se mais. Pois propôs Parreira à CBF que se
restrinja o número de jogadores estrangeiros. «Como se faz em Inglaterra», disse
ele para buscar sustentação. Em Inglaterra, de facto, só jogadores de selecções
no top-50 do ranking FIFA e determinado número de internacionalizações podem
actuar na liga local. Mas lá a restrição colocou-se porque havia clubes com 11
estrangeiros titulares. No Brasil, há uma média de dois por cada plantel de 30
jogadores.
Enquanto três dos treinadores mais actualizados do país, Tite, Marcelo Oliveira
e o colombiano Juan Carlos Osório, arrasaram a ideia de Parreira, a CBF, que
infelizmente é quem manda, já fez saber que a estuda com muito interesse.
No fim das contas, o proteccionista Brasil está é cada vez mais desprotegido.

O

João Almeida Moreira

Dois anos depois do Mensalão já ninguém acha que o Petrolão vai virar piada de
salão ou acabar em pizza

Adeus pizza

João Almeida Moreira / Dinheiro Vivo

José Dirceu na cadeia? Nem pensar, dizia a maioria dos brasileiros antes de se
julgar o Mensalão, em 2013. O todo-poderoso braço-direito de Lula preso, com
o Partido dos Trabalhadores (PT) ainda no poder? Jamais.
“Neste país só pobre vai para a cadeia”, “os poderosos sairão do processo sem
um arranhão”, “a impunidade ganha sempre”, “vai tudo acabar em pizza” (mais
ou menos o mesmo que o português “vai ficar tudo em águas de bacalhau”).
“O caso ainda vai virar piada de salão”, sentenciou o tesoureiro do PT Delúbio
Soares. E por aí...
Mas Dirceu passou mesmo de preso político, na juventude, a político preso, em
plena maturidade política. Ele, Delúbio Soares e mais 40 réus do Mensalão,
o caso da compra de deputados pela base aliada do Governo Lula. E se um
deles fugiu para Itália e ainda não foi extraditado e outros acabaram por cumprir
pena em regime semi-aberto antes do tempo, como Dirceu, a sensação de
impunidade, pelo menos, desapareceu.
A prova está nos acontecimentos do último mês no Brasil. O multimilionário
Marcelo Odebrecht, dono da maior construtora do país e amigo de Lula da
Silva, foi detido em finais de Junho. Ele e mais umas dezenas de executivos de
topo das empreiteiras que subornavam quadros da Petrobrás e políticos com
influência a troco de licitações em obras da petrolífera estatal, no famigerado
Petrolão, investigado pela Operação Lava-Jacto.
Depois do núcleo empresarial, é a vez do núcleo político. Collor de Mello, que
na caminhada para a presidência do Brasil no final dos anos 80 se definiu como
“caçador de marajás”, ou seja, de justiceiro que iria acabar com quem vivia
como os luxuriantes príncipes indianos, foi apanhado nas teias do Petrolão com
Ferrari, Lamborghini e Porsche na garagem da sua mansão de Brasília. Vivia
como um marajá, à conta do dinheiro público da Petrobrás, e acabou caçado.
“Uma violência!”, reagiu.
Renan Calheiros, o sinistro presidente do Senado e membro do Partido do
Movimento da Democracia Brasileira (PMDB), colega do PT na coligação
governamental, considerou a operação policial na mansão do ex-caçador de
marajás “uma invasão e uma intimidação”. Ele também está sob investigação
na Lava-Jacto.
Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados que iniciou carreira
debaixo das saias de Collor, foi por sua vez citado por um delator do Petrolão
- Cunha tê-lo-ia pressionado para receber cinco milhões de dólares da
construtora que representava. Furioso, chamou o delator de mentiroso, injuriou
a polícia, amaldiçoou a justiça e ainda rompeu com o governo, de quem era um
suposto aliado como membro do PMDB, porque na sua tortuosa concepção do
funcionamento das instituições foi a presidente Dilma Rousseff quem mandou o
juiz julgá-lo, a polícia investigá-lo e o delator delatá-lo.
Ainda do PMDB, Michel Temer, vice-presidente de Dilma, disse que estes
últimos acontecimentos “abalaram a tranquilidade institucional”. Presume-se
que Temer se sente mais tranquilo com empresários, políticos e outros marajás
que enriqueceram à conta do dinheiro de uma empresa pública a reincidir por aí.
Até Lula, citado pelos jornais, avisou quando soube da detenção de Odebrecht
na Lava-Jacto “eu sou o próximo...”
Collor, Cunha, Calheiros, Temer e Lula têm medo. Já José Dirceu, que além do
Mensalão também se envolveu no Petrolão, está em pânico: pediu um habeas
corpus preventivo - entretanto recusado - porque passa as semanas sob o terror
de voltar a ser detido numa qualquer sexta-feira, o dia em que o juiz do caso
ordena prisões.
Numa fase da sua história em que o Brasil é atingido por uma paralisante guerra
entre poderes executivo e legislativo e pela enésima crise económica, nem os
tradicionalmente optimistas brasileiros têm ânimo para ver o lado positivo das
coisas. Mas, pelo menos, dois anos depois do Mensalão já ninguém acha que o
Petrolão vai virar piada de salão ou acabar em pizza - e isso não é pouco.
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Mulcair, Trudeau et le fardeau fiscal des
Québécois
Alors que le NPD, aux solides attaches syndicales, veut faire payer les grandes
entreprises, le Parti libéral — animé par ses grandes valeurs sociales — souhaite
faire payer les riches contribuables.
par Pierre Duhamel / Actualité

Organisé par le magazine Maclean’s, le débat de jeudi a mis en lumière des
différences appréciables entre le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti
libéral du Canada (PLC). Les deux partis d’opposition se situent à la gauche du
gouvernement conservateur et partagent un certain nombre de valeurs, mais on
est porté à oublier ce qui les distingue.
La culture du NPD est celle d’un parti social-démocrate traditionnel, avec de
puissantes racines syndicales. Malgré les efforts de Thomas Mulcair pour élargir
sa base politique, son penchant naturel le pousse à se méfier des entreprises.
Pour financer les dépenses publiques, comme le régime national de services
de garde qu’il veut implanter, le parti préconise d’abord une hausse des impôts
payés par les grandes corporations. Celles-ci ont largement les moyens de payer
plus d’impôts, dit en substance Thomas Mulcair, qui leur reproche de garder
l’argent dans leurs coffres et de ne pas investir suffisamment.
Si le NPD est social-démocrate, je dirais que le PLC est «social-libéral». Comme
le NPD, les libéraux sont de grands défenseurs de l’État-providence, et ils
épousent toutes les nouvelles tendances sociales. Pour une troisième élection
consécutive, ils font de la lutte contre les changements climatiques un axe majeur
de leur campagne électorale.
La lutte contre les inégalités est une autre valeur au centre de la campagne
libérale. Alors que le NPD, aux solides attaches syndicales, veut faire payer les
grandes entreprises, le PLC — animé par ses grandes valeurs sociales — veut
faire payer les riches contribuables.
Au nom de la classe moyenne, Justin Trudeau veut hausser les impôts des
contribuables qui gagnent plus de 200 000 dollars. De plus, il s’oppose au
relèvement des cotisations au CELI, au fractionnement des revenus des ménages
avec enfants et au report de l’âge de la retraite de 65 à 67 ans. Il veut aussi priver
les mieux nantis de la nouvelle prestation universelle pour la garde d’enfants, qui
serait remplacée par une prestation non imposable accordée aux familles de la
classe moyenne.
Contrairement au NPD pro syndical, les libéraux vont laisser les grandes
entreprises tranquilles, et il n’ont pas les mêmes craintes quant à la réduction
des barrières commerciales.
Par rapport au NPD, je dirais que les libéraux sont plus intransigeants sur les
questions environnementales et sur la fiscalité des particuliers, mais plus en
faveur des entreprises.
Pour le Québec, les deux approches en matière de taxation sont risquées.
L’élection du NPD signifierait des impôts corporatifs cumulés plus élevés pour les
entreprises du Québec. Thomas Mulcair faisait remarquer que le taux d’imposition
total des entreprises canadiennes est bas comparativement aux taux en vigueur
aux États-Unis. Cela est vrai, mais il oublie une dimension importante.
Des 10,1 milliards de dollars payés en impôts et prélèvements par les entreprises
québécoises en 2014-2015 (8 milliards en enlevant les crédits d’impôt), la majorité
proviennent des prélèvements, dont ceux pour le Fonds des services de santé.
En ajoutant les cotisations sociales aux prélèvements fiscaux, les sommes
prélevées en 2011 auprès des sociétés sont de l’ordre de 15,5 milliards de dollars
(toujours avant la prise en compte des crédits d’impôt), nous apprend une étude
commandée par la commission Godbout sur la fiscalité. Les cotisations sociales
au Québec représentent 15,5 % de la masse salariale, contre 10,1% en Ontario.
Quand on additionne le tout, le fardeau fiscal des entreprises du Québec est
près de deux fois plus élevé que celui des autres provinces. Est-ce vraiment une
bonne idée de l’augmenter, comme le veut le NPD ?
Le programme libéral veut hausser de quatre points de pourcentage les revenus
de 200 000 dollars et plus des particuliers. Le taux marginal d’imposition des
Québécois qui gagnent plus de 200 000 dollars serait donc de 54 % — au-delà
du seuil psychologique de 50 % qu’on ne veut pas dépasser au Canada pour ne
pas décourager le travail.
Des hausses de l’impôt fédéral sur les entreprises ou sur celui des particuliers
marqueraient la fin d’une tendance observée par le Fonds monétaire international.
Le fardeau fiscal fédéral du Québec a en effet diminué régulièrement entre 2000
et 2009, passant de 16,6 % à 12,3 % du PIB, alors que le fardeau provincial a
augmenté progressivement.
Le gouvernement fédéral a libéré de l’espace fiscal, ce qui a permis aux
gouvernements québécois des dernières années d’augmenter leurs revenus
sans accroître nécessairement le fardeau fiscal total.
Thomas Mulcair et Justin Trudeau, chacun à leur manière, veulent mettre fin à
cette tendance et accroître le fardeau fiscal fédéral
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la fin du mois avant de faire décoller leurs avions de campagne, question de ne
pas brûler de l’essence (et des fonds) trop tôt.
Septembre — Le cœur de la campagne
Début septembre
La date n’est pas encore arrêtée, mais les premiers jours de septembre verront
les militants du Bloc québécois se rassembler à l’occasion d’un conseil général.
On rendra publique la plateforme du parti à ce moment-là.
1er septembre
Dévoilement du produit intérieur brut (PIB) canadien pour le mois de juin, et
mise à jour des données pour l’ensemble du deuxième trimestre. Après cinq
mois de décroissance du PIB en 2015, un sixième mois plongerait le Canada en
récession. L’économie étant un enjeu crucial de cette campagne, l’annonce de
Statistique Canada fera grand bruit.
4 septembre
Les chiffres sur l’emploi et le chômage pour le mois d’août seront dévoilés.
7 septembre
La fête du Travail marquera le début de la campagne intensive des partis, avec
tout l’attirail typique : autobus, avions, pancartes, tournées, publicités…
17 septembre
Débat organisé par le Globe and Mail et Google, centré autour du thème de
l’économie. Harper, Mulcair et Trudeau devraient y être.
30 septembre
Dévoilement par Statistique Canada du PIB canadien pour le mois de juillet.
D’autres débats en septembre
Au Canada anglais, plusieurs groupes souhaitent organiser des débats. Les
chefs n’ont pas encore confirmé leur présence. Harper n’en fera qu’un : celui de
l’institut Munk, sur les affaires étrangères. Aucune date n’a encore été annoncée.
Octobre — Le long sprint final
2 octobre
Débat en français avec tous les chefs (diffusé sur le réseau TVA).
5 octobre
Une semaine avant le congé de l’Action de grâce, les partis entameront un blitz
de leur chef en tournée et un bombardement publicitaire sans précédent. Les
stratèges des différentes formations estiment que le vote pourrait se cristalliser
autour de la dinde, durant cette longue fin de semaine où, bien souvent, les
membres d’une même famille se réunissent.
8-9 octobre
Le consortium des télédiffuseurs, qui organise habituellement les débats, tente
cette année encore de tenir l’exercice un soir en anglais et un soir en français.
Stephen Harper refuse d’y participer, ce qui remet en question la présence des
autres chefs. Ces débats auront-ils lieu ?
9 octobre
Pour une dernière fois durant la campagne, on annoncera les chiffres sur l’emploi
et le chômage — cette fois, pour le mois de septembre.
19 octobre
Jour du vote.
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TEMPO DE POESIA - XXV
Do Orpheu (1915) até à Presença (1927)
Entre estas duas revistas que marcaram a primeira metade do século xx, existiram
algumas gazetas que publicaram poetas de tendências mais tradicionalistas
como o Ícaro, publicado em Coimbra em 1919, Nova Phenix Renascida (1921),
Bysancio (1923) (6 números), Triptico (1924)  (9 numéros), publicadas também
em Coimbra com a colaboração de Afonso Duarte, António de Sousa, Branquinho
da Fonseca, João Gaspar Simões, José Régio e outros.  A poesia está muito
pouco representada nesta revista,
mas encontram-se mesmo assim vários artigos importantes daqueles que
criaram três anos depois, a revista Presença.
Nomes dos nossos dias, que não foram esquecidos, tais como Edmundo
Bettancourt, Eugénio de Castro, Américo Durão, Mário Beirão e sobretudo
Cabral Nascimento,  este último de tendência clássica por espírito e por gosto
mas também moderno sob todos os pontos de vista.

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

Ouve, meu anjo :
se eu beijasse a tua pele ?
Se eu beijasse a tua bôca
Onde a saliva é um mel ?
Tentou, de mim, afastar-se
Num sorriso desdenhoso ;
Mas ai !
A carne do assassino
É como a do virtuoso.
Numa atitude elegante
Misteriosa, gentil,
Deu-me o seu corpo doirado
Que eu beijei quase febril.
Na vidraça, da janela,
a chuva, leve, tinia…
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Ele apertou-me cerrando
Os olhos para sonhar –
E eu lentamente morria
Como um perfume no ar !
Natal Africano
Não há pinheiros nem há neve,
Nada do que é convencional,
Nada daquilo que se escreve
Ou que se diz... Mas é Natal.
Que ar abafado! A chuva banha
A terra, morna e vertical.
Plantas da flora mais estranha,
Aves da fauna tropical.
Nem luz, nem cores, nem lembranças
Da hora única e imortal.
Somente o riso das crianças
Que em toda a parte é sempre igual.
Não há pastores nem ovelhas,
Nada do que é tradicional.
As orações, porém, são velhas
E a noite é Noite de Natal.
(Cabral Nascimento)
É preciso não esquecer as revistas de tendências sociais e políticas como:
Seara Nova, Pela Grei, Homens Livres, Portugália, etc…
Mas a avis rara deste período foi António Botto. Publicou três livros antes de
Canções em 1921, o que provocou um belo escândalo público e sobretudo nos
espíritos rançosos dos conservadores. Poeta lírico, a sua morbidez psíquica,
a sua homo sexualidade, que ele canta sem pudor nem disfarce através de
poemas de uma técnica subtil e perfeita, de audácias rítmicas onde se sente
um fundo de serenidade clássica. A segunda edição, de 1922 foi proibida. A
terceira edição que incluía todos os seus livros anteriores foi publicada em 1930.
António Botto foi reconhecido e apreciado por muitos escritores estrangeiros e
portugueses que escreveram panegíricos em honra dele, tais como Pirandelo,
Garcia Lorca, Rudyard Kipling, Jorge Amado, Carlos Drummond dAndrade e
os portugueses Guerra Junqueiro, Teixeira de Pascoais, Camilo Pessanha entre
outros. Àlvaro de Campos (Fernando Pessoa) escreveu um manifesto chamado
Aviso por causa moral e João Gaspar Simões um livro cujo nome é António Botto
e o Amor, onde eles protestam contra as críticas pérfidas e defendem com vigor
a estética e a beleza da poesia de António Botto.

(António Botto)
Vida, – quero ainda
Dobrar os meus nervos
Diante de ti !
– Desmaiam as rosas
No difuso alento
De uns olhos que eu vi.
Soluço, e os meus ais
Perdidos na luz
Do sol moribundo,
Acordam as algas
E as cidades verdes
Que há no mar profundo.
Que zumbido é este ?
Rumor de moscardos
Na minha cabeça
Ou a voz do amor
Pedindo em surdina
Para que anoiteça ?
Vejo uma lagoa,
Juncos,  e entre névoas
A lua a cair …
Um campo coberto
De mortos e um cravo
Delgado a florir !
Vejo-te chorar
– Prata luzidia
Rebrilhando acesa …
Não fales, não venhas ,
Oiço agora os passos
Da minha tristeza.
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Termas de Monção

Caldas de Aregos Balneário Rainha D. Mafalda
Située près de la frontière avec la Galice, à l’extrême nord du Portugal insérée
dans un parc luxuriant au bord du Fleuve Minho, la station thermale de Monção
est un lieu de quiétude, de silence et de relaxation.
À 700 mètres de la ville de Monção, la station, avec vue sur le fleuve est située
dans un espace d’une grande beauté naturelle, au coeur du terroir des ‘Vinhos
Verdes’, où l’on produit un vin unique au monde, «l’Alvarinho».
Avec l’un des plus modernes ensemble balnéaire du pays, la station thermale
est entourée d’une nature verdoyante, invitant à des promenades au milieu des
innombrables arbres séculaires qui se trouvent là. Les thermes de Monção sont
par excellence un lieu de repos et de détente.

Caldas Santas de Carvalhelhos
C’est dans la majestueuse et imposante région de Barroso, à Trás-os-Montes,
que se situent les sources des Eaux Saintes de Carvalhelhos, connues depuis
l’époque de la romanisation.
Au-delà du somptueux spectacle de la nature dans toute sa plénitude, un
séjour dans cette région offre la possibilité de connaître les traces d’une culture
millénaire, évidentes dans les pratiques et les traditions locales bien établies et
particulièrement curieuses.

Termas de Vidago
Station thermale de prestige, Vidago fut au siècle XIX la préférée de la cour
portugaise, étant de ce fait considérée comme la «reine des Thermes». L’hôtel
des Thermes, le grandiose et élégant Palace de Vidago, s’impose au centre d’un
parc luxuriant et conserve son aura de «belle époque».
Les eaux de Vidago, froides et gazeuses, sont aussi appréciées comme eaux de
table et sont ainsi mises en bouteilles et distribuées dans tout le pays.
Il faut seulement quelques minutes pour arriver à Chaves, ville d’intérêt historique
en raison de ses monuments et de ses musées ainsi que d’une grande richesse
gastronomique.

Termas de Pedras Salgadas
En 1902, l’Inspecteur des Eaux Minérales du Royaume définissait les Thermes de
Pedras Salgadas ainsi : «Pour l’ensemble de ses beauté naturelles, l’importance
thérapeutique et la magnificence des artifices, elle doit être considérée, entre
toutes, comme la plus belle station thermale portugaise». À la fin du siècle XIX, la
station enregistra une fréquentation notable d’adeptes de cures thermales, parmi
lesquels se distingue le Roi D. Carlos.
Les Thermes de Pedras Salgadas sont un cas spécial, - de par l’inoubliable
beauté du parc où elles se trouvent, le tissu urbain et l’architecture de ses
édifices, traces indélébiles d’une époque et d’une certaine façon de vivre.

Le nouveau spa resort valorise les eaux thermales réputées par leurs valeurs
thérapeutiques (problèmes muscle-squelettiques, dermatologiques et des voies
respiratoires).
Profitez de nos eaux dans un complexe qui contribue à votre bien-être.

Termas de São
Vicente
Tipo de agua : Soufrée, bicarbonatée,
sodique

Termas de
Entre-os-Rios
Située au confluent des fleuves Douro et Tâmega, c’est au centre d’un parc
d’arbres séculaires que se trouve la station thermale de Entre-os-Rios, lieu
privilégié, où la nature se manifeste dans toute sa grandeur et sa magnificence.

Caldas da Saúde
Entre Vila Nova de Famalicão et Santo
Tirso, les Eaux Thermales de Saúde
ou Caldinhas, sont un lieu agréable et
tranquille, où se promènent encore les
prêtres de l’Ordre de Santo Inácio de
Loyola.
La propriété et les installations de la
station thermale furent acquises par
la Companhia de Jesus en 1932, à
la suite du transfert au Portugal du
‘Colégio dos Jesuitas’ installé à La Guardia.
Non loin se trouve São Miguel de Seide, où vécut et mourut Camilo Castelo
Branco, un des plus célèbres romanciers du siècle XIX.

Caldas das Taipas
Les Eaux Thermales de Taipas sont connues depuis la romanisation, époque
dont il subsiste d’importants vestiges. Les ruines d’un centre balnéaire complet,
découvert en 1867, et la Pierre
Epigraphique de Trajano, confirment
que la station fut intensément recherchée à la période romaine.
Dans le parc entouré du fleuve Ave, où
se trouvent les Thermes, l’Automne a
une réputation quasi légendaire pour
les températures douces et le coloris
des hautes vignes qui caractérisent
cette région
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Na área do empreendedorismo

Português recebe prémio de melhor tese
de doutoramento do Mundo
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Povo de cigarras
As autarquias, o Estado central, e nós cidadãos, por omissão de exigência,
todos somos culpados por este cíclico inferno de Agosto. Quantas vezes se
clama, no Verão, pelo que devia ser feito no Inverno. Parecemos um povo de
cigarras com as estações ao contrário: só nos lembramos do que devíamos ter
feito no frio quando o calor põe montes e vales a arder. As autarquias, o Estado
central, e nós cidadãos, por omissão de exigência, todos somos culpados por
este cíclico inferno de Agosto. E todos sacudimos as cinzas do capote. A defesa
da vida nas florestas e nas aldeias, eis uma causa que deveria ser prioritária
para os nossos ambientalistas de salão. Gente mais preocupada com a formiga
da fábula – que não sabe nadar em urgentes barragens – do que empenhada na
luta pelo equilíbrio florestal necessário à vida humana.
Octávio Ribeiro/CM

Liga Sócrates

Sérgio Costa recebeu o prémio no Canadá
O prémio de melhor tese de doutoramento do mundo na área de empreendedorismo
foi atribuído, pela primeira vez, a um português. Sérgio Costa, investigador do
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência
(INESC TEC), professor auxiliar convidado na Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto (FCUP) e investigador visitante na Universidade de Gent
(Bélgica). Recebeu o galardão anteontem em Vancouver (Canadá), no Encontro
Anual da Academy of Management.
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O Heizer Best Dissertation Award da Entrepreneurship Division da Academy
of Management é considerado o prémio mundial mais importante na área de
empreendedorismo.
Neste estudo exploratório, o investigador acompanhou oito spin-offs da
Universidade de Strathclyde, realizando 98 entrevistas ao longo de 12 meses,
para perceber os mecanismos de alteração do modelo de negócio e o modo
como estes afectam a performance da empresa.
“O meu objectivo era abrir o debate e gerar algumas proposições sobre como
mudam os modelos de negócio. A minha tese sugere que empresas cujas equipas
fundadoras detenham um elevado conhecimento de gestão e de mercado, e
possuam elevada experiência em empreendedorismo apresentam, em geral,
menos alterações ao modelo de negócio e uma performance superior”, refere
Sérgio Costa.
O investigador introduziu, pela primeira vez nesta área, relações entre a
frequência com que o modelo de negócio é alterado e certas variáveis, tais como
o grau de envolvimento dos empreendedores, o conhecimento de mercado, de
gestão e de arranque de novas empresas.
Sérgio Costa sugere também que empresas com elevada performance tendem
a interagir mais cedo, mesmo antes da sua constituição, e mais intensivamente
com vários stakeholders para iterar os seus modelos de negócio pretendidos.
Adicionalmente, estas empresas tendem a estabelecer mais parcerias e com um
espectro mais alargado de actores (privados e públicos), no sentido de acederem
a mais recursos.

O campeonato deste ano promete.
Há craques internacionais, plantéis de luxo e treinadores pagos a peso de ouro.
Prevêem-se espectáculos rijos em estádios talvez menos vazios que o habitual.
Como o futebol é paixão, as mentes mais racionais estão retiradas do palco.
Agora não interessam nem os milhões gastos na pré-época, nem os custos
operacionais labirínticos, muito menos o facto de dois dos 3 grandes nem a
receita de publicidade nas camisolas terem garantida. O futebol entra hoje na
‘era Sócrates’ que o País bem conhece: venham os golos, faça-se a festa, gastese o que há e o que não há. A conta vem depois.
Carlos Rodrigues/CM

“Sábios” alemães: Saída do euro deve ser
possível, como “último recurso”
Conselho de Economistas alemães rejeitam Ministério das Finanças da Zona
Euro e dizem que a zona euro deve criar regras para permitir a insolvência e
saída de um membro “não colaborante”.
Um conselho de cinco dos economistas mais destacados da Alemanha defende,
num relatório especial publicado esta terça-feira, que é necessário criar um
mecanismo para gerir insolvências de países da zona euro e que os países
devem poder sair da união monetária, como “último recurso”. Estes “sábios”, que
são conselheiros do governo alemão, dizem que a crise grega mostrou como
são necessárias reformas urgentes que tornem a zona euro mais estável.
“Para assegurar a coesão da união monetária, temos de reconhecer que os
eleitores nos países credores não estão preparados para financiar países
devedores de forma permanente”, escreveu Christoph M. Schmidt, presidente
do German Council of Economic Experts. Para solucionar este problema, é
necessário criar um mecanismo de insolvência que dê credibilidade à cláusula
que proíbe que haja transferências e resgates entre os países europeus e da
zona euro.
Existindo esse mecanismo de insolvência, os investidores iriam ter de avaliar
o risco soberano de forma mais rigorosa, algo que não aconteceu na primeira
década da zona euro já que todos os países pagavam juros muito próximos para
se financiarem nos mercados, apesar das diferenças ao nível da evolução das
contas públicas e dos potenciais de crescimento.
Um membro permanentemente não colaborante não deve ser capaz de ameaçar
a existência do euro”, dizem os economistas.
Os “sábios” mostram-se, também, contra algumas das medidas que têm
sido sugeridas nos últimos meses, incluindo pelo ministro das Finanças da
Alemanha, como a criação de um Ministério das Finanças da zona euro. “Tornar
a zona euro colectivamente responsável pelos custos potenciais sem que os
estados-membros cedam qualquer soberania nacional sobre políticas sociais e
económicas irá, mais cedo ou mais tarde, tornar a união monetária mais instável”,
escrevem os economistas.

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

abc portuscale

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

Les recettes de Helena

Pains de maïs

Broa de milho amarelo

4 portions
Préparation : 30 min.
Cuisson : 45 min.

INGRÉDIENTS
8 tasses (2 litres) d’eau
12 ½ tasses (3,12 litres) de farine de blé
tout usage
3 ¼ tasses (930 ml) de farine de maïs
3 tasses (750 ml) de semoule de maïs
jaune
¼ tasse (60 ml) de beurre
¼ tasse (60 ml) de sel

PRÉPARATION
Dans un grand bol, mélanger 6 tasses
(1,5 litre) d’eau et la farine de blé.
Ajouter la farine de maïs, la semoule, le
beurre et le sel et mélanger en ajoutant
graduellement le reste de l’eau jusqu’à
l’obtention d’une pâte uniforme et lisse.
Former une boule et laisser reposer 45
minutes dans un bol recouvert d’un linge
propre.
Sur une surface farinée, étendre la pâte à
plat avec les mains et laisser reposer
30 minutes.
Préchauffer le four à 425ºF (220º C)
Former 16 boules et les ranger au fur et à
mesure sur une plaque à pâtisserie. Cuire
au four 45 minutes. Servir chaud ou froid,
au goût.
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    Maria João Avillez

1 – Passam estes dias seiscentos anos sobre a conquista de Ceuta. D. João I,
mil, quatrocentos e quinze. Ceuta abriu a porta do Império. Seguiram-se muitas
Ceutas, estive em algumas e lembro-me. Mas após tantas deambulações e
sabendo como é sempre um exercício delicado soltar a memória por aí fora, sem
rédea nem rede, socorro-me de notas tomadas nas sete partidas.
E mesmo que elas fiquem aquém da vertigem e da fortuna da viagem, ou
mesmo que historiadores iluminem obviamente bem melhor que eu o passado e
a História, é-me impossível, nesta data, não ir ter com tanto Portugal tão longe.
2 – Começo pelo principio. Calhou-me em sorte a luz do sul que logo me
predispôs para a transparência dos lugares, o claro relevo das paisagens, a
nitidez do perfil da pedra tingida pelo sol, a superfície liquida de mares e rios, a
planura das areias, a rota do calor, a exuberância dos verdes, o cheiro quente
da terra, os embondeiros, as palmeiras e as mangueiras, corpos mais nus que
vestidos, dias mais longos, noites mais breves. O Atlântico e o Índico. E por
sobre tudo isso, céus sempre mais estrelados que quaisquer outros céus.
Foi pelo sul que abri a descoberta do que resta do Império, pelo sul que caminhei,
numa sucessão de moradas, cobertas quase todas elas de uma derisória
nostalgia. Como se já lá estivesse estado, como se conhecesse tudo, como se
de cada vez ocorresse um singular reencontro com tais lugares onde nunca fora,
mas parece que tão bem conhecia.
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envolveram e em todo o lado a encontrei. Fui onde me levaram esses sinais,
marcas e marcos; parti cinco séculos depois, passageira dessas mesmas
caravelas de tão estranho desígnio, dos portugueses das sete partidas.
Parti dez vezes, vinte vezes e todas as vezes descendo a sul com predisposição
para, revisitando o passado, o tonificar desta feita com um olhar novo, livre,
liberto. Parti “mandatada” pela Fundação Gulbenkian para reportar a recuperação
do património português que a Fundação, a pedido das autoridades locais, ia
levando a cabo por esse mundo fora: revitalizando pedras de torres e fortes,
refazendo arquivos e altares, reconstruindo murais, bibliotecas e igrejas. Calhoume a mim – incrível privilégio e incrível sorte! – ser a contadora de tais feitos, e
lá se fez registo com o feixe das impressões colhidas nessas Sete Partidas (e
hoje publicadas em livro).
Inventário e repositório do que lá vi, tanto Portugal tão longe.
4 – Vi gente em Malaca que misteriosamente persiste hoje em rezar, falar ou
cantar na nossa língua, e que também aprecia cozinhar em português. E quando
espantada lhes perguntei porquê, responderam-me com Afonso de Albuquerque
como se ele estivesse ali à mesa, sentado connosco, e soletraram-me a data de
1511;
Vi na Igreja do Santo Rosário, em Daka, capital do improvável Bangladesh,
imagens e ornamentos religiosos levados de Macau ou da Índia, por mãos que
só podiam ser lusas;
Vi grandes arquivos impressos na minha língua, no Paço Episcopal de Cochim,
amorosamente guardados pelo seu Bispo – entretanto hoje já falecido – D.
José Kurethera, grande amigo de Portugal e conhecedor como poucos da nossa
História que, com o rigor e o saber do guardião, me conduziu por entre armários,
gavetas e prateleiras, afogadas em História;
Vi em S. Luis, terra do Maranhão, no Brasil, um grande mural representando o
Terreiro Paço antes do terramoto de 1755; no Estado de Minas Gerais, vi Ouro
Preto, preciosa jóia branca decalcada de cidades nossas – mas foi, recordo-me
bem, na açoriana Angra do Heroísmo que pensei; e no Rio, no Real Gabinete de
Leitura, vi a formidável biblioteca que lá deixou D. João VI ou a expressivíssima
talha doirada, estonteantemente barroca, dos altares do Mosteiro beneditino de
S. Bento do Rio, quase cópia da nossa Madre de Deus, com as suas obrasprimas de ourivesaria;
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Vi as ossadas de alguns religiosos portugueses na Tailandesa Ayuttháya, agora
já cuidadosamente acondicionadas em digna morada à beira da Igreja de S.
Domingos, templo erguido em 1566, por dois sacerdotes portugueses.

3 – Fui pelas savanas de África e pelos morros do Brasil e pelos cheiros da Índia.
Fui e encontrei a altaneira torre portuguesa da branca Azilá, à beira de Marrocos;
vislumbrei uma praia com sete ondas em S. Tomé e conheci a solidão sem limite
da ilha do Príncipe; descobri a lendária Ajudá no escondido Benim, e mais abaixo
a cidade de S. Paulo de Luanda, na orla do Atlântico sul; do outro lado de África
vi a incomparável dimensão do Forte de Jesus, em Mombaça: e ainda no Índico,
curvei-me em Quiloa, nessa já orientalizada África que é a Tanzânia, perante
a memória de D. Francisco de Almeida que lá levantou pedras em nome de
Portugal e consta que nasceu fortificação em apenas vinte e três dias; parti em
busca do ruído alucinante de Bombaim, essa prenda de Portugal aos ingleses por
mor de um casamento real; fui atrás das quietas águas de Cochim onde morreu
Vasco da Gama e dos arrozais de Goa, entrecortados ao longe pela mancha das
brancas igrejas, há sempre brancas igrejas ao longe de Goa; procurei a cidade
espraiada de Malaca onde está a impressiva Famosa, que é nome de Fortaleza;
entristeci sob o crepúsculo de Dakha nesse desolado Bangladesh e inebriei-me
com a noite tão quente de Banguecoque. A seguir, rumei a ocidente deste sul e
andei por vários Brasis. Cada um deles com a sua especifica geografia e uma
identidade própria mas todos unidos pelo denominador comum da língua que é
a nossa. E mais adiante, aportei à Colónia do Sacramento, florida de ibiscos e
banhada por esse rio de enganos que é o Rio da Prata, um pedaço do Uruguai
que mais se assemelha afinal nas suas linhas, a um perdido canto de Portugal.
Parti sempre em busca da nossa impressão digital e das atmosferas que a

Em todas as partes ouvi muito falar deste ocidental canto da Europa de onde
somos e onde pertencemos: em Mombaça, em Ajudá ou na Malásia e, por
todo o lado, vi anónimos Baptistas, Fernandes, Silvas e Sousas, inscritos na
frieza de pedras tumulares. Vi, na sexta-feira da Paixão de uma Páscoa que
jamais esquecerei, milhares e milhares de fiéis em procissão atrás da Confraria
da Rainha do Rosário, fundada nos idos de seiscentos, na Ilha das Flores, da
remotíssima Indonésia. Cantava-se o Avé de Fátima e havia velas acesas e
lágrimas como em Fátima. Por qualquer misteriosíssima razão esses fiéis
insistem em manter intactos alguns dos nossos rituais e costumes e ainda
usam hoje, na linguagem corrente da pequena ilha, muitos vocábulos da nossa
língua. Ouvi suplicar bolsas de estudo para aprender português em Portugal, de
todos os lados do mundo me pediram livros, discos, receitas de cozinha, letras
e músicas do nosso folclore, notícias do Benfica; e há muito anos escutei um
ministro em Moçambique a insistir em que Portugal lá reconstruísse a mágica
Ilha do mesmo nome. Por todo o lado enfim, deparei com gente a reclamar-se
naturalmente de uma herança, um património e um passado que bem vistas as
coisas, só parece afinal embaraçar-nos hoje a nós. Aos de aqui, de cá de dentro.
Ou manifestamente a alguns deles.
5 – As vezes perguntam-me: de que gostou mais? Impossível escolher um
só lugar, eleger apenas um, entre outros. Em África fui africana, no Brasil,
brasileira, e por aí fora… Mas finalmente talvez haja uma coisa que perdura e
insistentemente permanece comigo, agora que o tempo sedimentou descobertas
e filtrou emoções e que foi a ideia de que fomos melhor do que aquilo que
pensamos que fomos.
O século XVI foi português, Portugal esteve, para o bem e para o mal, em todas
as lonjuras da carta do mundo. Ter podido aperceber-me de tal feito, tê-lo visto
com os meus próprios olhos em cada bocado do solo dessas lonjuras, eis o que
constitui sem sombra de dúvida um presente que a vida me deu.
Vivi tudo isto não como uma série de viagens, mas como quem vive um destino
ou celebra um dom. Voltei, revi, revivi. Estive onde o país esteve.
Mas depois, de cada vez, regressava sempre com o mesmo alvoroçado espanto:
como fora possível?
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80, un autre producteur présenta une
sélection spéciale de vin rouge du
Douro, de propriété, qui se tailla une
réputation mondiale.

Les Anglais ont découvert le vin des montagnes de la vallée du Douro vers la fin
du XVII— siècle et ont transformé progressivement ce vin de table rouge et sec
en ce célèbre vin « généreux » qu’est le Porto.
Cependant, encore aujourd’hui, seulement près de la moitié du vin produit dans
cette région devient du Porto. Le reste est transformé en vin de table qui a reçu
le statut de DOC en 1982. La production est contrôlée par la Casa do Douro.
Pendant de nombreuses années, le vin de table du Douro fut traité comme un
parent pauvre du Porto. La majeure partie était consommée sur place et l’on ne
se souciait guère d’en faire un vin de qualité distincte.
II existait un consensus selon lequel certains vins étaient de « feitoria », ou

Ces dix dernières années, l’on a assisté
a une prolifération de bouteilles de vins
fins issus de propriétés dans tout le
Douro. Plusieurs grandes compagnies
de vin achètent également a de petits
producteurs pour produire des vins fins
dans des installations ultramodernes.
La vallée du Douro présente des
caractéristiques
physiques,
bien
particulières. Les vignes y sont
cultivées sur des collines rocheuses
escarpées sur un sol de schiste
argileux, de part et d’autre des rives du
Douro.
Les vins les plus riches et pleins, ayant
les meilleures caractéristiques pour
le Porto, proviennent des versants
proches du fleuve, où les sols sont les
plus pauvres et les plus secs et les
températures les plus élevées. Ces
conditions rudes donnent naissance
a des vins extrêmement concentrés,
charnus et colorés mais peu acides; en
un mot, des vins de Porto.
Toutefois, les vins de table supérieurs
du Douro requièrent des raisins ayant
un équilibre plus délicat entre le sucre
et l’acide. Pour cela, les producteurs
sont devenus des experts dans
l’assemblage des raisins plus acides
des versants moyens et supérieurs
avec les raisins des versants inferieurs.
Les principaux cépages utilisés dans
la fabrication des vins rouges de table
du Douro sont les mêmes que ceux
utilisés pour le Porto : Touriga Nacional,
équilibré et ferme, mais élégant; Tinta
Roriz, cépage puissant, très coloré
et tannique; Tinta Barroca, férninin
et charmant; Touriga Francesa, très
fleuri, tandis que Tinto Cão est raffiné
et délicat, en contraste avec Tinta da Barca, très épicé.
Les principaux cépages blancs pour les vins blancs du Douro sont Malvasia Fina,
Viosinho et Gouveio.

« generosos » (pour l’exportation, généralement sous la forme de Porto), et
d’autres étaient des vins de « consumo » ou de « pasto » (pour la consommation
locale quotidienne, généralement sous la forme de vin de table).

Des vins mousseux, obtenus par la méthode champenoise, sont également
produits dans cette région. D’excellents mousseux bruto (sec) et meio-seco (demi
sec) ont été produits ici depuis des générations, sur les hauteurs historiques
de Lamego. Récemment, un célèbre producteur de vin mousseux californien a
formé un partenariat avec une société portugaise d’Alijó, au cœur du Douro.
ICEP

Un pas décisif fut franchi dans l’amélioration de l’image du vin du Douro au début
des années 50, lorsque l’œnologue en chef d’une maison de Porto, après une
visite du vignoble bordelais, décida d’élever l’un des vins de table du Douro à la
catégorie d’un vin de château.
II fallut plusieurs années d’expériences, et l’encouragement d’Émile Peynaud, le
célèbre œnologue français, pour obtenir enfin un vin de production très limitée
mais qui est désormais considéré comme l’un des plus fins du monde.
Dans les années 60 et 70, des efforts visant à produire une plus grande gamme
de vins fins de table ont été menés avec grand succès. Au début des années
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O símbolo dos peregrinos é a vieira, concha marinha com sulcos que vão se
juntando num só ponto. Representam as várias rotas usadas pelos romeiros,
que acabam por chegar todos ao mesmo destino.

Prezados leitores
Santiago de Compostela, capital política da Região Autónoma da Galícia, está
situada ao noroeste da Espanha e constitui-se no maior centro de peregrinação
espanhol. Por conta disso, é uma cidade muito visitada não somente por turistas
em busca de novas descobertas, mas principalmente por centenas de milhares
de viajantes que percorrem o Caminho de Santiago por razões das mais diversas:
promessa, desafio, autoafirmação, lições de vida, veneração das relíquias do
apóstolo Santiago Maior, um item a mais de cultura, atitude de busca e tantas
outras.

Caso esteja interessado em fazer o Caminho de Santiago, providencie a
Credencial do Peregrino, que é o documento que dá ao viajante o direito de
pernoitar em albergues, igrejas, mosteiros e alguns estabelecimentos públicos
e comerciais ao longo do caminho. É nesta credencial que são anotados e
carimbados os lugares percorridos. Estes dados são a base para a expedição do
diploma de peregrino entregue ao final da viagem. O Caminho geralmente é feito
a pé, mas também pode ser de bicicleta ou a cavalo. As rotas mais utilizadas são
as francesas e espanholas.
O panorama que se descortina durante a caminhada vai de planícies desérticas a
montanhas geladas; capelas simples em pequenos vilarejos bucólicos; catedrais
majestosas em grandes cidades; castelos, ruínas de cidades medievais. A cada
dia a paisagem se modifica e encanta. Talvez por isso, os peregrinos conseguem
força para chegar ao fim do trajecto.
A grande atracção na catedral fica por conta do túmulo do apóstolo Santiago
Maior e do bota fumeiro, um enorme turíbulo prateado, contendo incenso,
pesando cerca de 80 quilos que, durante a missa, é balançado como um pêndulo
de um lado para outro na nave lateral, movido por oito homens vestidos de roxo
e devidamente treinados.
Mesmo para quem não é católico ou místico, visitar a Catedral de Santiago de
Compostela é apreciar um monumento cultural de reconhecimento mundial. Em
estilo barroco, impressiona pela sua grandiosidade arquitetónica a exemplo de
muitos outros monumentos erguidos na Espanha.
A principal praça de Santiago é a do Obradeiro, onde estão vários edifícios
incluindo Palácio do Governo, fachada da Catedral, Hospital dos Reis Católicos,
Colégio São Jerónimo. Ali temos a oportunidade de observar peregrinos e turistas
que chegam do mundo todo. Aos domingos, é comum se apresentarem grupos
de dança folclórica da Galícia e outras atracções culturais. Não dá para perder.
Não deixe de caminhar pelas vielas de pedra para observar o comércio e o
quotidiano das pessoas. Em grande parte do centro não há estacionamento,
razão pela qual, estando de carro, deixe-o nos arredores e vá a pé, autocarro
ou taxi.
Aproveitando a estada em Santiago de Compostela, vale a pena dar um pulo
a duas cidades próximas. Uma delas, Lugo, tem o seu centro comercial e
administrativo, dentro das muralhas romanas do século XV, incluindo o mun,
catedral, bancos, lojas, restaurantes e cafés, onde as tapas são oferecidas
gratuitamente. Basta pedir um café ou uma água e um tabuleiro com diversos
tira-gostos é oferecido. Outra cidade, La Corunha, destaca-se por ser uma
cidade praiana, e como tal, pode compensar a eventual peregrinação do viajante
que permaneceu no centro de Santiago. Boa viagem!
João Aparecido da Luz – Autor do “Diário de Viagem” – Editora Scortecci
Advogado, escritor cronista de viagem - E-mail: joao.daluz@terra.com.br
Site: www.familia.daluz.nom.br/autor Tel. 55 11 99731-3310

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

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

Cours portugais gratuit – Apprendre le portugais ...

www.loecsen.com/travel/0-fr-67-3-16-cours-gratuit-portugais.html
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O Médio Oriente, visto como uma disputa
entre sunitas e chiitas
Alexandre Reis Rodrigues
Apesar de habituados a olhar para o clima de instabilidade no Médio Oriente em
função do conflito israelo-árabe e malgrado este continuar sem qualquer solução
à vista, o que ultimamente tem disputa entre xiitas e sunitas e as interrogações
que se levantam sobre o desfecho provável da disputa entre estas duas facções
religiosas do Islão para ter a hegemonia regional.
Não obstante mais de três quartos dos muçulmanos praticarem o islamismo
sunita, a balança do poder tem estado inclinada para o lado chiita, em especial
desde 1979 quando a revolução iraniana criou uma república chiita, hoje a maior
e a militarmente mais poderosa comunidade chiita. Esta inclinação acentuou-se,
a partir de 2003, na sequência da invasão americana do Iraque e a deposição de
Saddam Hussein que abriu as portas a um controlo do país a partir de Teerão e
tende a reforçar-se – pelo menos assim receiam os sunitas – com a concretização
do acordo nuclear iraniano.

domínio da etnia alauita ajudará a confirmar esta previsão, sendo mais um
grande revés para as ambições iranianas. O desenlace desta situação, em
qualquer caso, não está dependente apenas dos atores locais. Está tanto nas
mãos destes como nas dos EUA e Rússia e, sobretudo, nas de uma
eventual coligação para o combate ao ISIS, o elemento que pode levar a
uma conjugação de esforços, pelo menos temporária.
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Apesar de o acordo representar um revés para a ambição de Teerão em vir
a ser uma potência nuclear, incluindo a dimensão militar – o que facilitaria
enormemente o estatuto de potência regional - a verdade é que o objectivo de
liderança da região, embora mais distante, não fica em causa. Em especial, se
tivermos em conta que o acordo proporciona, por outro lado, uma aproximação
ao Ocidente e reforça a imagem de Teerão como um dos elementos-chave do
com bate ao jihadismo sunita.
A este conjunto de circunstâncias, favoráveis à ascendência chiita, poderíamos
juntar as dificuldades porque passa a Arábia Saudita no Iémen, em parte
alimentadas pelo Irão que vê nesse conflito mais uma oportunidade de levar os
sauditas a vacilarem. Se isso vai ou não acontecer é o que se verá. No entanto,
existem apenas quatro países com maioria chiita: Azerbaijão, Bahrein, Irão
e Iraque. No entanto, existem importantes minorias chiitas em vários outros,
nomeadamente, o Iémen, Kuwait, Arábia Saudita, Afeganistão, Paquistão,
Turquia, Emiratos Árabe Unidos, Qatar, Oman, Líbano e Índia. Para os analistas
da Stratfor, a actual preponderância chiita acabará por seguir o padrão histórico,
isto é, será de curta duração, intermitente e relativamente rara.
A principal razão invocada situa-se nos aspectos demográficos, porque, como
já referido acima, há muitos mais sunitas do que chiitas e os primeiros não se
mostram dispostos em ceder essa vantagem, seja qual for a forma que os chiitas
tentem usar para a minimizar
Não se imagina também que os dois principais símbolos religiosos sunitas, as
cidades sagradas de Meca e Medina, possam estar à mercê de interferências
chiitas. A questão, no entanto, não é apenas religiosa; é também étnica e, nesse
campo, a potência chiita líder tem a desvantagem, de sendo persa, ver reduzidas
as suas possibilidades de alinhamento com os árabes.
Sob estas circunstâncias, a Stratfor prevê que, não obstante todas as tentativas
de Teerão em explorar os pontos fracos da comunidade sunita, esses esforços
não levarão a um desfecho favorável à minoria chiita.
Obviamente, a evolução da situação na Síria e o provável fim definitivo do

A Turquia foi a primeira potência a decidir-se por uma alteração da sua estratégia
em funçãoda percepção dos perigos que representa o ISIS e dos receios de
que o papel curdo nesse combate possa facilitar a sua eventual autonomia. Não
obstante, esta diversidade de motivações, trocou um perfil muito moderado
em relação ao “Why Shiite Expansion Will Be Short-Lived”,
É apontado, a título de exemplo, o caso do Líbano, onde o Hezbollah, não
obstante a sua força não consegue dominar o governo ou o caso semelhante
do movimento Zaidi noìémen (a versão iemenita do Hezbollah) que também não
consegue impor a sua presença. Mas temos o caso bem mais conhecido que
provou como foi desastrosa a política de alienação dos sunitas seguida pelo
primeiro-ministro al Maliki.
Também não resultaram os levantamentos xiitas que o Irão estimulou e
tentou apoiar ni Bahrain, tendo a Arábia saudita conseguido ajudar a repor a
situação.
ISIS por uma coligação com os EUA a quem passou a conceder facilidades em
apoio de base recusadas até então. Como irá funcionar esta coligação é assunto
sobre o qual muitos se interrogam dadas as divergências existentes sobre
com quem se devem alinhar no terreno.
Moscovo também quer combater o ISIS mas numa coligação totalmente diferente.
Quer que inclua a Turquia (improvável), a Arábia Saudita (ainda mais improvável),
a Jordânia e a Síria. Malgrado alguns sinais que vão sendo dados sobre
a sua disponibilidade de discutir um regime pós Assad – estando em curso
conversações nesse sentido -, no essencial, a Rússia continua determinada em
não dar qualquer sinal de o abandonar. Estas circunstâncias tornam muito
remoto qualquer entendimento com a Arábia Saudita, que só aceitaria esse
tipo de coligação se o regime sírio cortasse as suas ligações com o Irão.
Riade está, sobretudo, interessada numa coligação sunita que apague
definitivamente qualquer veleidade de liderança regional de Teerão.
Sob este ultimo objectivo, Riade pode contar com o apoio de Israel mas este
não se alinhará em nenhum quadro regional, postura em que, em termos gerais,
tem o apoio americano. Para Washington, Israel, devidamente armado pelos
EUA, deve continuar a representar a garantia de que nenhuma outra potência
regional, seja a Turquia ou o Irão, irá tirar partido do caos para dominar por
completo toda a região.
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Gastronomie et Tradition...
Un climat doux et salubre, un littoral poissonneux, des vallées abritées et peu
profondes: rien d’étonnant a ce que le Portugal, riche en huile et en vins, ait
déjà fait l’envie des Romains! Au 8e siècle, sous la domination maure et grâce
a l’irrigation, se développent vergers et plantations. Au début du XVe siècle,
les Portugais construisent la première caravelle et partent a la découverte de
Madère, des Acores, du Brésil... Et c’est en 1498 que Vasco de Gama trouve la
route maritime conduisant aux trésors d’épices que renferme l’Extrême-Orient.
Les Portugais vont ainsi introduire en Europe coriandre, poivre, gingembre,
curry, safran et paprika. Grace a l’extension de leur empire d’outre-mer -ils seront
en effet les premiers blancs à aborder aux Moluques, en Chine, au Japon et en
Ethiopie- nous faire connaitre d’autres produits exotiques d’Orient (riz et the) et
d’Afrique (café et cacahuètes) sans oublier l’ananas, le poivron, la tomate et la
pomme de terre venus du Nouveau Monde.

Le paradis du poisson et des crustacés

La présence de la côte atlantique oriente tout naturellement cette gastronomie
vers les produits de la mer. Il existe néanmoins un premier et incontournable
plat au menu quotidien des Portugais: la soupe, dont la plus célèbre, le caldo
verde, couleur d’émeraude comme la province du Minho qui l’a vu
naitre,
est à goûter absolument. La recette en est simple -chou vert émincé en fines
lamelles dans un bouillon assez clair de, pommes de terre et d’huile d’olive,
relevé de quelques rondelles de chorizo- est délicieuse. Vous
apprécierez
aussi le cozido, véritable plat national très proche de notre pot-au-feu et la
savoureuse caldeirada ou l’on retrouve les meilleurs poissons du pays.
Mais à tout seigneur, tout honneur: la morue (bacalhau) a sa place plusieurs fois
par semaine sur toutes les tables. Selon la tradition, il y a autant de manières
-simples ou sophistiquées- de l’accommoder que de jours dans l’année. On la
mange le plus souvent grillée, avec un filet d’huile d’olive, poêlée (à Brás) ou
sous forme de beignets.
Entre autres délices de la pèche, vous dégusterez soles (linguado), rougets
(salmonetes), poisson-épée (peixe espada) et anguille de mer (eiroz), sans
oublier l’un des poissons les moins chers et les plus savoureux: la sardine
(sardinha) qui figure dans tous les barbecues et fêtes populaires du Nord au
Sud du pays... A moins que vous ne leur préfériez de succulents crabes farcis,
d’excellentes moules (mexilhões) et des palourdes cuisinées en Algarve en
cataplana avec lard, saucisse et herbes.
Côté eau douce, vous vous régalerez de lamproie (lampreia), de saumon
(salmäo) du Minho, de l’incomparable truite (truta) de la Serra d’Estrela ou de
Madère e et de I’ alose (savel) du Tage et do Douro

Viandes, Volailles et Gibiers:
Au royaume de l’imagination

Malgré l’abondance et la qualité de leurs poissons, les Portugais aiment la viande
et la cuisinent selon des recettes aussi variées que savoureuses.
Le steak grille ou poêle (bife a portuguesa), souvent accompagne d’une sauce
au «Porto », à partout droit de cite. Tout comme les brochettes (espetadas)
ou le bœuf, marine au vin et a l’ail, cuit sur des branches de laurier vert qui
embaument en rôtissant. Au mouton (carneiro) vous préférerez le délicieux cabri
(cabrito) ou l’agneau (borrego) cuits en petit ragout printanier (ensopado) ou
marines aux aromates et passes au four.
Le porc (porco) abonde, car il est friand des glands et des truffes blanches que
l’on trouve dans les bois de chêne-liège de l’Alentejo. Ne manquez surtout pas
la célèbre carne de porco à alentejana, petits morceaux de porc marinés et
aromatisés aux poivrons rouges accompagnés de palourdes- ou le porcelet au
four (leitäo assado), doré et croquant à souhait.
Les charcuteries sont excellentes et vous savourerez jambons b o u c a n é s
(presuntos) et saucisses (paios et salpicões). Et pour qui aime les tripes
-les Portugais en raffolent!- la recette de base, «Tripas à moda do Porto»,
est devenue un plat délicieux, où se mêlent tripes de veau, poulet, saucisses,
jambon, haricots secs, chorizo, oignons, herbes et épices.
Vous trouverez enfin, côté volailles, d’excellentes dindes (perú), canards
(pato), perdreaux (perdizes) et autres pigeons (borrachos) que chaque
région prépare selon ses traditions.
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Les fromages du Portugal:
à déguster sur place
Le plus célèbre d’entre eux, le queijo da serra, fromage
de brebis fabrique dans la Serra de Estrela, point
culminant du Portugal, n’a rien a envié en moelleux et
saveur au meilleur des bries. Goûtez aussi les exquis
petits fromages crémeux d’Azeitão, que l’on
déguste surtout au printemps... Ou le Serpa de
l’Alentejo, doux et onctueux quand it est frais,
plus fort et sec après un séjour d’un ou deux ans en
cave fraiche. À moins que vous ne leur préfériez le
cabreiro, chèvre puissant ou le queijo da Ilha, cet
étonnant fromage des Açores que l’on utilise aussi
râpé, comme du parmesan, dans de nombreux plats.

Les desserts : œufs,
sucre et fantaisie

Les Portugais sont gourmands - leur cuisine ne
renferme pas moins de 200 variétés de gâteaux!
Ce goût national pour les friandises semble dû aux
Maures et, au XVe siècle, aux... pousses de canne
à sucre plantées à Madère. Puis, au XVIIe et XVIIIe
siècle, ce sont les couvents portugais qui
deviennent célèbres pour leurs pâtisseries, ainsi
qu’en attestent -de façon allusive!- leurs noms:
toucinho do céu (Lard du Ciel) ou Barriga de Freiras
(Ventre de Nonnes).
En tête de ces «douceurs aux œufs»: les
ovos moles d’Aveiro. Omniprésents
dans la pâtisserie portugaise, vous les dégusterez en petits pots, comme garniture
de tartes ou biscuits, en décoration, saupoudrés de cannelle, agrémentes de
noix ou d’amandes grillées. Dans ce véritable paradis des desserts qu’est le
Portugal, il ne vous reste qu’à vous laisser séduire par l’infinie variété de pão-deló (gâteau de Savoie) ou peut-être la délicieuse palha d’Abrantes, semblable
à une touffe de cheveux dorés, les succulents pasteis de nata à Belém, ces
merveilles qui’ sont les massepains d’Algarve ou le pão de rala d’Évora, tout en
pâte d’amandes avec son cœur en citrouille blanche confite...
Vous préférez les fruits? Qu’il s’agisse du melon, de la pastèque, du raisin, de
l’ananas des Açores, de l’orange douce d’Algarve ou des bananes de Madère, ils
sont ici doux et parfumés et si vous rêvez d’exotisme, vous choisirez la mangue,
les anones à la pulpe crémeuse ou les maracujas acidulés.

Les vins du Portugal

La transformation d’un vignoble
Le Portugal a connu une modernisation sans pareil depuis son intégration dans
(‘Union Européenne en 1986. Ces changements se reflètent tout particulièrement
dans l’industrie portugaise du vin, où le perfectionnement est devenu la norme.
Parmi les innovations : des cuves de fermentation en acier inoxydable et de
nouveaux fûts de chêne de petite contenance.
Le temps où la plupart des vins avaient des étiquettes anonymes est révolu.
Désormais, la région de production est indiquée sur chaque bouteille, la mise
en bouteille à la propriété connait un succès croissant et partout les vignerons
sélectionnent uniquement les meilleures variétés de raisins.
Pendant des siècles, le Portugal a été réputé pour certaines régions et certains
vins. La région du vin de Porto a été délimitée
et est devenue célèbre au milieu du XVIII e
siècle. Par ailleurs, le vin de Madère était le
vin préféré de l’Amérique coloniale. Certaines
autres régions ont reçu des appellations
officielles au début de ce siècle, comme Dão,
Bucelas et Moscatel de Setúbal.
Ensuite, le Portugal s’est longuement
assoupi. Heureusement, un réveil en sursaut
dans les années 80 a permis de rénover
ses régions vinicoles. En 1985, il existait 10
régions vitivinicoles délimitées, actuellement
elles sont au nombre de 55.
ICEP
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PEDAÇOS DAS NOSSAS VIDAS

abc portuscale

Cumpri muitas missões durante a minha carreira na Força Aérea
Portuguesa. A comissão na Guiné, porém, sobrepôs-se a todas as outras
e marcou-me indelevelmente para o resto da vida. A mim e certamente a
todos os que, de algum modo, partilharam a mesma experiência. É dela ou
de acontecimentos com ela relacionados, que vos irei dando conta…

VI – Um ataque com “olhos azuis”
Embora não tenha tomado parte directa na acção nunca esqueci o dia 6 de
Janeiro de 1969. Há uma razão para isso: conservo ainda uma munição da
metralhadora AA quádrupla ZPU-4 que nesse dia abriu fogo contra os G-91,
a partir de Sangonhá, no Sul da Guiné, local que tinha sido até poucos meses
antes uma posição do Exército Português. Sempre que olho para aquele pedaço
de metal inerte imagino a chuva de projécteis iguais que em diversas situações
sairam dos tubos dos famosos “quatro bocas”1 e nos passaram ao lado sem
nunca nos conseguirem derrubar2. Como é que essa memorabile de uma arma
AA que efectivamente disparou contra os nossos aviões veio parar às minhas
mãos é a história que me proponho contar neste episódio dos “Pedaços das
nossas vidas”.
O ideal missionário do povo sueco
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Não é possível descrever este acontecimento sem primeiro tentar traçar as
linhas mestras do apoio sueco aos movimentos de libertação, durante a guerra
que nos foi imposta em África, pois está directamente implicado no que vos
quero relatar. Além disso, estou convencido que poucos terão consciência da
dimensão e importância das acções que os suecos moveram contra Portugal
nesse desastroso período da nossa história em que abdicámos totalmente
do projecto da nação pluricontinental e multirracial, independentemente da
situação objectiva em cada território, e embarcámos revolucionariamente na
infame descolonização. Em última análise, os suecos contribuíram também para
os mortos, estropiados e feridos que sofremos durante a guerra. Esta é, por isso,
também uma oportunidade para lançar alguma luz sobre a dimensão e natureza
do sistema adversário que enfrentámos e a que conseguimos resistir durante
treze anos, apesar do diminuto peso estratégico do país.
Trata-se de uma questão que merece naturalmente uma análise muito mais
abrangente do que o espaço para o presente artigo permite. Irei, por isso, tentar
sintetizar o essencial do que achei até agora sobre a “amizade e solidariedade”
sueca em relação aos movimentos de libertação e, consequentemente, o seu
papel de inimigo como parte do sistema adversário que nos moveu a guerra.
Comecemos então pelo conceito de sistema adversário, por contraposição com
a ideia corrente de que os nossos inimigos foram apenas os movimentos de
libertação. Na realidade, estes beneficiaram de promotores e de apoios externos
que foram engrossando com o passar do tempo até atingirem uma escala quase
global. Estes apoios e os próprios movimentos de libertação estavam interligados
e actuavam de forma coordenada para alcançar o mesmo objectivo estratégico
e por isso devem ser considerados como um sistema. Assim, todos os que
contribuíram objectivamente, por qualquer forma, para desapossar Portugal dos
seus territórios ultramarinos, promovendo a liberdade de acção e a capacidade
dos movimentos de libertação, foram elementos desse sistema adversário e,
portanto, foram também nossos inimigos na guerra3. Numa listagem por defeito
aponto os que me parecem os mais óbvios mas, muitos outros, incluindo a gama
dos países amigos com comportamentos ambivalentes, ficam por mencionar:
as oposições políticas internas, diversas individualidades espalhadas um pouco
1
“Quatro bocas” designação que os cubanos davam às metralhadoras
AA ZPU-4. Embora, por razões de “auto-estima” os guineenses nunca tenham
admitido, existem grandes probabilidades dos dispositivos anti-aéreos do
PAIGC e, em particular as ZPU e os canhões AA 37mm, terem sido operadas
por cubanos. Os quatro canos da ZPU-4 debitavam 2.400 tiros por minuto e as
munições chegavam aos 15.000´ de altura embora o alcance eficaz fosse de
4.600´ . Em qualquer caso o perigo maior para um alvo rápido como era o G-91
era a densidade de projécteis na trajectória do avião e menos a destreza do
apontador.
2
Houve aviões abatidos por outros tipos de armas AA e também pelos
misseis Strella mas nunca tivemos uma perda provocada, nem pelas ZPU-1-2
ou 4, nem pelos canhões de 37 mm.
3
Tor Sellström, Sweden and National Liberation in Southern Africa,
p 64: “...Cabral himself who was the chief architect behind the commodity
programme. Supplied with arms from the Soviet Union and its allies, he had
from the outset ruled out the idea of military support from Sweden, designing
instead a programme of civilian cooperation that at the close of the 1960s was
met by no other country”...“Sweden and the Soviet Union were the largest
donors to PAIGC. While the former was predominant on the civilian side, the
latter was the leading supplier to the military struggle.
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por todo o Mundo, a URSS, a China, a Coreia do Norte, Cuba, os países do
Norte da Europa, Argélia, Tunísia, Egipto, Senegal, Guiné-Conacri, Républica
do Congo, Républica Democrática do Congo, Zambia, Tanzania, o Movimento
dos Não-Alinhados, a Organização da Unidade Africana e a Organização das
Nações Unidas.
No grupo dos países do Norte da Europa notabilizou-se sempre a Suécia que,
após uma fase de apoio informal mas efectivo, acabou por dinamizar os restantes
países nórdicos4 para actuarem também abertamente contra Portugal, a partir de
1969.
De forma algo diferente dos que agiram apenas por razões políticas de natureza
institucional, na Suécia verificou-se sempre uma simbiose entre a sociedade civil
e o Estado. Ambos foram actores proactivos e actuaram combinados. Em última
análise, o comportamento de um grupo significativo de suecos e de algumas das
suas instituições foi claramente um acto de guerra contra os portugueses, muito
semelhante ao dos cubanos que enviaram militares e armamento em apoio
directo das acções de guerrilha sem que Portugal alguma vez os tivesse atacado
ou declarado a guerra. As razões que sustentam esta atitude são naturalmente
diversas mas podem ser explicadas e decorrem do sucesso do estado social
sueco e de outros factores que justificam os excelentes indicadores de qualidade
de vida que entronizaram o país como uma referência de desenvolvimento a
partir de finais dos anos vinte do século passado.
Anteriormente, a Suécia fora um país rural, economicamente relativamente débil,
que só começou a industrializar-se em meados do século XIX, na cauda dos
países europeus economicamente desenvolvidos. Todavia, já nesse período, os
fundamentos do estado social que iria ser, no futuro, um pilar fundamental do
sucesso do país há muito que estavam enraizados na cultura sueca5. Conseguiu
então, a partir daí, começar a tirar dividendos da Revolução Industrial e a partir do
final do século XIX e princípios do século XX a economia acelerou definitivamente
dinamizada por numerosos inventores e empresários6. No entanto, o ambiente
social era ainda tão frágil que, desde meados do século XIX até aos anos 30 do
século XX, muitos suecos se viram forçados a engrossar o fluxo da emigração
europeia para os Estados Unidos.
Com o desenvolvimento económico e a resultante segurança material, cresceu o
bem-estar social que por sua vez influenciou a melhoria da estabilidade interna
e externa do país e o incremento das liberdades civis. Foram estas conquistas,
reconhecidas e elogiadas internacionalmente, que acabaram por incutir nos
suecos a presunção de que tinham adquirido não só o direito mas também a
obrigação moral de exportar o seu modelo civilizacional para os países menos
desenvolvidos e áreas problemáticas. Foi uma atitude que derivou dos princípios
luteranos inculcados há muito na sociedade e no Estado7, os quais exigem que
seja feito sempre o melhor (a ética dos virtuosos)8 e nestes termos os suecos
nunca admitem fazer menos que o melhor, em quaisquer circunstâncias. É por
isso que mesmo perante um insucesso um sueco dificilmente reconhece que
errou. Este singular comportamento pode ser retratado da seguinte maneira:
basicamente “os suecos não têm perguntas sobre os problemas do Mundo
mas apenas respostas, que j u l g a m s e r e m a s melhores e universais,
configurando-se como modelo. Presumidamente, esse modelo poderá conduzir
o resto do mundo ao estádio a que eles chegaram, no pressuposto de que isso
seria possível e bom para todos”9.
Por estas razões instalou-se um pendor missionário na cultura sueca que foi
reforçado por altura da nomeação, em 1953, de Dag Hammarskjöl para secretário
geral das Nações Unidas. O povo sueco passou então a sentir a orientação
política e os programas civis e militares da ONU como uma responsabilidade
também sua, como foi o caso do programa de descolonização. Psicologicamente,
terá sido um lema do tipo “a ONU somos nós” um dos factores que mais
influenciaram, nessa altura, a motivação internacionalista da comunicação social,
juventudes universitárias, sindicatos e partidos politicos suecos. A acção de
4
5

Noruega, Finlandia, Dinamarca, Holanda e Islandia
Tudo terá começado com a Igreja Luterana que, em 1734, lançou as
primeiras pedras na construção do Estado Social sueco ao instituir a obrigação
de cada paróquia ter um asilo para os mais desfavorecidos e economicamente
carenciados - O mito do “socialismo sueco”, João José Horta Nobre, Mestre
em História Contemporânea, 07 maio 2014
6
  Mises Daily, Stefan Karlsson, August 7, 2006.
7
In the Swedish religious and political tradition, the connection between
Lutheranism and Swedish national identity stayed relevant long after the
disappearance of religion as an all-encompassing norm in daily life. Catholicism
and the Idea of Public Legitimacy in Sweden, ACADEMIC JOURNAL ARTICLE
By Harvard, Jonas, European Studies , No. 31 , January 1, 2013
8
Até ao ano 2000, a religião Luterana foi a religião oficial do Estado sueco.
O luteranismo atribui significado religioso ao trabalho mundano do dia a dia,
por meio do qual se pode expressar o amor ao próximo e, consequentemente,
agradar a Deus.
9
Why Swedes would talk about themselves?, Astréia Soares, Doutora
em Sociologia pelo IFCS/UFRJ, professora da Universidade Fumec/MG
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Dag Hammarskjöld à frente das Nações Unidas foi avidamente assumida como
uma extensão da política externa da Suécia a qual se considerava moralmente
responsável por resolver os problemas do mundo, tal como a ONU10. Foi tão
intensa essa motivação que a longínqua e pouco africana Suécia resolveu
participar, logo em Dezembro de 1958, na I Conferência de Povos Africanos
em Acra, no Gana, claramente em busca de oportunidades de realização. Foi
nessa conferência que o Partido Social Democrata sueco, então no governo,
estabeleceu os primeiros contactos com os movimentos de libertação africanos
os quais constituiram os alicerces do subsequente apoio sob a eufemistica capa
de “ajuda humanitária”.
É claro que esse ideal de “olhos azuis”, como os suecos gostam de classificar
as suas “boas intenções”, a “inocência” e aparente “igenuidade” das suas
iniciativas extra-muros, nunca deu ao Mundo novas Suécias pela simples razão
de que o que sustenta o estado social e as liberdades suecas é o potencial
económico. São tudo coisas muito caras que não são obtidas por ideologias,
nem por pretensas boas intenções mas sim com recursos e esses só podem
ser gerados por um estado eficaz, investimento, educação e trabalho. Nada
disso alguma vez acabou por acontecer nos países seleccionados pela ajuda
humanitária sueca e em particular na Guiné-Bissau.
Outro aspecto marcante, já referido atrás, foi a clara cumplicidade entre o Estado
e a sociedade civil. A explicação para isso parece decorrer do conceito de
“solidariedade” que, em sueco, não só se refere à coesão social mas também
ao empenhamento e responsabilidade (tanto na Suécia como externamente)
quanto a questões humanitárias11 e desenvolvimentos de natureza política. Essa
atitude contribuiu para reforçar a auto-identificação dos suecos como um povo
tradicionalmente avançado moral e tecnologicamente e começou a ganhar
visibilidade por altura da Segunda Guerra Mundial, período que colocou em
risco os valores civilizados, cabendo à Suécia, acreditam eles, o papel de sua
guardiã12.
É tudo isto que justifica a paranóia missionária do povo sueco e o fervor no
apoio, logo a partir de 1961, através dos OCS, organizações estudantis e
partidos políticos, numa altura em que o PAIGC ainda não tinha sequer iniciado
as hostilidades (excepto a casca de banana no cais do Pindjiguiti em 3 de
Agosto de 195913) e a política oficial do Estado ainda estava longe de acometer
Portugal.
10
Gustafsson, 1964, p. 115
11
Brian Palmer (1996)
12
Why Swedes would talk about themselves?, Astréia Soares, Doutora em
Sociologia pelo IFCS/UFRJ, professora da Universidade Fumec/MG
13
O “massacre do Pindjiguiti” foi intencionalmente provocado especialmente
pelo PAI (depois PAIGC) que se tinha organizado três anos antes sob a direcção
de Amilcar Cabral. A título de exemplo, para mostrar a mistura explosiva
então instalada em Bissau, alguns dos membros do PAI eram membros do
PCP na clandestinidade (Elysée Turpin, Carlos Correia, Abilio Duarte e Rafael
Barbosa), outros eram empregados da Casa Gouveia (Elysée Turpin e Carlos
Correia estes com duplo chapéu e Luis Cabral). Existiam ainda outros grupos,
alguns também dinamizados por Amilcar Cabral e Rafael Barbosa. Toda esta
gente conspirava e andava em bicos dos pés para provocar os “colonialistas”
e foram eles que manipularam os marinheiros manjacos até à confrontação
com a polícia. Basicamente tratou-se de uma greve por razões salariais, que já
tinha sido ensaiada antes, e que se foi exarcebando até que em 3 Agosto 1959
deu-se uma inevitável confrontação com a polícia. Nessa altura, os grevistas
picados pelos agitadores quiseram assaltar a Casa Gouveia tendo atacado os
policias (papeis) com arpões, paus, barras de ferro e remos na tentativa de
os desarmar. Obviamente isto resultou em mortes. A partir desse lamentável
desfecho, o desejado “massacre” passou a ser, imediata e incessantemente,
utilizado no estrangeiro e em particular na Suécia como bandeira para a luta
de libertação. Os mortos do Pindjiguiti ficaram para a história da libertação
como um crime dos colonialistas e aos companheiros de Amilcar Cabral nunca
nada lhes pesou na consciência. Tudo se justificava na lógica marxista que os
iluminava. Ver também “Sweden and National Liberation in Southern Africa:
Solidarity and assistance”, Tor Sellström, pag 45.
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A escapatória ética da ajuda humanitária sueca.
Os suecos podem querer convencer o Mundo de que, eticamente, são “de olhos
azuis” mas todos sabemos que o estado de desenvolvimento e bem estar que
conseguiram14 são indicadores que não permitem outra interpretação das suas
atitudes que não seja a da intencionalidade fundamentada e objectiva. Tinham
certamente consciência de que todas as formas de apoio aos movimentos de
libertação e em particular ao PAIGC que, dentre eles foi o mais beneficiado,
eram letais e redundavam em mortos, feridos e destruição quer entre as forças
portuguesas, incluindo as de recrutamento local e ainda as populações civis.
De facto, não interessava que a ajuda sueca apenas fosse direccionada para a
propaganda, para melhorar e manter as bases no Senegal e na Guiné-Conacri,
para fornecer meios de transporte, para o tratamento de doentes e feridos,
para financiar deslocações dos dirigentes, etc.. Toda a ajuda contribuía para a
capacitação do movimento cujo objectivo último era fazer a guerra e acabar com
a presença portuguesa pela força. Não pode ter sido, nem foi outra, a motivação
dos suecos.
Ciosos do seu estatuto como país de referência viram-se, por isso, obrigados a
arranjar uma forma subtil de conferir uma aura de bondade às suas acções de
modo a conservar as consciências impolutas e, em particular, não pôr em causa
os preceitos que exigiam não patrocinar ou promover nada que implicasse perda
de vidas ou mais sofrimento. Apresentando-se como “um país muito escrupuloso
quanto aos princípios”, a ajuda aos movimentos de libertação e em particular ao
PAIGC teve que ser justificada de modo a encobrir a sua finalidade última e as
respectivas consequências.
Atentemos por isso no termo escolhido para designar esse apoio, precisamente
o de “ajuda humanitária”. Efectivamente, esta designação não só dava a ideia de
inocuidade como soava bem (para os pouco avisados que eram a generalidade
dentro e fora de portas) e transpirava bondade. Outro factor muito utilizado foi a
classificação do regime português como sendo uma ditadura fascista e portanto
tudo o que dele emanasse estava automaticamente condenado. Por politicamente
correcta validava todo o tipo de iniciativas contra Portugal, promovia a unidade de
esforço com as oposições ao regime português e com a comunidade internacional
democrática e, também com a não democrática, desde que não fosse ocidental
ou, por exemplo, pertencesse ao bloco soviético. O problema é que o que estava
em jogo era o projecto e futuro de uma sociedade pluricontinental e multirracial
e não a sobrevivência do regime que transitoriamente a governava. A Suécia
justificava assim a “ajuda humanitária” aos movimentos de libertação fazendo de
conta que estava a combater um regime político quando, na realidade, estava a
influenciar decisivamente o futuro de uma comunidade que em termos humanos
se projectava muito mais avançada que as que hoje temos. As pessoas não
contavam, o que importava eram os “amanhãs que cantam” das ideologias em
voga15 com consequências terríveis como a conflitualidade, a ingovernabilidade ou
as actuais avalanches emigratórias. Também eles, suecos, sopraram os ventos da
história contra Portugal e condicionaram a seu belo prazer o futuro dos povos que
habitavam os territórios então portugueses. É por isso que entre as características
já inventariadas na mentalidade sueca não tenho dúvidas em acrescentar mais
uma e esta bem negativa: a hipocrisia, nua e crua.
Mas não eram apenas estes os argumentos falaciosos que os suecos coligiram
para justificar a sua “ajuda humanitária”. Outros que pareceriam “não ter pernas
para andar” mas foram prontamente validados pelo imaculado povo “dos olhos
azuis” foram a invocação do atraso português em termos económicos e o facto
da colonização estar a ser feita com pessoas de baixa ou média condição social.
Tanto o primeiro como o segundo argumento queriam apenas dizer que os povos
africanos de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau mereciam colonos mais ricos,
mais educados e de mais elevada condição social. Presumivelmente, se esses
colonos fossem suecos então estaria tudo bem e esses territórios já seriam uma
14   A admissão de que a ingenuidade seja um traço da cultura sueca contrasta
com a imagem da Suécia moderna, secular e tecnologicamente avançada
e com um alto índice de informação sobre questões internacionais ( Why
Swedes would talk about themselves?, Astréia Soares, Doutora em Sociologia
pelo IFCS/UFRJ, professora da Universidade Fumec/MG)
15 Nada mais elucidativo do que comparar as projecções de liberdade e
desenvolvimento de Amílcar Cabral para a Guiné-Bissau e a situação real do
país após quarenta anos de independência.
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espécie de Suécias dos Trópicos. No entanto, enquanto nós sentíamos que as ocupar território mas sim em garantir o acesso dos seus navios a pontos
características da população portuguesa presente em África nos aproximavam de carga e descarga em África e em vender ferro trabalhado. Para além
mais das populações autóctones e por isso conferiam melhores condições de disso, estabeleceram, embora por um curto período, diversos entrepostos
entrosamento, convivência e uma evolução comum mais equilibrada e eficaz, para na costa do Ghana destinados à aquisição e trânsito de escravos
com destino às Américas. Em paralelo com esse comércio avultava o
os nossos detractores era tudo negativo e justificava a guerra que promoviam.
fornecimento das barras de ferro para lastro dos navios negreiros e as
Para além destas considerações é no relato escrito por Tör Sellström, em 200816, argolas e grilhetas com que os escravos eram sujeitos a bordo e nos
que se pode perceber melhor grande parte do racional sueco para justificar o pontos de embarque e desembarque. Também mantiveram uma colónia
apoio aos movimentos de libertação anti-Portugal:
de escravos em Saint-Berthélemy desde 1787 até Outubro de 184717. Por
último, em finais do Sec XIX a Suécia participou na Conferência de Berlin
Declarava-se que essa ajuda não poderia entrar em conflito com o
com o mesmo estatuto e as mesmas intenções das restantes potencias
primado do direito internacional, no âmbito do qual se define que
europeias. Não parece por tudo isto que a Suécia se possa distanciar
nenhum estado tem o direito de interferir nos assuntos internos de
agora, em termos morais, nem dos portugueses nem dos outros países
outro. Contudo, relativamente aos movimentos de libertação em
que colonizaram África.
África, a ajuda humanitária e o apoio à formação académica não
devem ser interpretados como estando em conflito com as referidas
Sobre “as políticas elitistas praticadas em Portugal que criaram taxas de
normas internacionais nos casos em que as Nações Unidas tenham
analfabetismo e má saúde pública” este argumento difundido na opinião pública
tomado uma posição inequívoca contra a opressão dos povos que
sueca era claramente mal intencionado. Dava a impressão que o regime
lutam pela liberdade nacional. Considera-se que a África Austral
era tão mau que estava a fazer o país “andar para trás”. A verdade é que o
ocidental, a Rodésia e os territórios africanos sob suserania portuguesa
regime português, apesar de tudo, fazia o que podia depois do descalabro da
estão abarcados por essa definição.
1ª Républica e havia evolução. Não tão rápida como seria desejável, ou não
tão rápida como a da Suécia, mas isso decorria do que se pudesse considerar
Passaremos a seguir a explicar o processo que levou a esta
como a situação de referência para efeitos de comparação, por exemplo, à
decisão. Entretanto, é de notar que poucos países ocidentais eram
data da instauração do Estado Novo. Também resulta claro, bastando para
tão diferentes entre si como Portugal e a Suécia no período pósisso olhar para as fotografias da época, que o país de 1926 era completamente
guerra e que as ligações económicas eram inicialmente fracas.
diferente do país de 1960. Este alegado retrocesso invocado pelos suecos
Apesar de ambos os países terem passado à margem da segunda
parece ser resultado da propaganda dos opositores ao regime e dos líderes dos
guerra mundial, o fosso, que separava a ditadura fascista do Portugal
movimentos de libertação, em particular de Amilcar Cabral, Eduardo Mondlane
católico da social democracia da Suécia protestante, era abissal. Na
e Holden Roberto, que foi de quem os suecos se aproximaram mais. Outra coisa
arena internacional, Portugal via-se como um importante portador
não seria de esperar.
do estandarte do destino imperial e tinha aderido à OTAN, enquanto
a Suécia fazia gala do seu passado não-colonial. Em termos
Um ataque atípico no dia 6 de Janeiro de 1969
nacionais, o regime de Lisboa seguia uma via ultra-proteccionista,
que administrava uma economia retrógrada e estagnada, baseada
Naquela segunda-feira, a notícia de um ataque com canhões, ao início da
no sector primário, enquanto que o governo social democrata da
manhã, a Gadamael Porto, sede da CArt 2410 deu logo a ideia de que qualquer
Suécia registava um crescimento económico acelerado e era um
coisa estranha estava a acontecer. Não era nada normal o PAIGC desencadear
país cada vez mais exportador, em resultado directo duma política
flagelações aquela hora. O que era normal era atravessarem a fronteira
de transformação industrial assente na qualificação. No prisma
durante o dia, estabelecer bases de fogos e depois esperar pelo fim do dia para
social, as políticas elitistas praticadas em Portugal criaram taxas de
desencadear os ataques. Podiam depois retirar a coberto da noite, em segurança,
analfabetismo e má saúde pública que colocavam o país mais no
com a certeza que, nem o Exército tinha condições para os perseguir, nem a
terceiro mundo, enquanto as práticas igualitárias do “modelo sueco”
Força Aérea para os detectar e atacar.
colocavam este país na vanguarda da educação e da saúde.
As relações comerciais entre Suécia e Portugal eram bastante
marginais até meados dos anos 60. Em 1950, o valor das
exportações suecas para Portugal chegava a 28,3 milhões de
coroas suecas, ou seja 0,5 por cento do total de exportações.
Os números correspondentes para as importações suecas feitas
por Portugal representavam nesse mesmo ano 25,1 milhões de
coroas suecas, ou seja 0,4 por cento. Dez anos mais tarde o valor
das exportações suecas tinha aumentado para 60,9 milhões de
coroas suecas, mas a parte de Portugal no total de exportações
ficou estável, enquanto a proporção relativa das importações de
Portugal diminuiu para 0,3 por cento.12 Era fácil de ver que o
comércio externo que a Suécia tinha com Portugal era muito menos
relevante do que o que tinha com a antiga colónia portuguesa, o
Brasil. Os investimentos directos em Portugal foram, durante muito
tempo, apenas de relevância marginal. Apenas algumas empresas
suecas, como a SKF e a Electrolux tinham estabelecido sucursais
em Portugal nos anos 20, ao passo que algumas empresas têxteis
viriam, mais tarde, a fazer investimentos directos. Por junto, havia
apenas cerca de cinco empresas suecas em Portugal em 1960 e os
seus produtos combinados eram bastante reduzidos.
Esta é uma pequena amostra do convencimento e arrogância sueca em
relação a Portugal. A construção ética apenas visou dar cobertura ao que
desejavam fazer a todo o custo e que tinha começado a ganhar momento
ao tempo de Dag Hammarskjöl nas Nações Unidas. Sentiram-se, assim,
com base em análises claramente preconceituosas, auto-mandatados a
dar-nos uma lição. Todavia, tudo o que acima se transcreveu pode agora,
que a guerra acabou há muito, ser contra-argumentado. Para não me
alongar demasiado limitar-me-ei a comentar a invocação da virgindade
sueca em relação ao colonialismo e ao facto do Estado-Novo “criar taxas
de analfabetismo e má saúde pública que colocavam o país mais no
terceiro mundo”. Em relação ao primeiro ponto é preciso frisar que, no
passado, os interesses da Suécia assentaram no comércio marítimo e na
indústria do ferro. Por essa razão nunca estiveram muito interessados em
16  A Suécia e as lutas de libertação nacional em Angola, Moçambique e GuinéBissau, Tor Sellström, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala 2008

Na Base 12 o dia de trabalho estava a começar e o pedido de apoio aéreo que
chegou através do comando-chefe fez os dois pilotos da parelha de alerta largar
o pequeno almoço, apanhar rapidamente o equipamento e meterem-se no jeep
de apoio em direcção à linha da frente. Lembro-me de ter ouvido o que se estava
a passar mas tinha outras missões para esse dia e não cheguei a envolverme no que aconteceu depois. No entanto, num cantinho da memória persiste
uma sensação de choque associada à notícia porque fiquei com a perturbante
impressão de que tínhamos entrado numa nova fase da guerra.
Dos G-91 prontos na linha da frente, os dois de alerta, como era normal naquela
altura, estavam configurados com tanques de combustível externo, 8 foguetes
2,75” e as 4 metralhadoras 12,7mm18. Não havendo outras informações para
ajuizar a situação no terreno o que a experiência ensinara era que a presença
dos aviões faria o PAIGC “encolher as unhas” e terminar o ataque. Os dois
pilotos procuraram, por isso, descolar e chegar o mais rapidamente possível a
Gadamael Porto.
Apesar de andar empenhado na recuperação deste episódio há muito tempo,
porque penso que deve ficar registado na nossa memória colectiva, não consegui
identificar até agora um dos dois pilotos envolvidos. Por exclusão de partes e
porque éramos muito poucos, penso que foi o capitão Amílcar Barbosa19 o chefe
da parelha de alerta, mas não tenho a certeza absoluta. O outro piloto está
17 Up until the 9th of October 1847 Sweden had a colony in the West Indies
called Saint-Berthélemy where there were thousands of slaves. When Gustav
III was asked to end slavery in the beginning of the 19th century by Great
Britain where the abolitionist movement had grown strong the Swedish king
firmly neglected that Sweden had had any participation in having slaves. This
denial has lived to our days in Sweden as well on the former Swedish colony
Saint-Berthélemy, Pan African Visions » Afro-Swedish Perspectives, Blogs »
Living in Denial: Sweden and the slave trade, October 16th, 2012
18 Esta configuração “standard” permitia alcançar qualquer ponto do território,
garantia algum tempo de permanência sobre o alvo mesmo no extremo Leste
e dava alguma capacidade de intervenção se não existisse reacção AA.
19 Cap PilAv Amilcar Barbosa, nascido em Cabo-Verde e originário da Esq 51 de
Monte Real que morreu no ano seguinte, no campo de tiro de Alcochete, ao
lançar uma bomba equipada com uma espoleta experimental que funcionou
mal.
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bem identificado e foi o então tenente Balacó Moreira de quem obtive muita da -Marte, Tigres chamam!
informação sobre o que se passou.
-Marte à escuta, transmita!
-Informe o Pirata23 que estamos a regressar a Bissau. A situação em Gadamael
Dos registos sobreviventes sabe-se que os aviões descolaram às 09H00, que
é a seguinte: flagelação a Ganturé continua a partir da pista de Sangonhá. Em
a flagelação teria começado cerca de uma hora antes e visava objectivamente
Sangonhá vê-se muita gente no chão, uma quádrupla que abriu fogo quando
Ganturé, a curta distância de Gadamael Porto onde, para além de um pequeno
os aviões se aproximaram, dois canhões com rodado, diversas viaturas e uma
núcleo populacional, estava destacado o 4º grupo de combate da CArt 2410.
ambulância. Sugiro preparação de mais aviões com bombas. Diga se copiou.
Numa primeira fase os rebentamentos foram espaçados e compridos dando a − Afirmativo Tigres, tudo copiado vou já passar ao Pirata – respondeu o oficial
impressão que o inimigo estava a regular o tiro20. De Ganturé a resposta estava
de serviço.
a ser dada com o morteiro 81 operado pelo furriel miliciano Luis Guerreiro. Tinham passado trinta minutos depois da descolagem quando os dois aviões
Com o correr do tempo o PAIGC foi aumentando a frequência dos disparos até tocaram na pista de Bissalanca e iniciaram uma rolagem rápida para o
que a artilharia de Gadamael Porto também entrou em acção na tentativa de estacionamento.
suster a flagelação mas sem resultado. O PAIGC disparava cada vez com mais
intensidade mas, felizmente, as granadas passavam silvando sobre Ganturé e A decisão
iam danificar o arvoredo que se estendia para lá da posição.
Assim que foi informado do que se passava o tenente-coronel Costa Gomes
Em rota, a parelha de alerta conseguiu entrar em contacto rádio com Gadamael pôs o comandante da Zona Aérea, coronel PilAv Diogo Neto, ao corrente da
Porto que forneceu uma série de indicações sobre a direcção e distância a que situação. Minutos depois este entrava no gabinete do comandante do Grupo
entendiam estar a ser feito o ataque e até dispararam algumas granadas de já com a caldeira a toda a pressão o que nele se percebia facilmente pela
fumo com o morteiro 81mm para tentar sinalizar esse local. Na carta 1:50.000 veia que no pescoço inchava notoriamente quando a tensão arterial subia. A
essas indicações apontavam para a antiga tabanca de Bricama a cerca de primeira ideia que lhes ocorreu foi lançar uma operação helitransportada mas
dois Km a SW de Gadamael Porto. No entanto, quando os aviões chegaram rapidamente perceberam que não só era demasiado arriscado como ia demorar
à zona, ao passarem junto a Sangonhá, onde estivera instalada uma unidade muito tempo. De facto, com o número de helicópteros prontos não seria possível
do Exército até 29 de Julho de 196821, os pilotos foram surpreendidos com transportar mais que trinta paraquedistas o que era muito pouco. Não haveria
o que viram: o perímetro do antigo aquartelamento estava pejado de gente. surpresa e, além disso, não havia uma zona de aterragem reconhecida nem
Perceberam imediatamente que só podiam ser os guerrilheiros responsáveis havia ideia do perímetro defensivo do PAIGC à volta de Sangonhá. A aterragem
pela flagelação a Ganturé. Mas o mais espantoso é que estavam ali, num espaço dos helicópteros teria de ser feita numa clareira ad hoc e relativamente longe
completamente aberto e sem qualquer espécie de camuflagem. Quase à vertical do alvo não só porque não se sabia por onde andavam os guerrilheiros mas
alguns detalhes tornaram-se então claramente perceptíveis como a presença também por causa da ZPU-4. Acresce que se esta não fosse eliminada pelos
de três armas com rodado. Uma delas, entre o perímetro do aquartelamento e G-91, o que não podia ser garantido, o apoio de fogo aos paraquedistas não
a antiga pista, era uma anti-aérea ZPU-4 que abriu imediatamente fogo contra seria exequível. Era também preciso reunir e preparar os homens o que iria
os aviões obrigando os pilotos a entrarem num circulo alargado para manter demorar pelo menos uns 45 minutos. Finalmente, a velocidade do AL III também
uma distância de segurança. Dentro do perímetro do aquartelamento, no meio não ajudava. Tudo somado, mas em especial o risco de lançar trinta homens
dos destroços dos edíficos22, estavam duas peças de artilharia com um cano num local pejado de guerrilheiros, sem informações adequadas, fê-los desistir
relativamente comprido e, na picada que saindo de Sangonhá se dirigia à Guiné- imediatamente da ideia.
Conacri, viam-se algumas viaturas incluindo uma ambulância. Deviam ter vindo
de Sansalé que era uma pequena aldeia da Guiné-Conacri muito utilizada pelo As hipóteses de acção ficaram assim reduzidas aos G-91 e a quatro pilotos. Os
PAIGC nas suas movimentações junto à fronteira.
dois da parelha de alerta que estava a aterrar, o comandante da Zona Aérea
e o comandante do Grupo Operacional. Os restantes pilotos de G-91 estavam
O que é que teria passado pela cabeça daquela gente para se expôr daquela empenhados noutras missões e não estavam disponíveis. Também não havia
maneira? O PAIGC e os seus mentores cubanos vinham seguindo à risca a tempo para montar a carga máxima nos aviões porque era preciso retirar os
cartilha da guerra de guerrilha mantendo-se sempre encobertos e só atacando tanques de combustível e as calhas dos foguetes dos aviões que tinham ido a
quando estavam em vantagem. Quando se sentiam em desvantagem furtavam- Gadamael e montar os suportes que permitiam levar duas bombas de 50 kgs
se ao contacto. No entanto, desta vez, estavam a fazer tudo ao contrário, de em cada asa, em quatro aviões. Tudo no mínimo tempo possível. Assim, em vez
tal maneira que os dois pilotos dos G-91 tiveram dificuldade em assimilar a de um total de 8 bombas de 200 kgs mais 16 bombas de 50 kgs foi dada ordem
imagem que a vista lhes oferecia com toda a nitidez. Seria mesmo real o que ao pessoal de armamento para montar apenas 8 bombas de 200 kgs mais 8
estavam a ver? O ex-tenente Balacó Moreira confessa que da sua experiência bombas de 50 kgs.
em operações quase diárias no teatro de operações da Guiné nunca tinha dado
de caras com o inimigo numa situação tão vulnerável.
Entretanto, o comandante- chefe já tinha sido informado do que se estava a
passar e quis falar com o coronel Diogo Neto. Este meteu-se na viatura e lá
No entanto, os aviões da parelha de alerta não estavam equipados para intervir foi ao Forte da Amura explicar o que lhe parecia mais razoável e eficaz. Como
naquele cenário. Quer os foguetes, quer as metralhadoras, para serem eficazes era de esperar a preferência do brigadeiro Spínola ia para o emprego dos
só podiam ser disparados a uma distância relativamente curta do alvo, bem paraquedistas mas depois de ouvir as explicações do coronel concordou e deu
dentro da densa e eficaz nuvem de projécteis cuspidos pelos canos da ZPU-4 à o seu aval ao “plano de acção”.
razão de 2.400 tiros por minuto. Pela sua extensão e natureza aquele alvo exigia
mais aviões e também munições mais capazes.
Na BA12 os mecânicos e o pessoal de armamento, cientes da urgência da
missão, esforçavam-se para aprontar os aviões o mais rapidamente possível.
O comandante da parelha decidiu por isso abandonar a área e regressar Não conseguiram porém evitar que o coronel e os outros três pilotos que
imediatamente à BA12 para que a situação fosse ponderada e tomada uma entretanto tinham chegado à linha da frente, completassem as inspecções e
decisão adequada às circunstâncias. Em qualquer caso, a partir desse ficassem à espera, já sentados no cockpit, que o processo de configurar os
momento era tudo urgente porque a guerrilha, tendo sido detectada, devia aviões com as bombas de “fins gerais” terminasse. Mal as pontas dos arames
começar a desmobilizar e desapareceria rapidamente nas matas que rodeavam de armar as espoletas foram cortadas e o sinal de tudo pronto foi passado aos
Sangonhá. Cada minuto de atraso na resposta aumentava exponencialmente as pilotos, começaram a ouvir-se, numa sequência um pouco desencontrada, os
probabilidades de insucesso.
silvos dos cartuchos de arranque à medida que iam sendo disparados seguidos
do ronco surdo das turbinas em aceleração.
Depois de informar Gadamael que iam regressar a Bissau o comandante da
parelha entrou em contacto com o Centro Conjunto de Operações aéreas Era impossível falhar um alvo daquele tamanho.
(CCOA).
Os quatro aviões conseguiram descolar por volta das 11H00, três horas depois
do início do ataque a Ganturé e hora e meia depois do regresso da parelha de
alerta. A esperança de encontrar a guerrilha ainda em Sangonhá era já muito
20 Não foi certeiro na fase de regulação, nem foi certeiro depois por razões que ténue e todos tinham consciência disso. À frente, no G-91 5408, o coronel
Diogo Neto subiu logo para os 8.000´ que era a altitude standard para iniciar o
se explicam no texto.
21 Na reestruturação do dispositivo ordenada pelo Brigadeiro António de Spínola bombardeamento a picar (BOP) e acelerou para 400 KIAS apontado a Cacine.
depois de tomar posse como Governador e Comandante Chefe, as posições Os outros três seguiam-no numa formação de marcha bastante aberta.
de Sangonhá e Cacoca que ficavam entre Gadamael Porto e Cacine foram A rota iria permitir que os aviões passassem Cacine já escalonados para o
abandonadas.
22 Os edifícios foram destruídos pelo Exército quando a posição foi abandonada
em 29 de Julho de 1968.

23 Indicativo pessoal do comandante do Grupo Operacional 1201 que na altura
era o Tcor PilAV Francisco Dias da Costa Gomes.
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ataque e com Sangonhá a ficar na raiz da asa esquerda de modo a garantir uma canhão S/R que os guerrilheiros normalmente deixavam espalhados no terreno
picada com o sol mais ou menos “nas costas”. Sempre que tínhamos de enfrentar após as flagelações25.
fogo anti-aéreo utilizávamos este procedimento para dificultar a pontaria aos
apontadores e, neste caso, também a direcção do ataque ficava próxima do eixo Após a passagem a vau do rio QUERUANE/AXE, e uns 200 ou 300 metros
à frente, numa pequena elevação do terreno, foram encontrados os restos de
maior do alvo.
uma fogueira (a noite de 5 para 6 tinha sido fria) junto a uma árvore alta com
Como seria de esperar os quatro pilotos estavam apreensivos e como acontecia vestígios de ter sido utilizada como posto de observação, quer pelo aspecto do
sempre em acções mais complicadas o silêncio rádio foi completo. A única tronco, quer por alguns ramos partidos. Logo 3 ou 4 metros depois encontraram
comunicação que o ex-tenente Balacó Moreira, que voava a número dois no fio telefónico que foi seguido até ao respectivo carretel vazio. Concluíram por
G-91 5412, se recorda foi a ordem para armar as bombas e passar a escalão isso que naquela árvore teria estado um observador avançado munido de linha
pela direita quando passaram sobre o rio junto à povoação de Cacine. Logo a telefónica para orientar o tiro dos canhões A/C estacionados em Sangonhá.
seguir cada um começou a tentar vislumbrar o alvo mas só no momento em que Desde este local e numa extensão de cerca de 3 Kms, havia abrigos individuais
manobravam o respectivo avião para conseguir um “poleiro” que desse um bom de um lado e outro da estrada, e também resíduos de fogueiras. Logicamente, a
angulo de picada é que foi possível perceber alguma coisa do que se passava defesa avançada do dispositivo instalado em Sangonhá estendera-se ao longo
da estrada para Gadamael Porto.
“lá em baixo”.
Balacó Moreira recorda-se que a quantidade de pessoas que avistou na zona
do antigo aquartelamento era muito menor do que da primeira vez e que havia
viaturas em movimento.
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- Estão a retirar – pensou para consigo próprio.
A seguir viu o número um “pranchar” e voltar apertado pela esquerda subindo
inicialmente acima da altitude inicial e depois, continuando a aumentar o
pranchamento, mergulhar desaparecendo do seu lado esquerdo. Baixou a asa
desse lado para tentar seguir a trajectória mas rapidamente o avião começou a
ficar cada vez mais pequenino à medida que acelerava e se afastava em direcção
ao solo. Naqueles escassos segundos não viu chamas à boca dos canos da ZPU4. Quando o coronel Diogo Neto avisou pelo rádio que tinha acabado de largar
as bombas e estava em afastamento procurou efectuar uma última correcção à
posição do seu avião. Naquele momento se a ZPU-4 disparava ou não já não
lhe interessava para nada. A interpretação dos instrumentos de voo e o controlo
da trajectória para posicionar o avião num ”poleiro” favorável não deixavam
margem para se preocupar com o inimigo. Entrou então numa picada que lhe
pareceu boa e depois foi corrigindo os desvios de modo a fazer o rectículo do
visor caminhar progressivamente para um ponto atrás do rebentamento das
bombas do avião da frente. O carrocel de ataque estava em marcha e com
reacção ou sem reacção anti-aérea tinha era que acertar com as bombas no
alvo, o maior de todos os alvos que atacou durante toda a comissão. Não falhou
como não falharam os outros e ninguém foi atingido.
No final, os quatro aviões reencontraram-se à vertical do objectivo, circulando
pela esquerda à altitude de ataque. Lá em baixo, Sangonhá ficara obscurecida
pelo fumo e pelos detritos projectados pelas explosões dando a impressão que
tudo tinha sido arrasado. Imagem bem enganadora que conheciam muito bem
dos ataques aos “clusters” de armas AA que o PAIGC durante o ano de 1968 tinha
tentado instalar em diversos pontos do Quitafine. Desfeita a poeirada constatavase muitas vezes que as armas AA continuavam a disparar embora relativamente
perto se avistassem as enormes crateras abertas pelas bombas. O que acontecia
era que a combinação bomba/espoleta que utilizávamos penetrava demasiado
no solo arenoso provocando crateras enormes que deflectiam os estilhaços para
o ar sem causar danos significativos no plano horizontal.
Desta vez, o solo era certamente mais consistente porque as crateras pareciam
pouco profundas, com uma assinalável concentração na zona onde estava o
armamento pesado. Os quatro aviões ficaram ainda alguns minutos a circular
observando a metralhadora AA que era a grande preocupação mas que parecia
inactiva desde o início. Lá do alto constataram que nada parecia mexer. Nenhum
dos aviões tinha sobrepôsto o tiro ao dos outros e as dezasseis bombas
tinham produzido uma cobertura relativamente densa. Só não era possível era
determinar se o ataque tinha sido eficaz em termos de baixas no inimigo.
Depois, sem armamento, nada mais havia a fazer e o comandante da formação
deu ordem para abandonar a área e regressar à BA12.
O reconhecimento a Sangonhá
Três dias depois, a 9 de Janeiro de 1969, a Cart 2410 executou um reconhecimento
a Sangonhá com cerca de 100 homens - militares, milícias e caçadores nativos
( Gadamael e Ganturé ficaram reduzidos ao mínimo de pessoal para a sua
defesa)24. A força foi comandada pelo ex-alferes miliciano Albino Rodrigues,
que era o comandante do 1.º Grupo de Combate, ficando o Comandante da
Companhia em Gadamael.
Sairam de Gadamael por volta das 6 horas da manhã, sem qualquer apoio de
viaturas, normais ou blindadas. Ás 08:30 descolou de Bissalanca o DO-27 3347,
pilotado pelo tenente Balacó Moreira, com a missão de apoiar a progressão no
terreno e em particular coordenar o apoio de fogo se fosse necessário.
Em todo o percurso até Sangonhá não foram detectados trilhos novos, nem
foram encontrados os habituais invólucros de granadas de morteiro ou de
24   Testemunho do ex Alferes Miliciano José Barros Rocha da Cart 2410.

Com a força já a meio caminho descolaram então de Bissalanca 2 T-6G
armados com foguetes SNEB de 37 mm e metralhadoras 7,7 mm26. A missão
era permanecer em espera um pouco a Norte de Sangonhá e actuar à ordem
do PCV (DO-27) caso fosse necessário dar apoio de fogo. Depois, às 11:30,
quando a força estava próximo de Sangonhá descolaram de Bissalanca dois
G-91 armados com foguetes de 2,75” e quatro metralhadoras 12,7 mm. Os dois
T-6 foram nessa altura reabastecer tendo voltado a descolar novamente para
acompanhar o resto da operação.
A primeira indicação de que estavam próximos do objectivo foi dada pela grande
quantidade de abutres (os feiosos jagudis) pousados nas árvores ou voando em
círculos. Ao mesmo tempo, o pessoal começou a sentir o cheiro nauseabundo
de corpos em decomposição.
A força distribui-se então de modo a formar uma longa linha perpendicular à
estrada e foi nessa formação que avançaram cautelosamente. O que descobriram
a seguir ultrapassou todas as marcas e foi tão chocante que o pessoal descurou
momentaneamente as regras de segurança que vinha a manter.
O ex-alferes miliciano José Barros Rocha, comandante do 2º grupo de combate,
recorda desta maneira o que viu e sentiu:
“…na antiga pista [ de Sangonhá], armas destruídas e pedaços
de corpos de negros e brancos e 13 sepulturas. Uns dias depois
tivemos a informação de 36 mortos confirmados e muitos feridos.
“ O aspecto do local era medonho! A terra, cuja cor natural é avermelhada,
tinha a cor cinza! O intenso cheiro a putrefacção! Os abutres (jagudis) às
dezenas! As árvores queimadas! Enfim...” (...).
…………………………………
“…recolhemos 3 carretéis carregados de fio telefónico e um vazio, uma
mina A/P, uma ferramenta para aperto de rodas, invólucros de granada
do canhão A/C 57mm, meia pistola, munições intactas da A/A  de calibre
14,5 mm, bonés, chapéus tipo colonial, uma bandeira,   uma caixa de
ferramenta, e mais algumas bugigangas..”.
A força permaneceu em Sangonhá cerca de duas horas tendo regressado a
Gadamael entre as duas e as três da tarde. Quando já estavam perto do quartel
o tenente Balacó Moreira aterrou o DO-27 em Gadamael e ficou a aguardar a
chegada da força. Foi ele que levou para a BA12, em primeira mão, os resultados
provisórios do bombardeamento no qual tinha participado. Levou também a
óptica do aparelho de pontaria da ZPU-4 que lhe foi oferecida pelo comandante
do 2º grupo de combate e que ele entregou depois ao tenente coronel Costa
Gomes.
A razão para o suicídio do PAIGC em Sangonhá.
Depois do reconhecimento a Sangonhá ficou por decifrar o que teria levado o
PAIGC a efectuar aquela acção suicida. A prática normal da guerrilha não se
ajustava, de modo nenhum, ao que acontecera no dia 6 de Janeiro de 1969. Não
tinha sido apenas a hora a que foi desencadeada a flagelação, de manhã em
plena luz do dia, mas também o facto do armamento e o pessoal estarem em
campo aberto e serem facilmente detectáveis pelos aviões. Era ainda o recurso
às peças anti-carro na flagelação como se fossem obúses ou morteiros27.
25    Indicação muito forte de que a flagelação do dia 6 teria sido efectuada
apenas com os canhões AC estacionados em Sangonhá.
26   Esta configuração era muito eficaz para o apoio de fogo à forças terrestres.
Cada avião estava municiado com 72 foguetes SNEB de 37 mm e podia
também utilizar as quatro metralhadoras 7,7 mm.
27 As peças anti-carro Zis-2, de 57mm, tinham sido projectadas para destruir
os blindados alemães durante a II GGG em tiro directo e mostraram-se
tão desadequadas neste caso que nenhuma das dezenas de granadas
disparadas caiu dentro do perímetro de Ganturé.
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Havia certamente uma justificação para este comportamento anómalo mas provocou um número substancial de mortos, feridos e incapacitados entre os
nenhum de nós imaginava qual poderia ser.
guerrilheiros e, muito provavelmente, também entre os apoiantes cubanos,
repórteres, fotógrafos e cineastas suecos. Que foram encontrados diversos
No dia 19 de Janeiro de 1969 coube-me efectuar no DO-27 3341 ”o sector de despojos de pele branca é um facto mas nunca se conseguiu saber a quem
Buba” o que me deu a oportunidade de falar com os oficiais da CArt 2410. Foi teriam pertencido. O PAIGC e o governo sueco, em escrupulosa obediência às
nessa ocasião, pelo testemunho dos que tinham, de facto, posto os pés no regras da propaganda nunca revelaram, nem durante a guerra, nem depois, este
que fora o “nosso alvo”, que me apercebi pela primeira vez da dimensão do desastroso embate…
desastre que o PAIGC tinha sofrido. Foi também nessa ocasião que o alferes
Barros Rocha teve a gentileza de me oferecer quatro munições da ZPU-4 que
Fernandes Nico
estivera instalada em Sangonhá e que tinha feito fogo contra os dois primeiros
General Piloto Aviador
(pelo menos) G-91 que descolaram para tentar suster a flagelação a Ganturé.
Destas quatro munições, como referi no início, ainda guardo uma comigo e, por
arrastamento, a memória deste episódio.
Por acaso tudo se aclarou alguns dias mais tarde ao ler um relatório da DGS que
chegou ao gabinete do comandante do Grupo Operacional 1201. Para mim foi
uma espécie de relâmpago que tudo iluminou e desvendou, num instante, a lógica
daquele comportamento estranho do PAIGC. Não consegui agora encontrar
nenhum registo desse documento mas o facto é que me marcou tanto que nunca
mais esqueci o essencial do que li. Resumidamente, a DGS dava conta de que o
ataque se tinha enquadrado numa acção de propaganda promovida pela Suécia.
Na minha opinião, muito provavelmente a pedido do próprio Amilcar Cabral,
resolveram aproveitar o abandono de Sangonhá para simular a tomada do
aquartelamento pela guerrilha. O cenário não podia ser mais perfeito. Antes de
abandonar a posição, as instalações do aquartelamento tinham sido destruídas
pelo Exército e essa imagem podia ser facilmente mostrada em fotografia e filme
como sendo consequência dos ataques do PAIGC. Depois, a posição “acabada
de conquistar” podia ser utilizada para mostrar o poder de fogo do PAIGC contra
as posições que se preparavam para conquistar a seguir: Ganturé e Gadamael.
Uma equipa de repórteres, incluindo fotógrafos e cineastas deslocou-se para
esse efeito à Guiné-Conacri onde se juntou aos guerrilheiros. Um total de 400
pessoas terão estado envolvidas em toda a operação segundo as informações
do régulo Abibo de Ganturé.
Ficou assim explicado porque razão o PAIGC se tinha exposto em pleno dia a
levar com as bombas da aviação. É que não era possível fotografar nem filmar
sem luz. Também não fazia sentido estarem escondidos quando tinham acabado
de derrotar e afugentar o inimigo. Tinham, é claro, a noção de que iam correr
um grande risco e por isso o terem levado a ZPU-4 para se defenderem. Mas
cometeram um segundo erro, este gravíssimo. Foram detectados e em vez de
embalarem a trouxa e rumarem novamente à Guiné-Conacri deixaram-se ficar.
Pessoalmente penso que, como os dois primeiros aviões não abriram fogo,
assumiram que, ou os tinham atingido, ou os tinham dissuadido e resolveram
continuar a fazer a “fita”.
Faltava explicar a utilização das peças anti-carro porque, como já foi dito,
não eram, nem armas de guerrilha, nem adequadas às flagelações aos
aquartelamentos. Não há mesmo conhecimento de terem sido utilizadas em
qualquer outra ocasião.
Uma explicação muito credível ocorreu-me quando descobri algumas fotos
dessas armas no arquivo Amílcar Cabral da Fundação Mário Soares. Fiquei até
convencido que respeitam à acção do dia 6 de Janeiro de 1969. Passo a explicar.
O objectivo da operação era produzir propaganda, como referiu a DGS no seu
relatório. Havia, por isso, necessidade de mostrar grande capacidade militar e
poder de fogo, factores esses que estariam a determinar avanços do PAIGC no
terreno nomeadamente a conquista de posições ocupadas pelos portugueses.
Acontecia que aquelas peças anti-carro tinham um reparo longo, tinham rodas
e um cano comprido. As eventuais audiências alvo da propaganda ficariam
certamente muito mais impressionadas se o ataque fosse feito com estas peças
de artilharia em vez dos tradicionais morteiros ou dos canhões sem recuo que
eram armas relativamente pequenas. Só uma razão desta natureza os poderá
ter levado a não utilizar o armamento tradicional nesta flagelação a Ganturé:
nenhuma granada rebentou no perímetro do destacamento.
A título de curiosidade não devo terminar sem mencionar o único documento
conhecido do PAIGC referente a este ataque. Trata-se de um bilhete enviado
em 6 de Janeiro de 1969 por um dos mais celebrados comandantes do PAIGC,
Pansau na Isna28, e dirigido a Aristides Pereira que estava na base mais
próxima, Boké, na Guiné-Conacri. Na missiva para além de empolar a prestação
da guerrilha, aparentemente para agradar ao chefe, solicita o envio de mais
trezentas granadas para os canhões A/C e mais gasolina para continuar a
atacar Ganturé “no duro”, o que não chegou a acontecer. Alguma coisa lhe terá
quebrado o ânimo…
Concluindo, ironicamente pelo menos desta vez, a bondosa ajuda humanitária
sueca cujo objectivo foi soprar “os ventos da história” contribuindo para a derrota
militar dos portugueses não conseguiu infligir baixas às nossas forças. Ao invés,
28 Pansau na Isna não morreu em Sangonhá mas acabou por ser morto, no final
do ano seguinte, pelos fuzileiros, a Norte de Bissau.

Nota da redacção
Este texto, de descrição excepcional, com relevantes anexos complementares,
é de autoria de um senhor General Piloto Aviador e, parece fazer parte de um
conteúdo mais vasto, visto estar identificado como sendo sexto capítulo.
(VI - Um ataque de olhos azuis).
São necessários muitos mais textos deste género, que primando pela veracidade
dos factos e pela análise cuidada e aprofundada do intrincado jogo das forças
implicadas na contenda, permitem uma boa compreensão das situações vividas
e das implicações de nações que se auto vangloriam sacrossantas dos valores
democráticos.
Incompreensível — obrigado sou de constatar — que a própria revista da Força
Aérea, Mais Alto, tenha recusado a sua publicação.
Receios? De quê e de quem?
Não seria lógico em ser a primeira publicação a dar-lhe larga difusão, informando
todos os que se bateram em África e, também, as novas gerações, para as quais,
e para quem, as responsabilidades pelo conhecimento das acções militares e
das forças externas ao conflito que insidiosamente procuravam derrotar-nos,
devam ser exercidas no quadro das competências das Armas respectivas?
Como compreender então a recusa?
Estamos habituados à Censura Democrática que prevalece em Portugal.
Os jornais portugueses têm medo. Medo de perderem as benesses do Governo.
E este, que tem medo da sua própria sombra, alicia-os pela publicidade ou outro
tipo de mordomias. Estão controlados. Por isso a ausência de artigos como o
exposto, que apenas faz referência à intromissão da Suécia na Guerra da GuinéBissau. Eram portanto conhecidas estes tipos de interferências. Em surdina,
Do mesmo modo, desde os princípios da Guerra do Ultramar que se sabia
pertinentemente da existência de “formadores” de diferentes nacionalidades, no
campo adversário. Alguns mesmo, terão sido apanhados pelas NT e entregues
à DGS. E que dizer da intervenção de Jack Kennedy, apoiando Holden Roberto,
ainda no tempo de Governador do Mass? Holdem estava de visita aos EUA e a J.
Kennedy, quando o mundo teve conhecimento dos massacres nos Dembos e no
Quanza Norte no 15 de Março do 1961. E os americanos, não nos proibiram de
utilizar viaturas GMC e outras, (nem forneciam peças de substituição) alegando
pertencerem aos quadros da NATO? Porque razão teve o Governo português de
comprar armamento e camiões à França, à Bélgica e à Alemanha?
Dirão agora, que era noutro tempo. Era, certo, noutro tempo. No tempo em que
a palavra dignidade tinha algum sentido. E foi nesse tempo que se formaram
homens de têmpera como o autor do texto que, respeitosamente felicitamos e
aqui deixamos à vossa apreciação, no cumprimento dos nossos objectivos de
boa e honesta informação.
Raul Mesquita/Dir.Inf
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Ela vive com os lobos..

