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Une vague caquiste balaie le Québec

Uma mesquita no centro histórico...
Por Esteves Pinto
Não houve dinheiro para limpar as matas negligenciadas de Portugal, mas agora
há para dar três milhões de euros dos nossos impostos, para construir a mesquita
dos muçulmanos, no Martins Moniz, um lugar «prime» no centro de Lisboa.
Porque é que não a foram construir em Chelas ou nos terrenos da Festa-doAvante?
Isto é um insulto e uma loucura autorizar a construção de uma mesquita
muçulmana no centro, histórico, de Lisboa.
Isto será o orgulho da religião muçulmana e fazer-lhe lembrar os tempos antigos
em que D. Afonso Henriques os correu da terra cristã.
Eu trabalhei, vários anos, em países árabes e conheço perfeitamente o fanatismo
da religião imposta pelos hipócritas dos líderes que vivem como nababos e
casados com várias mulheres à conta de gente de pouca cultura.

Élections Québec 2018
Par Denis Lessard

Seria impossível construir uma igreja da religião católica ou de outra no centro
de uma cidade de país de religião muçulmana.

(QUÉBEC) La Coalition avenir Québec (CAQ) a balayé le Québec, tandis que le
Parti québécois (PQ) est pratiquement rayé de la carte électorale. Les élections
générales ont confirmé que les Québécois aspiraient à un changement en profondeur
à l’Assemblée nationale et ils ont durement sanctionné les « vieux partis ».

Ainda é tempo do povo de Lisboa se levante e faça frente às máquinas e não
deixe construir a mesquita que é um insulto a todos os portugueses.

Par rapport à la situation au déclenchement de la campagne électorale, la CAQ
est passée de 21 à 74 sièges, le Parti libéral (PLQ) de 68 à 32 députés, le PQ de
28 à 9, un de moins que Québec solidaire, avec 10 élus, alors qu’il en avait trois.
Devant l’ampleur de la victoire, François Legault a promis un gouvernement qui
« aura le cœur à la bonne place, tout en ayant les deux pieds sur terre ».
Sans précédent, la CAQ est parvenue à mettre le pied dans l’île de Montréal
avec deux circonscriptions : Chantal Rouleau a défait la vedette péquiste JeanMartin Aussant dans Pointe-aux-Trembles, alors que dans Bourget, autre bastion
péquiste, le caquiste Richard Campeau a défait le député Maka Kotto.
Le parti de François Legault a balayé le 450 et les Laurentides. Tous les candidats
vedette de la CAQ l’ont emporté : Sonia LeBel, Éric Girard, Pierre Fitzgibbon, Youri
Chassin, Ian Lafrenière, Christian Dubé, Lionel Carmant, Marguerite Blais et Jonatan
Julien feront leur entrée à l’Assemblée nationale. La CAQ a aussi remporté trois des
cinq circonscriptions de l’Outaouais ; les deux autres, Hull et Pontiac, sont restées
libérales. À Laval, cinq des six circonscriptions sont restées dans le giron du PLQ ;
les libéraux ont conservé Laval-des-Rapides, Vimont, Fabre, Chomedey et Mille-Îles.

Só António Costa poderia autorizar uma coisa dessas. António Costa (digo-o
abertamente, sem ser racista e casado com uma mulher chinesa há 38 anos),
não tem raízes lusas e só, sendo ele isso, poderia permitir a edificação de um
templo muçulmano na Mouraria.
Aquele espaço na rua da Palma, no futuro, será lugar de peregrinação de
muçulmanos, não só os que vivem em Portugal como de outras partes do Mundo.
.
As vestes brancas de homens de saia e as burcas será o cenário quotidiano no
centro de Lisboa.
.
Apetece-me citar frases de um fado da Amália Rodrigues: “Ai mouraria, da velha
rua da Palma, onde um dia perdi a minha alma” (...onde eu um dia deixei presa
a minha alma/ Por ter passado mesmo a meu lado certo fadista/ De cor morena
boca pequena e olhar trocista...)

Incarnation de l’hécatombe qui a frappé son parti, le chef du PQ Jean-François
Lisée a perdu son siège de Rosemont, un gain de Québec solidaire.
M. Lisée a pris la défaite à son compte et annoncé son départ prévisible. De son
côté, prenant sur ses épaules la dégelée encaissée par les libéraux, Philippe
Couillard n’a guère laissé de doute sur son intention de passer la main, au terme
d’une réflexion «de quelques jours ».
Le PQ est carrément éjecté de l’île de Montréal et repoussé loin en région ; parmi
les circonscriptions conservées par le PQ, six sont en région, en Gaspésie, sur
la Côte-Nord ou au Saguenay. Ailleurs, seules Joliette et Marie-Victorin auront
survécu à la vague caquiste. Avec 9 députés, le Parti québécois n’a pas atteint
le seuil requis de 12 sièges pour être un parti reconnu à l’Assemblée nationale.
Et avec 17% des suffrages, il a fait son pire score depuis la fondation du parti.

Visitez

Le
Portugal

NDR: Embora possa ter sido a razão principal, o projecto de CML é muito mais
vasto, implicando a requalificação urbanística da região, com a expropriação de
vários edifícios, (1,4 milhões de euros) fazendo-se passagens entre a rua da
Palma e do Bemformoso, um jardim público e a construção de três blocos (1,5
milhões aproximadamente) um dos quais, passará a ser o tal templo de que
passou a dizer-se e a escrever-se que a mesquita custaria 3 milhões de euros.
Trata-se assim, da nova praça da Mouraria, aprovada pela CML em 2012. rm

Ver na página 17 a chamada de apoio aos Comandos de Portugal
do Corpo de Instrução do Curso 127 que foram constituídos arguidos.
A vossa ajuda é necessária e bastante apreciada. Colaboremos.
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A Chuva e o Bom Tempo

Seremos todos imbecis? Mais suspeito
que isto...
São várias as notícias em roda-pé que tocando em temas da actualidade,
poderiam servir para o preenchimento deste recanto. E são muitas. Entre tão
grande variedade de escolha, hesitei várias vezes procurando a melhor. E
finalmente decidi-me por esta que se encontra em relevo mais abaixo neste
papel. Recordemos todavia alguns dos temas por todos conhecidos e que,
inexplicávelmente esperam solução. Seja do Governo, seja dos Tribunais.
Comecemos pelo mais mediático que se assemelha ao velho radio-teatro
TIDE dos anos 50. É um nunca mais acabar de cenas mirabolantes,
acusações de ricochete, de esquecimentos e de muita falta de integridade e
de dignidade. Dir-se-ia estarem convencidos que o povo é completamente
idiota para acreditar na fada da meia-noite. E pensam que quem governa
pode fazer o que entender e da forma que entender, sem dar explicações
honestas ou respeitar regras a seguir. No fundo, seguem o mesmo trilho
formado e seguido pelo PM António Costa, desde o início do caso. Tudo
fabricado e cosido com linha celeste! Os militares nunca deviam ter aceitado
o acordo e dado garantias de imunidade ao assaltante ladrão. Deviam
sim, tê-lo preso e obrigado a confessar onde se encontrava o armamento
roubado. Agora é um não mais acabar de contra afirmações e de sacudir
o capote. E não deve ser apenas o ministro a ser removido. Os militares
implicados também.
Tivemos também o caso do deputado que abandonou o Bloco quando era
um afincado crítico das empresas municipais e vai agora trabalhar para a
empresa que gere o estacionamento na capital... O caso da ERSE seria
outro tema, depois do caso Infarmed e das enigmáticas palavras da exPGR, Joana Marques Vidal que ao despedir-se e sobre a sua sucessora
disse:”Podem ficar descansadíssimos. O nosso sistema constitucional
garante a separação de poderes”. Que quereria dizer a notável Procuradora?
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Outro tema muito actual e curioso é o das eleições brasileiras. Como podem
certos escribas imiscuir-se nos resultados e nos conselhos a propor aos
brasileiros, quando há dois anos que atacam a Russia, acusando-a de
intromissão na campanha americana? E Obama. Não foi a Londres “lançar
medos” para tentar impedir o Brexit? Precisam vender papel? É?
Mas o meu tema principal deste rosário de penas tem a ver com a
“nomeação ocasional e transparente” do juíz Ivo Rosa. Quem é que acredita
no processo do sorteio? Cheira a trafulhice a milhares de quilómetros.
Estava escrito no céu que o Governo faria o impossível para aliviar a carga
de responsabilidades de Sócrates e da sua pandilha. Sabe-se também, que
os advogados do antigo e malfadado PM tinham há muito tempo pedido a
retirada do juíz Carlos Alexandre do processo. Esta coincidência, veio, como
milagre, conceder o prazer aos arguidos José Sócrates e Armando Vara, que
rejubilaram com a “escolha” do juíz Ivo Rosa para a instrução.
Ora, há no meio disto, artimanha da grande. Os tremores e suores da técnica
que accionava o processo no computador, dizem largo sobre o receio do
resultado — caso caísse sobre Carlos Alexandre, o único capaz de dar uma
solução digna ao processo — e, possivelmente, receando uma investigação
técnica esclarecedora do mau funcionamento do aparelho, que após ter
saltado 3 vezes, indicou o nome de Ivo Rosa. Como por acaso!
Bom, após várias repetições, o aparelho deu o nome esperado! Coincidências!
É do conhecimento geral que o juíz Ivo Rosa tem fama de geralmente se
inclinar para a defesa dos arguidos e são célebres as lutas travadas com o
Ministério Público em casos anteriores. Agora, com uma PGR nova no posto
e, aparentemente, com certas afinidades a Sócrates e Kamaradas, a equipa
de defesa para a anulação do processo, está completa. E em campo. Irão
depois pagar milhões de indemnização aos “honestos” arguidos? E, para
completar o bolo, Sócrates, graças à indulgência do Tribunal e da população
amorfa, estará lançado para as Presidenciais a vir?
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As fake news matam

Por João Almeida Moreira
No sábado dia 3 de Maio de 2014, Fabiane pegou a bicicleta e saiu de casa, no
Guarujá, litoral de São Paulo, para ir buscar a Bíblia que tinha deixado numa
igreja que frequentava, em Morrinhos, uma cidade nas imediações. Na véspera,
tinha cortado o cabelo pelos ombros e pintado de loiro.
Já em Morrinhos, passou no mercadinho onde a irmã trabalhava e comprou
bananas. Ofereceria minutos depois uma delas a uma criança que passava,
acompanhada pelos pais.
De repente, sem se aperceber nem como nem porquê, Fabiane foi socada por
um rapaz. Depois por outro. Num ápice, estava a ser linchada por dezenas
de pessoas, a levar socos, pontapés e pauladas de homens, mulheres e até
crianças. Foi amarrada com fios eléctricos e arrastada por duas horas pela
multidão até acabar caída, inconsciente, num mangue.
Levada para o hospital horas depois, morreria na segunda-feira seguinte, na
sequência das agressões. Deixou marido e duas filhas, de 17 e 5 anos, e uma
vida de devoção à igreja, em cujos bancos de madeira deixou a Bíblia que não
chegou a recuperar.
Fabiane morreu porque os pais da criança a quem deu uma banana a confundiram
com o retrato falado de uma mulher, loira de cabelos curtos, acusada pela
página de facebook “Guarujá Alerta”, vista e partilhada por 56 mil pessoas, de
sequestrar crianças para realizar rituais de magia negra.
Na verdade, Fabiane nem era tão parecida com a mulher do retrato falado
publicado pela página “Guarujá Alerta”. E esse retrato dizia respeito a uma
pessoa presa no Rio de Janeiro, a 700 quilómetros dali, acusada de um crime
sem nenhuma relação com sequestros ou magia negra.
Fabiane foi morta, em 2014, por causa de fake news – dois anos antes da
expressão ter entrado no glossário universal, durante a eleição de Donald Trump
nos EUA, e quatro antes de se ter tornado o pão nosso de cada dia da campanha
brasileira de 2018.
Num só dia, circularam em redes de whatsapp, o novo veículo favorito da
estupidez humana, vídeos grosseiramente editados de um vice-presidente, de
um candidato a aconselhar o voto noutro candidato; tatuagens de Che Guevara
acrescentadas de forma obtusa por photoshop ao peito de outra candidata a
“vice”; capas toscas de revistas a avisarem os eleitores de burlas nas sondagens
e a prepará-los, desde já, para fraudes nas urnas electrónicas; supostos vídeos
de um director da Globo demitido a falar de desinformação, quando na verdade
aquele senhor não é o director da Globo e o verdadeiro nem se demitiu; entre
outras boçalidades que é preferível não ajudar a reproduzir.
A divulgação em massa dessas fake news é possível apenas pelo fanatismo e
pela ignorância – mais ou menos sinónimos, diga-se de passagem – de quem
as consome.
A credibilidade da comunicação social tradicional está em crise, em parte por
culpa própria. Mas sobretudo porque as turbas furiosas, ao só quererem ler
notícias favoráveis aos extremismos que defendem, trocam a comunicação
social séria, a que não divide o mundo em heróis e vilões de novela das 9, pelas
bolhas das redes de whatsapp.
Dicas básicas: não aceite entrar num avião pilotado por um amador; não se
auto-medique pela internet; não deixe de vacinar os seus filhos por causa de
crenças doidas. Tudo isso pode matar. E prefira, apesar de tudo, as notícias
assinadas por profissionais em órgãos com décadas de credibilidade. Porque as
fake news também podem matar, como mataram Fabiane.

ABC-portuscale. Crédits:

Quando acabará a paciência?
Os portugueses serão todos imbecis?
Raul Mesquita
Na edição anterior, faço alusão a uma fotografia que circula na net e onde
se vê a nova PGR, Lucia Gago, com um grupo de personagens identificados
como amigos de José Sócrates. Pessoa de grande fidedignidade avisa-me
que talvez se trate duma falsa notícia. Procurarei esclarecimentos a dar. rm

Auteurs identifiés; Aicep; Santé Canada; Histoire du Canada; Internet
et quelques inconnus.
Compliation, coordination et montage: Raul Mesquita.
info@abcportuscale.com / www.abcportuscale.com
Edité à Québec/Canada (depuis 2013)
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A Independência de Portugal pelo Tratado de Zamora
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5 de Outubro de 1143
Fundação da Nacionalidade (Tratado de Zamora ). Painel de azulejos no Jardim 1.º de Dezembro, Portimão, Portugal.
As raízes de Portugal são antigas, e
as ideias de um Portugal independente
podem ser traçadas até ao século IX e
a Vimaro Peres. Mais tarde ao Conde
D. Henrique, natural de Borgonha e pai
de D. Afonso Henriques.

probatum” do Papa Alexandre III, a 23
de Maio de 1179. Já com um D. Afonso
Henriques com a respeitável idade
de sessenta e nove anos, e a pensar
na sucessão e longe dos campos de
batalha.

Dizer quando começou este país é
um acto complexo, e a sua fundação
tem muitas datas. Mas tendem a ser
considerados três datas chave.

A data intermédia, e que acaba por
reunir a maioria das opiniões como a
data da Independência Portuguesa, é
a de 5 de Outubro de 1143.

As Datas Chave da Independência

O Tratado de Zamora – 5 de
Outubro de 1143

A primeira delas é Batalha de São
Mamede, a 24 de Junho de 1128,
marca o inicio da sublevação armada
que D. Afonso Henriques só parou
quando garantiu o reconhecimento
de Leão e Castela, até aí nossos
soberanos, da Independência. Tinha
o jovem D. Afonso Henriques dezoito
anos de idade.
A última é a data do reconhecimento
Papal, através da Bula “Manifestis

Neste dia um D. Afonso Henriques,
com 34 anos de idade e com feitos
militares incríveis tanto contra Castela
e Leão, como contra Mouros, encontrase com seu primo D. Afonso VII de
Leão e Castela.
As vitórias militares impostas anteriormente, o desejo da nobreza Portuguesa em ser independente, e os
inimigos Mouros comuns a Sul muito

ajudaram à assinatura deste tratado.
Nele D. Afonso Henriques reconhece
D. Afonso VI de Leão e Castela como
Imperador de toda a Espanha. Mas
garantindo com isso que D. Afonso VI
de Leão e Castela o reconheça como
Rei de Portugal.

Assim sendo a Independência estava
assegurada de facto. E apenas pormenores legais com a Santa Sé
adiaram mais trinta e seis anos o
reconhecimento europeu.
Mas para todos os efeitos, a partir de
dia 5 de Outubro de 1143 D. Afonso
Henriques tornou-se o Rei de Portugal,
e fundador da Dinastia de Borgonha.
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Festival dedicado ao fado e à canção
de Coimbra terminou a 7 de Outubro
A primeira edição do festival “Correntes de um Só Rio” arrancou, com uma
programação dedicada ao fado e à canção de Coimbra, num momento que
também se quer de reflexão e de valorização do património musical coimbrão.
Um concerto de “Carlos Paredes para bebés”, uma serenata em que a canção de
Coimbra se junta ao cante alentejano, nas escadas da Sé Velha, uma exposição
que viaja pela edição discográfica da canção de Coimbra, uma instalação
sonora e uma conferência sobre este género musical coimbrão são algumas das
propostas do festival que decorreu até 07 de outubro.
A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal e tem o Convento São Francisco
como palco principal, espaço por onde passaram nomes como Cristina Branco,
na quinta-feira, Vitorino, que interpretou António Menano, no domingo, e Pedro
Jóia Trio (05 de outubro).

No Convento São Francisco, haverá ainda, a 4 de Outubro, uma “Grande Noite
do Fado e da Canção de Coimbra”, onde foram apresentados em palco temas
clássicos e novas propostas e, a 7 de Outubro, o festival encerrarou com uma
actuação do grupo de fados ‘a cappella’ com a Orquestra Clássica do Centro.
Segundo a vereadora da Câmara de Coimbra Carina Gomes, a todos os artistas
que não são da cidade foi-lhes pedido “que se inspirassem em Coimbra” para o
seu espetáculo, ajudando também a cidade a reflectir sobre o estado do fado e
da canção de Coimbra.
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“Coimbra já precisava de um grande
evento dedicado ao fado e à canção de
Coimbra”, disse à agência Lusa Carina
Gomes, considerando que também
se pretende que o festival seja um
ponto de partida para outros desafios,
nomeadamente a reflexão sobre este
género musical, a forma como deve
ser promovido no exterior ou até a
possibilidade de se elaborar uma
candidatura autónoma a património
mundial da humanidade.
Carina Gomes referiu ainda que o projecto surge num contexto de preparação
da candidatura da cidade a Capital Europeia da Cultura 2027, tendo sido dada
uma orientação “muito clara” às equipas municipais para uma aposta renovada
na canção de Coimbra.
Sobre a possibilidade de candidatura da canção de Coimbra a património
mundial da humanidade, a vereadora refere que “é ainda muito precoce” falar
dessa ideia, apesar de sublinhar que o festival será um bom momento para se
debater essa questão.
“Estamos abertos e disponíveis para acompanhar a vontade generalizada que
saia dessa reflexão”, acrescentou.
Para Manuel Portugal, um dos consultores do festival e presidente da associação
Fado Hilário, há muito que se sentia a necessidade de se incentivar a música de
Coimbra a voltar ao palco.
“Houve grandes momentos da música de Coimbra em palco, mas agora não
estava a acontecer nada que devolvesse aos grandes palcos os projectos de
Coimbra, mais ou menos tradicionais”, afirmou.
Nesse sentido, o músico acredita que este será também um momento de reflexão
da canção de Coimbra, apontando também para a conferência – cuja data ainda
está por definir – onde se vão juntar “olhares de fora”, como o musicólogo Rui Vieira
Nery ou o editor David Ferreira, para falar sobre o futuro deste género musical.
Para Manuel Portugal, a canção de Coimbra “não pode ficar reduzida nem a
circuitos turísticos nem a serenatas duas vezes por ano”. “Deve haver uma outra
força e outra regularidade e incentivar novos caminhos” para esta expressão
cultural coimbrã.
Segundo o presidente da associação Fado Hilário, a canção de Coimbra “está
muito aquém do que pode ser feito”, sendo necessário um esforço conjunto da
cidade para dar um novo fôlego a um tipo de música que hoje parece estar
reduzido ao ambiente académico e às baladas de despedida.
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Dia de Viriato comemorado em Viseu com
17 horas de programação
O Dia de Viriato, foi comemorado durante a Feira de São Mateus, em Viseu,
propondo este ano nove actividades gratuitas, traduzidas em 17 horas de
programação, destinadas a todas as idades e públicos.
“Pelo quinto ano consecutivo, o município de Viseu e a Viseu Marca organizaram
o Dia de Viriato. Acendemos os holofotes da Feira de São Mateus para o herói
maior da cidade”, referiu o vereador Jorge Sobrado, durante a apresentação do
programa para este dia.
Recuperado em 2014, o Dia de Viriato teve as suas primeiras realizações entre
1929 e 1933.
“Há um revivalismo evidente neste programa, que passa pela banda desenhada,
pelo ‘peddy-papper’ e pelos exercícios de perícia que têm continuidade num
conjunto de iniciativas do Regimento de Infantaria 14, terminando com um
espetáculo d’ Os Aurora”, disse Jorge Sobrado.
O comandante do Regimento de Infantaria 14, Mário Bastos, congratulou-se
com a participação neste programa, até porque os seus militares são conhecidos
como “os viriatos”.
“Tivemos uma demonstração cinotécnica por parte do Regimento de Lanceiros
nº 2, uma unidade sediada na Amadora, que demonstraram como é que os cães
podem actuar nas suas várias valências”, avançou o comandante.
À tarde, as pessoas poderem contactar com uma viatura militar blindada Pandur,
que circularou entre a rotunda junto à Porta de Viriato e a Avenida da Bélgica
e, mais para o final do dia, o Regimento de Paraquedistas, sediado em Tancos,
facultou voos cativos de balão de ar quente.
“Acredito que foi um momento agradável, dado que não é todos os dias que
temos a possibilidade de voar num balão de ar quente”, disse Mário Bastos.
O Grupo de Intervenção e Criatividade Artística de Viseu (GICAV) teve este ano
uma exposição dedicada ao mestre da pintura renascentista Grão Vasco (Vasco
Fernandes), dividida em duas partes.
Segundo Luís Mendes, do GICAV, “uma parte anda à volta de um álbum que foi
publicado quando se comemorou o centenário do museu” que tem o nome do
pintor, do artista João Amaral, que esteve em Viseu no domingo.
A outra parte da exposição surgiu na sequência do “repto lançado a artistas
locais e nacionais para que cada um deles fizesse o seu Grão Vasco”, sendo que
“uns fizeram um Grão Vasco divertido, outros mais sério”, contou.
“Nos últimos anos, temos também aproveitado esta exposição para fazer algumas
reedições de trabalhos que estão completamente esgotados”, lembrou Luís
Mendes, avançando que este ano será reeditada uma obra que foi apresentada
pelo GICAV há 25 anos, o livro “O feira franca”, dos gémeos Santos.
Jorge Sobrado aproveitou para fazer um balanço dos primeiros 12 dias dos 39
que durará a Feira de S. Mateus.
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Rosa dos Ventos
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Rose des Vents

Le parc national de Peneda Gerês est en compétition
pour la meilleure destination mondiale durable
Mundo Português
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Le parc national de Peneda Gerês (PNPG) a été nommé pour la troisième année
consécutive au concours « Top 100 Sustentable Destinations - 2018 ».
L’annonce officielle de la sélection des destinations sera faite le 27 septembre
aux Pays-Bas lors de la conférence mondiale « Destinations écologiques ».
Le concours « Top 100 Substaminale Destinations » est organisé par dix
organisations de premier plan dans le secteur du tourisme durable, qui évaluent
des destinations concurrentes dans le monde entier.

L’objectif principal est de mettre en
évidence les réussites et d’échanger
les bonnes pratiques pour rendre les
destinations touristiques plus durables,
générant des avantages pour les
communautés locales et les voyageurs.
Le thème choisi pour le concours
de cette année est « Le tourisme au
bénéfice des communautés locales ».
Parc national de Peneda Gerês
Les plus de 70 mille hectares du parc ont une grande diversité biologique
Le PNPG a été créé en 1971 et est la seule aire protégée du pays avec la
classification des parcs nationaux.
Il est situé dans le nord-ouest du Portugal, couvrant le territoire de cinq municipalités
- Arcos de Valdevez, Melgaço, Ponte da Barca, Terras de Bouro et Montalegre.
D’une superficie de plus de 70 000 hectares, il présente une grande diversité
biologique et un grand nombre d’espèces endémiques, ainsi qu’une grande
diversité d’habitats naturels, comme les forêts de chênes associées au houx, à
l’arbousier, etc. l’if et le chêne-liège, informe Adere-Peneda Gerês.
Le parc national de Peneda Gerês constitue, avec le parc naturel de Baixa Limia
/ Serra do Xurés, en Galice, le parc transfrontalier Gerês-Xurés. Avec ce parc
naturel espagnol, il fait partie de la réserve mondiale de la biosphère depuis 2009.
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Allemagne: le parti
gagne en popularité

abc portuscale

anti-immigration

électeurs ont voté pour l’AfD. La restructuration de l’électorat commencée en
2017 n’est pas achevée et se poursuit, comme le confirment tous les sondages
post-élections de 2017.

par Soeren Kern

Contre la menace, les grands partis traditionnels utilisent des moyens que
certains observateurs qualifient de sournois. Ils tentent de délégitimer - et même
de criminaliser - l’AfD, notamment quand ils demandent à ce que le parti soit
placé sous surveillance policière.

Traduction du texte original: Germany: Anti-Immigration Party Surges in Popularity
•

•
•
•
•
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Les opposants à l’AfD, ceux qui qualifient ce parti « d’extrême droite »
ou d’ « extrémiste », affirment que ses liens présumés avec les groupes
néonazis représentent une menace existentielle pour l’ordre constitutionnel allemand. Les partisans de l’AfD affirment eux que l’establishment
politiquement correct, craint si fort de perdre en pouvoir et en influence,
qu’il s’ingénie à mettre hors la loi un parti légitime qui place l’intérêt des
citoyens allemands en tête de ses priorités.
« L’mmigration est la mère de tous les problèmes. » - Le ministre allemand
de l’Intérieur, Horst Seehofer.
« L’extrémisme ne peut être combattu par l’exclusion, mais par l’examen
des faits. Si l’on veut toucher les citoyens inquiets il faut sortir soi-même
des tranchées idéologiques. » - Oswald Metzger dans Tichys Einblick, un
blog allemand à forte audience.

Les opposants à l’AfD, ceux qui qualifient ce parti « d’extrême droite » ou d’«
extrémiste », affirment que les liens présumés de l’AfD avec les groupes néonazis
représentent une menace existentielle pour l’ordre constitutionnel allemand. Les
partisans de l’AfD rétorquent que l›establishment politiquement correct s’affole
de perdre en pouvoir et en influence et s’ingénie à mettre hors la loi un parti
légitime qui place l’intérêt des citoyens allemands en tête de ses priorités.
L’appel à une surveillance accrue de l’AfD par les services de renseignements
s’est intensifié ces derniers jours, notamment après que les militants de l’AfD
ont soutenu les manifestations de masse de Chemnitz contre la criminalité des
migrants. Une cinquantaine de hooligans et néo-nazis étaient également présents
à ces manifestations.
Les manifestations ont éclaté après qu’un germano-cubain de 35 ans, Daniel
Hillig, ait été poignardé à mort le 26 août par deux migrants lors du festival annuel
de la ville.
La police a d’abord refusé de communiquer l’identité des auteurs, mais le 27 août,
une note interne a fuité sur les réseaux sociaux. Rapidement effacée des sites
allemands, la note – qui n’est demeurée en ligne que sur un site russe –révélait
que les assassins étaient deux migrants en situation irrégulière originaires d’Irak
et de Syrie. Les deux assassins avaient d’importants antécédents criminels, mais
les autorités allemandes les avaient laissés en liberté. La police a confirmé par la
suite l’authenticité du document fuité et a déclaré avoir ouvert une enquête pour
« violations de secrets officiels ».
Plusieurs jours durant des milliers de personnes sont descendues dans la rue
pour protester contre le meurtre et l’inaction des autorités allemandes face à
la montée en flèche de la criminalité des migrants. Les manifestations (et les
contre-manifestations) ont rassemblé un large éventail de la société allemande,
y compris les partisans de l’AfD et des membres de la soi-disant « fachosphère ».
A la fin d’une de ces marches, certains manifestants sont devenus violents et ont
commencé à insulter les passants. Ces incidents ont servi de base à un narratif
médiatique selon lequel des militants d’extrême droite cherchaient à lyncher des
migrants innocents.
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Marche blanche organisée le 1er septembre 2018 à Chemnitz, en Allemagne, par
le parti Alternative pour l’Allemagne (AfD), à la mémoire des victimes de crimes
violents perpétrés par des migrants. (Photo de Jens Schlueter / Getty Images)
Le meurtre d’un citoyen allemand de Chemnitz par deux demandeurs d’asile
déboutés et la tentative de camouflage de cet assassinat par la police allemande
ont accru l’audience du parti anti-immigration Alternative pour l’Allemagne (AfD).
Un récent sondage place l’AfD devant le Parti social-démocrate (SPD), ce qui en
fait la deuxième force politique d’Allemagne.
Selon un sondage Insa Institute publié par Bild le 3 septembre, la cote de
confiance de l’AfD a atteint 17% alors que celle du SPD est tombée à 16%.
L’alliance CDU- CSU (Union Chrétienne Démocrate - Union sociale chrétienne)
de la chancelière Angela Merkel se situe à 28,5%.
La montée de l’AfD – liée à la colère générale suscitée par la décision de Mme
Merkel d’ouvrir les portes du pays à plus d’un million de migrants originaires
d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient et la hausse de la criminalité qui en a résulté
– est le signe qu’une restructuration de l’électorat allemand est en cours. Les
électeurs rejettent de plus en plus ouvertement l’orthodoxie multiculturelle des
grands partis traditionnels.
Aux élections fédérales du 24 septembre 2017, le couple CDU/CSU et le SPD
avait déjà enregistré son pire résultat électoral depuis 70 ans : 32,9% des voix
pour la CDU/CSU et 20,5% pour le SPD. L’AfD elle, avait été plébiscitée par
12,6% des électeurs, se positionnant en troisième position au sein du parlement
allemand.
Les élections de 2017 ont révélé que plus d’un million d’électeurs traditionnels de
la CDU/CSU ont basculé vers l’AfD. Signe que le sentiment d’insécurité généré
par l’immigration de masse ne se limite pas aux électeurs conservateurs, le
SPD de centre-gauche a perdu 500 000 électeurs, et le Parti de gauche situé à
l’extrême gauche a perdu 400 000 voix. En outre, près de 1,5 million de nouveaux

Peu – voire aucun - élu allemand n’a condamné le meurtre de Hillig. En revanche,
la plupart se sont précipités pour dénoncer les attaques contre les migrants.
Le 27 août, le porte-parole du gouvernement, Steffen Seibert, à l’occasion d’une
conférence de presse nationale, a condamné la « chasse à l’homme sur la base
de l’apparence et de l’origine » qui aurait eu lieu dans les rues de Chemnitz.
La chancelière Merkel lui a aussitôt fait écho : « Nous disposons de vidéos qui
prouvent que des chasses à l’homme ont eu lieu, ainsi que des émeutes. La
haine s’est exprimée dans la rue et c’est inacceptable dans un Etat constitutionnel
comme le nôtre ».
Il est rapidement apparu que toutes les allégations du gouvernement étaient
basées sur une seule vidéo de 19 secondes intitulée « Chasse à l’homme à
Chemnitz » - postée sur YouTube et diffusée ensuite par la chaîne de télévision
publique ARD. La vidéo montre une personne qui en poursuit une autre dans ce
qui semble être un incident isolé.
La presse nationale s’est également déchaînée sur un manifestant qui faisait le
salut nazi lors d’une manifestation à Chemnitz. Mais il est rapidement apparu qu’il
s’agissait d’un extrémiste de gauche qui avait infiltré la marche pour la discréditer.
L’antiracisme médiatique s’est néanmoins mis en branle.
Le président de la commission des affaires intérieures du parlement allemand,
Burkhard Lischka (SPD), a évoqué le spectre de la guerre civile :
« Dans notre pays, une petite milice de droite souhaite porter ses fantasmes
de guerre civile jusque dans la rue. Qu›au Bundestag, un parti applaudisse ces
excès contre des concitoyens étrangers et légitime ainsi le fait de faire justice soimême oblige la majorité de notre pays à s’exprimer plus vigoureusement encore
en faveur de la primauté du droit, de la démocratie et de la cohésion au sein de
notre société. »
Le vice-président du Bundestag, Thomas Oppermann, a demandé que l’AfD
fasse l’objet d’une surveillance de la part des services de renseignement
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allemands, le Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV, Bureau de la protection
de la constitution ) : « La question des réfugiés divise la société et l’AfD surfe
toujours plus radicalement sur cette vague ».
Le ministre de l’Intérieur, Horst Seehofer (CSU), a répliqué qu’aucune base
juridique ne permettait de surveiller l’AfD. En marge d’une réunion à huis clos du
CSU de Brandebourg, M. Seehofer a défendu les manifestants de Chemnitz : «
Que les gens protestent ne fait pas d’eux des nazis ». Il a ajouté : « L’immigration
est la mère de tous les problèmes ».
Le Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer (CDU) a lui aussi, un peu plus
tard, contredit les affirmations du gouvernement : « Il n’y avait pas de meute, il n’y
pas eu de chasse à l’homme, il n’y a pas eu de pogrom dans cette ville ».

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français
Curiosité Historique

Il y a eu des officiers étrangers au service du
Portugal dans la guerre de la Restauration.
(1641-1668)
Parmi les officiers étrangers, un des premiers était François Huybert, seigneur
de Chantereine.

Le porte-parole du procureur général de Saxe Wolfgang Klein a ajouté : Tous les
documents à notre disposition montrent qu’il n’y a pas eu de pogrom à Chemnitz. »
Lorsqu’on lui a demandé de rectifier ses propos, Seibert a redoublé :
« Je refuse d’avoir un débat sémantique sur un mot. Si le bureau du procureur
général le dit, je prends note. Il demeure néanmoins qu’une vidéo montre des
personnes d’origine étrangère poursuivies et menacées. Des déclarations
menaçantes ont également été formulées qui appellent à l’autodéfense. Donc, à
mon avis, il n’y a rien à ajouter. »
Comme Seibert, Merkel a refusé de reculer :
« Des images ont très clairement révélé la haine et la persécution de personnes
innocentes. Il faut que cela cesse. C’est tout ce qu›il y a à dire. »
Écrivant pour Tichys Einblick , un blog à l’audience considérable, le commentateur
Oswald Metzger a résumé :

Le colonel Chantereine est venu au Portugal en Août 1641, avec une partie du
contingent envoyé par le cardinal de Richelieu, afin d’aider l’armée portugaise. Il
devrait commander un régiment de cavalerie légère, mais le personnel apporté
de France étaient insuffisant pour compenser les quatre compagnies de 40 ou
50 éléments chacun.

« l n’y a pas eu de meute, ni de de chasse à l’homme, et pas de pogrom non plus
à Chemnitz. Michael Kretschmer, Premier ministre de Saxe (CDU) a clairement
démenti la vague quasi hystérique de faux reportages sur les événements de
Chemnitz après le meurtre au couteau. Nous l’avons tous constaté, la chancelière
elle-même et le porte-parole du gouvernement ont accrédité publiquement de
fausses informations.»

Dans la période des régiments de cavalerie (sauf dans l’armée portugaise, où il y
avait le système régimentaire dans la cavalerie), le colonel commandait la première
société, le reste était sous le commandement des capitaines. Subordonnés de
Chantereine étaient Chivray Louis du Plessis - relative de Richelieu lui-même et
Henri Belys de billon. Le quatrième régiment de la compagnie est venu à être
commandé par le capitaine Michel du Bocage à partir de Décembre 1641.

« Depuis longtemps, nombre de citoyens de tous horizons constatent que
l’intégration des immigrants de la troisième et de la quatrième génération
pose problème et cela de manière croissante, en particulier chez les Turcs.
L’immigration de masse qui a eu lieu ces trois dernières années sous la bannière
du « droit d’asile » a considérablement accru la peur que des sociétés parallèles
émergent, que la criminalité s’accroisse ainsi que l’insécurité culturelle.

Chantereine a été envoyé à la province de l’Alentejo à la fin de 1641. Il a été
distingué pour son courage et de maîtrise dans le commandement tactique de
la cavalerie. Il a été admiré par tout le monde de soldats à des câbles les plus
importants de la guerre. Leurs actions se composent de divers rapports de faits
d’armes - la publicité imprimée de la période - et les documents officiels. François
Huybert était connu parmi les soldats portugais comme «Colonel Arcade» en
raison de la boucle d’oreille qu’il portait sur l’oreille droite.

« Avec ce flot d’accusations sans nuances qui s’abat sur « Chemnitz la brune »[le
marron est la couleur du nazisme], les partis au pouvoir ne vont pas avoir besoin
de se demander pourquoi, presque sans exception, ils vont continuer de perdre
des voix au profit d’un AfD plus attractif.
« Quand des citoyens inquiets sont traités de nazis - accusation qui, par son
usage excessif, contribue à une banalisation éhontée des crimes nazis - ils
répondent de manière indifférente : « Bon, très bien, je suis un nazi ».
« L’extrémisme ne peut pas être combattu par l’exclusion, mais par l’examen des
faits. Ceux qui veulent s’adresser à des citoyens inquiets doivent commencer par
quitter leurs tranchées idéologiques. »
Soeren Kern est Senior Fellow du Gatestone Institute de New York .

Il y a une page française sur l’histoire locale dans laquelle sont révélé plus
d’informations sur cet officier, surtout après son départ du Portugal. Appartenant
à la noblesse, François Huybert était seigneur de nombreuses terres. En 1655,
il est mentionné dans la paroisse de dossiers Colméry. Il a ensuite été conseillé
du jeune roi Louis XIV.
Por Nanda Pinto/Paris
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Arrancar o fogo do Sol para produzir
energia limpa e ilimitada
Publicado no expresso
ITER significa “caminho” em latim, um nome que remete para uma direcção e um
destino, pois se tiver êxito, significa que foi encontrada uma fonte de energia limpa e
inesgotável, já que o hidrogénio é uma das substâncias mais abundantes no universo.
Bernard Bigot CEO do ITER
“A ideia de estar a lutar para tirar o fogo ao Sol e trazê-lo para a Terra.” A descrição
do seu trabalho feita por Alex Martín, chefe de engenheiros da câmara de vácuo
do ITER, parece um mito. Relaccionar a sua missão com o roubo do fogo por
Prometeu, arrebatando-o aos deuses para o dar aos homens. E bem caro pagou a
sua ousadia: foi acorrentado a uma rocha onde todos os dias uma águia devorava
o seu fígado que voltava a crescer durante a noite para a sua tortura ser eterna.
O ITER é provavelmente o maior projecto de ciência e engenharia da história da
humanidade; é algo de mítico (no sentido em que merece uma admiração especial,
não por ser uma história fictícia) e tem o dedo de Alex Martín. O objectivo de quem
trabalha no ITER é demonstrar a viabilidade científica e tecnológica da fusão
nuclear. Ou, como explica Bernard Bigot, o seu CEO: “Queremos demonstrar que
o fenómeno que acontece nas estrelas e no sol, ou seja, a fusão de núcleos de
hidrogénio, é possível de se realizar na Terra».
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Biblioteca romana descoberta em Colónia
DN/

Esta descoberta é “inacreditável e espetacular”, segundo o arqueólogo Dirk
Schmit.
As escavações deixaram a descoberto as paredes do edifício com dois mil anos
Foram descobertos em Colónia os restos da biblioteca pública mais antiga da
Alemanha, um edifício com dois mil anos que poderá ter guardado mais de 20
mil pergaminhos.
As paredes ficaram expostas em 2017, durante uma escavação na cave de uma
igreja protestante no centro da cidade, revelou o jornal Kölner Stadt-Anzeige
citado pelo The Guardian.
Colónia foi fundada pelos romanos em 50 dC e é uma das primeiras cidades da
Alemanha. As paredes tinham nichos embutidos, com 80 por 50 centímetros, e
não se percebeu desde logo o que era.
“Demorámos algum tempo a deslindar o caso, porque os nichos eram demasiado
pequenos para conter esculturas. Afinal eram caixas para os rolos de pergaminho
e papiro”, disse Dirk Schmitz, do Museu Romano-Germânico de Colónia.
“São estruturas características das bibliotecas - existem caixas idênticas na
biblioteca de Éfeso, na Grécia. Não sabemos quantos pergaminhos haveria,
mas calculamos que poderão ter sido 20 mil”, acrescentou.
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ITER significa “caminho” em latim, um nome que remete para uma direcção e um
destino, pois se tiver êxito, significa que foi encontrada uma fonte de energia limpa
e inesgotável, já que o hidrogénio é uma das substâncias mais abundantes no
universo. Os números relativos a uma investigação deste calibre são igualmente
esmagadores: milhares de engenheiros e cientistas têm trabalhado desde o
lançamento da ideia em 1985 e há 35 países a colaborar na pesquisa (todos os
países da UE mais os Estados Unidos, Japão, Rússia, China, Índia e Coreia do
Sul). Os investimentos serão superiores a 20.000 milhões de euros, o reactor
experimental (chamado Tokamak) está a ser construído num terreno de 42 hectares
no sul de França e para o concluir será necessário, segundo Bigot, a montagem
de mais de um milhão de peças diferentes. “Nenhum país do mundo por si só tem
capacidade para fornecer este equipamento num tempo razoável”, diz o CEO. Na
verdade, um dos maiores riscos que este projecto enfrenta, diz Bigot, é que algum
dos países membros decida sair ou não honrar os seus compromissos.
Segundo a própria descrição do ITER sobre as suas pesquisas, três condições
têm de ser satisfeitas para conseguir a fusão num laboratório: alta temperatura
(cerca de 150 milhões de graus, dez vezes mais que no núcleo solar);
densidade suficiente de partículas de plasma (para aumentar a probabilidade de
colisões); e tempo de confinamento suficiente (para manter o plasma, que tem
propensão a expandir-se). Se, apesar da complexidade logística, científica e até
mesmo a política de prazos for cumprida conforme o previsto, em Dezembro
2025 o Tokamak poderá entrar em funcionamento para efectuar as primeiras
experiências baptizadas como “o primeiro plasma”.
E apenas três décadas depois, em 2055, a electricidade produzida por meio da
fusão poderá chegar aos nossos lares.
Seria um avanço gigantesco. Um dos maiores a nível tecnológico da nossa
espécie. Alex Martín volta a recorrer a uma frase sem rodeios para o exprimir:
“Embora possa parecer bombástico, estamos a preparar o futuro da humanidade
a longo prazo.”
Entrevista e edição: Maruxa Ruiz del Árbol, Douglas Belisario
Texto: José L. Álvarez Cedena

O edifício fica no centro da cidade, onde existiram o mercado e o forum©
Roemisch Germanisches Museum
Esta descoberta é “inacreditável e espetacular”, segundo o arqueólogo.
“Datámos a biblioteca de meados do século II dC, e é certamente a mais antiga
da Alemanha e talvez das províncias romanas do noroeste”, disse. “Talvez
haja várias cidades romanas com bibliotecas mas não foram escavadas. Se
só tivéssemos encontrado as fundações, não teríamos percebido que era uma
biblioteca, pois não teríamos encontrado os nichos.”
O edifício terá sido usado como biblioteca pública, dizem os especialistas, porque
é muito grande e foi construído no centro da cidade com materiais robustos. As
paredes vão ser preservadas, e três nichos poderão ser vistos pelo público na
cave da igreja protestante comunitária em construção.
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Os políticos europeus deviam “cogitar mais e melhor”
...
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Ceuogito, ergo sum.

O filósofo e escritor Lou Marinoff considera que a Europa tem de “enfrentar a
realidade” sobre a crise migratória, aceitando que esta não é uma questão , mas
sim “uma invasão” em “câmara lenta” por parte do Mundo muçulmano.
“A primeira coisa que a Europa tem de fazer quanto às migrações é enfrentar a
realidade. E os vossos políticos não vão enfrentar a realidade da situação”, disse
o filósofo em entrevista à Agência Lusa, à margem das Conferências do Estoril,.
Nascido em Montreal (Canadá), Lou Marinoff fundou o movimento de
aconselhamento filosófico e a American Phillosophical Practicioners Association
(APPA). Aconselhou líderes políticos, escreveu obras como “Mais Platão, Menos
Prozac” ou “O Caminho do Meio” e descreve-se como “um conservador”.
Não deixa dúvidas quanto a isso ao ser questionado sobre a crise migratória que
afeta a Europa, cujas fronteiras terrestres e marítimas (sobretudo Itália e Grécia)
têm sido inundadas com milhares de refugiados e migrantes provenientes do
Médio Oriente (em fuga da guerra na Síria) e da África sub-saariana.
“O que está a ser realçado é o aspeto humanitário da crise das migrações. Eu sou
um humanista e acredito fortemente em oportunidades e liberdade e esperança.
Mas também acredito que o multiculturalismo é completamente ridículo”, afirma
Lou Marinoff, pouco depois de ter interrompido a entrevista para cumprimentar
Nigel Farage, o antigo líder do partido pró-Brexit no Reino Unido, o UKIP.
“Estou muito próximo da visão dele”, diz o professor, enquanto um colega orador
nas conferências lhe mostra uma foto de telemóvel em que aparece a trocar
umas palavras com Farage, retomando depois o seu raciocínio, contrário ao
multiculturalismo.
“As culturas não são todas iguais, se fossem não teríamos dois ou três milhões
de migrantes. Se as culturas fossem todas iguais ninguém sairia dos seus
países. Algumas culturas conseguiram produzir resultados por causa dos
princípios sobre os quais foram fundadas”, realça o professor, numa referência
às sociedades ocidentais.
“Sejamos francos: o mundo muçulmano é um desastre economicamente, porque
ainda não separou o estado da mesquita. E até que tenham uma sociedade civil
forte, não terão uma política económica forte”, completa.
Marinoff nota uma diferença essencial entre as gerações de migrantes
muçulmanos: a do século XX e a actual.
O professor recordou que os Estados Unidos absorveram, só no século XX,
“mais de 42 milhões de imigrantes”.
“Cada um deles sentiu-se feliz e agradecido por poder dizer que era americano.
[A Europa] teve gerações de muçulmanos, que vieram da Indonésia para a
Holanda, a tornarem-se muçulmanos laicos, parceiros na sociedade civil.
Turcos na Alemanha a fazerem parte da sociedade. Um Islão laico, como há um
Cristianismo laico, um Judaísmo e um Budismo laicos”, sublinha.
Já a nova geração muçulmana, afirma, “está radicalizada”, “interpreta literalmente
a `jihad`” e veio para a Europa “para impor a `sharia`” [a lei islâmica].
“E assim que tiverem os números do seu lado - já o estamos a ver no Londristão,
na Suécia, na Alemanha - será um completo desastre”, disse o professor.
Questionado sobre o caso de Portugal, em que as comunidades muçulmanas
convivem tranquilamente com os cidadãos de outras religiões, Marinoff reitera
que se trata de uma questão de tempo e de números.
“Portugal, por enquanto, tem sido poupado. Os muçulmanos não vieram [para o
Ocidente] para assimilar. Vieram para conquistar, em câmara lenta. Eles estão
a lembrar-se de 1492 [ano em que Castela conseguiu expulsar os mouros da
Península Ibérica]. Por enquanto são pacíficos. Mas já podemos ver o que estão
a fazer em França, em Inglaterra, na Alemanha e na Áustria”, exemplifica, numa
visão extremista da relação entre as duas culturas.
“Quando conseguirem massa crítica, acima dos 4% - uma percentagem baseada
em dados empíricos - significa que já têm enclaves, onde a polícia já não entra,
onde você já não é bem-vindo, onde as mulheres terão de usar véu ou serão
violadas, agredidas ou molestadas. Recusam-se a obedecer à lei e querem
impor a `sharia uber alles`”, sentenciou.
O terrorismo, afirma, “é apenas uma táctica”.
“Para que fiquemos amedrontados e tentemos acalmá-los, dando-lhes ainda
mais poder. É um desastre”, disse o filósofo e escritor Lou Marinoff.

Question au président de la Ligue arabe
Q- Bonne question!! Parce que s’ils étaient acceptés, ils seraient obligés de
travailler, j’ai bon? Ou plus simplement parce qu’il est plus facile de vivre avec des
aides sociales et que les trafics sont plus aisés en Europe et rapportent plus. Feu
le roi Hassan II l’avait dit : «ça nous débarrasse de nos délinquants, car ils font
chez vous ce qu’ils ne peuvent pas faire chez nous.» Puis pour ceux qui organisent
le métissage et la destruction des valeurs françaises et non républicaines, il faut
bien faire venir sur place cette armée à la solde du mondialisme. Imaginons
50 millions d’africains animés par les plus nobles intentions de «s’intégrer» en
Europe. Cela fera quand même 50 millions d’étrangers qui viennent occuper une
terre qui n’est pas la leur, et cela fait des centaines et des centaines de kilomètres
carrés soustraits à la population autochtone. Donc l’immigration n’est en aucun
cas une solution, qu’elle soit légale ou illégale. C’est nos dirigeants et les gens
qui tirent les ficelles derrière eux qui veulent cette invasion destructrice pour un
plan précis dont les contours commencent à se dessiner. Bon, maintenant, je
me trompe peut-être et que ce sont de fausses raisons? La vraie raison c’est
surtout qu’ils n’en veulent pas! Je connais peu de migrants désespérés qui
rebrousseraient chemin d’un pays riche pour une histoire de prime à rembourser
dans les deux ans. Les pays arabes font comme Israël: Ils protègent leurs
frontières et empêchent les migrants d’entrer, point barre! C’est nous qui sommes
trop cons...
Pourquoi les migrants ne vont-ils pas dans les pays arabes riches ?
AAG - Il y a quelques jours, j’ai vu une émission très intéressante à la télévision
chinoise. Ahmed Aboul Gheit, le président de la Ligue arabe, était interviewé sur
la chaîne Tian Wei. La journaliste avait demandé à M. Gheit : « Pourquoi les pays
arabes n’accueillent-il pas ces migrants ? »
TW : Pourquoi ces migrants ne vont-ils pas chez vous ?
AAG : Parce que nous ne sommes pas une destination pour les migrants. Mais
nous sommes ouverts.
TW - Alors expliquez-nous, je vous prie, pourquoi ils ne veulent pas aller dans
vos pays, tous ces migrants et réfugiés ?
AAG - C’est très simple : nous ne faisons pas d’exceptions avec ces gens.
TW - Lorsqu’ils franchissent nos frontières et demandent l’asile, la prochaine
étape est qu’ils signent un document qui les oblige à respecter tous les droits
et règles de nos pays, et qui précise qu’en cas de violation de cet accord, ils
seront condamnés, avec une procédure accélérée, aux mêmes peines que la
population locale (ce qui peut aller dans les cas graves jusqu’à la peine capitale)
et seront renvoyés dans leur pays de provenance aussitôt leur peine terminée.
AAG - Nous leur faisons signer également un accord stipulant que l’aide financière
qu’ils touchent pour leur intégration dans nos pays doit être intégralement
remboursée dans les deux ans, faute de quoi nous saisissons tous leurs biens et
ils seront expulsés définitivement de nos pays.
Si quelqu’un ne sait pas lire et écrire, il apposera au document son empreinte
digitale. Il n’y a aucune excuse du genre : « je ne connaissais pas la culture
locale », ce qui serait d’ailleurs peu crédible dans le cas des personnes arabes,
et ce genre d’excuse n’est pas pris en compte.
Tous ces arguments que je viens vous citer sont arrivés aux oreilles de chaque
migrant, c’est pourquoi ils ne veulent pas demander d’asile dans les pays arabes.
TW - Ne trouvez-vous pas radicale cette façon de procéder avec eux, M. Gheit ?
L’Europe occidentale est bien plus souple avec eux !
AAG - Absolument pas ! Parce que si je devais chercher refuge et demander de
l’aide un jour dans un autre pays, je trouverais un devoir absolu d’obéir à la lettre
aux lois de ce pays, et que sinon je sois expulsable par n’importe quel moyen.
TW - L’Europe de l’Ouest finira par se réveiller et regarder la situation telle qu’elle
est. Il faudrait que les dirigeants de l’Europe de l’Ouest soient envoyés à Doha
au Qatar ou encore en Arabie saoudite pour demander l’asile dans ces pays pour
qu’ils expérimentent « sur leur propre peau » ce que je viens de dire. Là, ils se
réveilleraient !
Cela fait réfléchir, non ?

Ser Português é um privilégio por muitos invejado
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QUE PRÉMIO NOBELTÃO BEMATRIBUÍDO!

As diabetes estão sendo quase uma
epidemia a nível mundial. E o mais
surpreendente é que não se trata
duma doença transmissível no meio
familiar ou de convívio ocasional.
Acontece sem o doente se aperceber
que está contaminado e só descortina
o problema quando este é bem ancrado no seu sistema. Já tarde portanto. Com
diferentes origens o pâncreas deixa de produzir a insulina que o nosso corpo
necessita para controlo do assúcar no sangue. Isso faz que o organismo perca a
imunização e transtorne completamente o bem-estar do paciente.

Numa semana em que os grandes títulos da comunicação social internacional,
abordam os dois maiores temas do momento e que são noticias manchetes
como: A tragédia brasileira com Bolsonaro a poder vir a tornar-se o próximo
Presidente do Brasil e as gravíssimas acusações de que foi alvo o nosso CR7.
Mas é do Nobel que hoje vou escrevinhar um pequeno artigo, dedicado ao
ginecologista Congolês, Dr. Denis Mukwege, a quem há dias foi atribuído o
Prémio Nobel da Paz de 2018.

Os sintomas são de vária ordem e configuração porque as diabetes, é o nome
dado a várias afectações diferentes que têm em comum o aumento do desejo
de comer, de sede e frequente vontade de urinar, causando modificações
sanguíneas, responsáveis pela expansão da doença no corpo do afectado.

Este médico Congolês com 63 anos é um reputadíssimo ginecologista que tem
desenvolvido uma acção humanitária na República Democrática do Congo, onde
trata os danos físicos de mulheres que foram violadas por milícias, na guerra civil
que destrói o País, chegando mesmo a fazer mais de 10 cirurgias por dia.

Esta doença tanto ataca jovens como adultos sendo apenas diferente, de uma forma
geral, o tipo das diabetes, ou seja tipo1 (mais frequente em jovens) e o tipo 2 que
atinge, maioritariamente gente adulta. As
diferenças fundamentais entre as duas
classes estão na forma do tratamento a
efectuar. No caso do tipo 1 é o doente
que terá de controlar diariamente a
doença, injectando-se com insulinda
para equilibrar o organismo e no tipo 2,
é na mesma o doente que controla mas
à base de comprimidos receitados pelo
seu médico, e pela leitura do nível da
glycemia indicado num leitor apropriado.

Aquando a noticia da sua nomeação, como Nobel da Paz, o clinico encontravase operando na sua sala, na Região de Kasai, no Centro do Congo, onde grupos
rebeldes têm praticado actos de grande violência sobre tudo no que se refere a
violações a mulheres de todas as idades. O Dr. Mukwege mantêm um quotidiano
agitado no hospital de Panzi no qual é cirurgião chefe e fundador desta médica
instituição.

Nos dois casos, há sempre um acompanhamento medical tão frequente
quanto necessário.

O Hospital de Panzi oferece tratamento gratuito a todos os pacientes que não
tenham condições de poderem pagar. O Dr. Mukwege foi já distinguido com os
Prémios Sakharov, prémio da fundação Right Livelihood. Igualmente recebeu o
Prémio Gulbenkian em 2015.

É uma doença imprevisível que pode
ter complicações graves forçando a
amputação de membros , quando não
bem seguida medicalmente ou, por
negligência por parte do doente. Pode
também causar cegueira precoce
e daí, a necessidade de análises e
outras formas de detecção que a
doença possa obrigar.

O médico numa entrevista à nossa agência Lusa declarou há tempos que os
doentes lhe chegam com as mais diversas condições físicas. Desde adolescentes
de 14 a 15 anos, têm dado entrada no hospital, jovens com feridas na zona
vaginal e mulheres violadas que apresentam graves infecções geradas por
doenças sexualmente transmissíveis, bem como perdas enormes de sangue.
Também foi revelado que entram nesta clínica crianças menores de 5 anos, com
sida que foram violadas por adultos.

O Nobel deste Ano, é de facto justíssimo e criou uma onda de alegria e orgulho
nacional naquele que é o maior País da África subsaariana, Nação que tem um
enorme potencial económico mas onde as lutas internas, continuam a ceifar
muitas vidas e a causar danos terríveis nos seus cidadãos.
De facto a atribuição do Nobel deste Ano é um enorme exemplo, atribuído a
alguém, para quem a vida humana e o seu bem estar estão em primeiro lugar na
mente deste médico que se chama Denis Mukwege.
Armando Rebelo

Há dois anos, a uma das netas de
Luís Tavares Bello foram detectadas
diabetes. A criança, que estava de
férias com os avós na Florida, veio de imediato para acompanhamento médico e
estabelecimento de regras a seguir. Não há grande desenvolvimento no tipo de
tratamentos todavia, esboça-se desde alguns meses, uma forma original e útil
das crianças poderem contactar outras sofrendo da mesma doença, trocando
pareceres e experiências que a Fundação de recursos para crianças diabéticas
pôs em marcha e que funciona como um campo de férias de Verão: o Camp
Carowanis.
Sabendo disso, Tavares Bello pelo segundo ano consecutivo, organizou um jantarespectáculo para apoio financeiro da Fundação. Desta vez realizou-se em Laval,
no Salão nobre da Missão, com bastante assistência e excelente apresentação.
Serviço de cozinha impecável, colaboração a todos os títulos louvável pelos
membros da Associação e do Conselho Directivo, a completar um programa
simples mas eficaz, onde se expressou o Dr. Robert Barnes, Presidente do C.A.
do Camp Carowanis e a Directora-geral da Fred, madame Danielle Brian, a que
se seguiu com regularidade Mirza Bello, a mãe da criança, acompanhada pela
filha, como apresentadoras do espectáculo e dando os resultados do sorteio
duma venda de rifas que tiveram o apoio dos comanditários Caixa Desjardins
Portuguesa, Tap-Air Portugal, Azores Airlines, Bijouterie Zenith, Hotel Days
In de Blainville, Grupo Ferreira e o Restaurante Casa Minhota e Restaurante
Aldea. Seguiu-se depois, para contento geral, música de dança, ao som das
interpretações de grandes grupos e cançonetistas internacionais através de
vídeos controlados pelo DJ. Leandro.
Noite muito agradável e, cremos saber, com excelente resultado na angariação
de fundos, o que irá facilitar o desenvolvimento das actividades de apoio às
crianças diabéticas.
( Este texto saiu também no Jornal LusoPresse)

As razões que levaram à atribuição deste importante Prémio ao Dr. Mukwege,
partilhado com a activista de Direitos Humanos Nadia Murad foram o esforço
que os mesmos têm realizado para acabar com o uso da violência sexual como
arma de guerra.

Raul Mesquita

Livros saídos recentemente que aconselhamos:
ODEIO O MEU CHEFE - Bertrand Editora
A jovem Filipa Fonseca Silva escreveu este titulo, que já atingiu o Top 100 da
Amazon. A obra de um humor extraordinário que se associa a engraçadíssimos
desenhos, segundo a autora destina-se fundamentalmente aos infelizes que são
chefiados, por indivíduos sem qualquer carisma e conhecimentos para o serem.
Vale a pena adquirir esta obra que é catártica, certeira e acutilante.
ATLAS-QUETZAL
Esta obra, ilustrada com fotografias entranha-nos num mundo fantástico daquele
que foi, um dos maiores Poetas de todos os tempos: Jorge Luís Borges. É um
titulo onde a poesia se funde com pequenos textos de viagens realizadas por
Borges em diferentes Países. Eu considero esta obra notável.
Armando Rebelo
NDR
Não nos foi possível por
manifesta falta de espaço, de incluir as imagens
do Programa da Festa
dos Tabuleiros,enviado
por este nosso colaborador, anualmente realizada em Tomar e, neste
caso, destinado ao ano
de 2019.
Prometemos fazê-lo
mais tarde, numa outra
edição.
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Orbán acusa UE de condenar a Hungria por não querer ser um país de migrantes.
Primeiro-ministro húngaro esteve no Parlamento Europeu na véspera da votação
de relatório que pede abertura de processo contra Budapest por violar de forma
sistemática os valores fundamentais europeus. Recusou-se a inverter o caminho.
Por Rita Siza
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dos direitos fundamentais e Estado de Direito.
Depois de Orbán chegar ao poder, em 2010, a Comissão Europeia abriu dezenas
de processos de infracção contra a Hungria, por incumprimento das regras
europeias nos mais variados domínios (segundo o Politico, uma lista preparada
pela Comissão com a totalidade dos procedimentos abertos ultrapassa as 30
páginas). Na maioria das vezes, Budapeste acabou por recuar e emendar a sua
legislação.
Mas os casos recentes da lei do ensino superior e da regulamentação da
actividade das organizações não-governamentais (ambos em avaliação no
Tribunal Europeu) provam, pelo menos para o Parlamento Europeu, que o
Governo húngaro continua a esticar a corda — e que chegou a altura de dizer
basta.
Se os legisladores europeus decidirem iniciar o procedimento do artigo 7º,
o Governo de Budapeste poderá perder o seu direito de voto nas cimeiras
europeias. Essa é a penalização máxima para a violação grave dos valores
europeus. Mas mesmo que o processo chegue até aí, a suspensão do direito de
voto dificilmente será aplicada, por causa da prerrogativa de veto dos Estados
membros do Conselho.
Solidariedade polaca
Num jogo de alianças regionais e ideológicas, Viktor Orbán prometeu ao Governo
da Polónia travar a aprovação de sanções num procedimento semelhante lançado
em Dezembro, quando Varsóvia recusou fazer marcha atrás numa controversa
reforma judicial que Bruxelas diz põe em causa a independência dos tribunais.

Viktor Orbán foi defender o seu regime ao Parlamento Europeu REUTERS/
VINCENT KESSLER
Com um discurso breve mas inflamado no Parlamento Europeu, o primeiroministro húngaro, Viktor Orbán, admitiu a possibilidade de ser iniciado o processo
para activar o artigo 7º do tratado europeu contra a Hungria, acusada de desvio
das normas democráticas. Mas colocou-se no papel de vítima, ele e todo o
seu país, classificando a acção como uma “vingança contra o povo húngaro”,
congeminada pelas forças de esquerda que não souberam digerir a derrota nas
urnas.
“Não vão condenar um Governo mas sim um país que faz parte da História
dos países cristãos europeus há séculos”, declarou, assumindo a sua posição
clássica de defensor da civilização cristã - face aos imigrantes muçulmanos. “A
Hungria vai ser punida por ter decidido que não vai ser um país de migrantes.
Mas não deixarei de proteger a fronteira e de defender o povo húngaro. Todos os
países têm o direito de organizar a vida no seu território”, acrescentou.
Orbán foi à Itália dar força a Salvini para “travar os migrantes no mar”
Segundo a eurodeputada dos Verdes, Judith Sargentini, relactora de um relatório
sobre a Hungria aprovado pelo Comité de Liberdades Cívicas do Parlamento
Europeu, a governação de Orbán constitui “uma ameaça sistémica à democracia,
ao respeito pela letra da lei e pelos direitos fundamentais”, e impede que a
Hungria possa ser considerada um Estado de Direito.
A lista de acusações contra o regime é extensa: censura dos media e da academia;
nepotismo e corrupção no uso de fundos comunitários; perseguição de minorias
(ciganos, judeus, LGBT) e de refugiados, negação de direitos económicos e
sociais e vários problemas no funcionamento do sistema constitucional.
O relatório Sargentini foi publicado dias depois de Orbán ter conquistado um
terceiro mandato consecutivo, com uma expressiva maioria de 50% nas eleições
legislativas de Abril. O Governo de Budapeste atacou o documento, que
descreveu como uma “colecção de mentiras inqualificáveis”, e uma “inaceitável
interferência nos assuntos internos de um Estado-membro”.
Para activar o artigo 7º, é precisa uma maioria de dois terços no plenário do PE,
o que é uma fasquia difícil de ultrapasar. Por isso não é fácil estimar qual será o
resultado da votação PE do relatório Sargentini
“Basta”
A votação representa a mais significativa escalada no braço-de-ferro entre
Bruxelas e Budapeste: há muito que as instituições europeias vêm dando conta
da sua “preocupação” com a deriva autoritária e nacionalista do primeiro-ministro,
Viktor Orbán, e esta iniciativa é a mais clara censura à sua governação iliberal.
“Usaremos todos os mecanismos à nossa disposição, e seremos implacáveis”,
declarou o vice-presidente da Comissão, Frans Timmermans, que tem a pasta

A garantia de solidariedade dos seus parceiros deixará Viktor Orbán “sossegado”
quanto à possibilidade de perder a votação desta quarta-feira. Mas a eventual
abertura de um processo contra a Hungria não deixará de ter consequências
políticas profundas para a política europeia, num momento pré-eleitoral delicado.
O líder húngaro sente claramente que o “momentum” populista lhe dá força:
“Somos o partido de maior sucesso no Parlamento Europeu e estamos prontos
para restabelecer a democracia na Europa nas próximas eleições de Maio”,
avisou.
A escolha do PPE
O recado era dirigido ao Partido Popular Europeu, que tem uma escolha difícil:
há muito que o Fidesz de Orbán se tornou um constrangimento para a maior
bancada no Parlamento Europeu, que espera manter o seu domínio na próxima
legislatura. Se aceitar a abertura do processo, o PPE estará para todos os efeitos
práticos a abrir mão do Fidesz e dos seus actuais 12 eurodeputados (num total
de 21 parlamentares húngaros). Vários membros garantiram que o procedimento
contra a Hungria levará imediatamente à suspensão do Fidesz do grupo.
O contexto actual, com as sondagens a apontar o encolhimento das maiorias dos
partidos conservadores noutros países europeus, pode não ser o mais propício
para “irritar” Orbán. Mas por outro lado, se a bancada continuar a cerrar fileiras
em defesa do (cada vez mais) homem forte da Hungria, corre o risco de ser
ainda mais penalizado pelo eleitorado dos maiores países europeus, que já não
estão dispostos a dar uma terceira oportunidade ao regime húngaro.
Manfred Weber, o presidente do PPE e primeiro candidato interno à liderança
da Comissão Europeia após as eleições de Maio de 2019, conseguiu, até
agora, conter uma rebelião e confrontação interna que levasse à expulsão do
Fidesz, argumentando que esse passo levaria a uma radicalização ainda maior
do partido húngaro. Mas o desconforto na bancada do PPE é indisfarçável. Os
partidos da Escandinávia e Norte da Europa entendem que o Fidesz ultrapassou
as “linhas vermelhas” dos valores democráticos com o seu discurso xenófobo e
nacionalista e defendem abertamente a sua expulsão.
“O PSD está muito à vontade, pois sempre manifestou a sua censura, e cada
vez mais forte, à política do senhor Orbán. Essa é uma posição documentada
nos votos”, disse ao PÚBLICO o eurodeputado Paulo Rangel. Esta quarta-feira,
os eleitos do PSD aprovam o relatório Sargentini.
Durante o debate, Manfred Weber lamentou que Orbán permanecesse
determinado a manter o mesmo rumo e indisponível para chegar a compromisso.
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O Que é Cifose e Como Lidar Com Esse
Problema
Muitos de nós têm uma corcunda saliente, ou pelo seu nome oficial “Cifose”,
à medida que nos aproximamos de idades avançadas. De todos os tipos de
problemas de postura na parte superior das costas, a corcunda da viúva é o mais
comum e existe em adultos e adultos jovens.
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de peso sobre seu pescoço, e é por isso que você precisa fazer um esforço
consciente e melhorar a sua postura diariamente com as seguintes dicas:
• Para corrigir a sua postura enquanto caminha, comece por ficar em pé e tente
parecer o mais alto possível. Mantenha o queixo paralelo ao chão, os ombros
esticados para trás e a barriga para dentro. Deixe os seus braços caírem
naturalmente e imagine que há uma corda puxando você para cima. Pense na
mesma corda imaginária toda a vez que precisar mudar a sua postura para uma
mais correcta.

Se você sofre de tal problema e não trata adequadamente, pode sofrer de má
postura, que só piorará mais tarde e causará fracturas nas vértebras na velhice,
mas, felizmente, há algo que você pode fazer a respeito. Apresentaremos as 7
dicas que ajudarão você a se livrar de sua corcunda de uma vez por todas.

• Para corrigir a sua postura sentada, primeiro verifique se a cadeira em que
você está sentado ajuda a apoiar o pescoço e as costas ou se é desconfortável.
Você deve certificar-se de que os seus joelhos estão mais baixos do que as suas
coxas e não paralelos a elas. Para ter certeza disso, pode ser útil elevar a altura
da cadeira ou sentar-se num travesseiro.

3. Monitore seu peso
O excesso de peso é uma das principais causas da cifose e, às vezes, até
mesmo a gordura corporal causa corcunda - quanto mais o seu peso aumenta,
mais pressão é depositada na coluna. Mudar a sua dieta não precisa ser
extremo, porque mesmo que a condição piore com o tempo, ela também cura
com o tempo. Então você pode começar trocando refrigerantes por água. Clique
aqui para mais dicas para melhorar seus hábitos alimentares.
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4. Libere seus músculos suboccipitais
O que é cifose postural?
A cifose, também chamada de “corcunda da viúva”, geralmente ocorre por causa
da postura. Este problema pode ocorrer em qualquer idade e é causado por
um desequilíbrio nos músculos das costas, como muitos outros problemas que
afectam esta região. A cifose faz com que os ombros se afrouxem e o pescoço
se incline para a frente, por isso ocorre apenas na parte superior das costas. Se
quiser evitar esse problema com antecedência, você pode querer saber como
manter a postura correcta, mas se você já está sofrendo com o problema, temos
algumas informações úteis e dicas para você. Observe que, se você sofre de
cifose postural numa idade mais avançada, você deve primeiro consultar o seu
médico antes de fazer alguns dos exercícios deste artigo, para garantir que você
não cause mais danos às suas vértebras se elas estiverem muito fracas.

Os músculos da base do crânio posterior estão localizados na parte superior do
pescoço e são responsáveis por puxar a cabeça para essa posição incorrecta
de inclinação para a frente. Para liberar os músculos dessa posição, você deve
executar o seguinte exercício:

1. Mude suas posições de dormir
Quando você dorme, é ideal manter sua coluna em uma posição que é uma
reminiscência da postura correcta - os ombros em sua posição natural, costas
rectas, joelhos relaxados e quadris paralelos aos ombros. Para conseguir essa
posição, durma das seguintes maneiras:
• Se você dorme de costas, não precisa de um travesseiro embaixo da cabeça,
mas embaixo do pescoço. Coloque um travesseiro redondo sob o pescoço na
hora de dormir.
• Se você dorme de lado, coloque um travesseiro entre os joelhos e outro entre os
ombros e a cabeça, na área do pescoço (preferencialmente almofada cilíndrica)
- além do travesseiro da cabeça.

• Primeiro, encontre os pontos de gatilho - você está procurando o recuo logo
acima da nuca.
• Deite de costas e coloque uma bola de tênis na área.

2. Melhore sua postura

• Levemente mova a cabeça de um lado para o outro para liberar os seus músculos.

Quando seu pescoço está inclinado para frente, você adiciona cerca de 5 Kg

• Faça isso por um minuto a um minuto e meio, nos dois lados da cabeça.
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MÉDICO ALERTA: DIABETES AUMENTA
EM 25 VEZES A PROBABILIDADE DE
FICAR CEGO
Por Nuno de Noronha
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causa de cegueira irreversível em indivíduos de idade ativa, abaixo dos 60 anos,
frisa o médico Manuel Monteiro Grillo, oftalmologista e presidente da Sociedade
Portuguesa de Oftalmologia (SPO).

Médico alerta: Diabetes aumenta em 25 vezes a probabilidade
de ficar cego

São as lesões causadas pela diabetes mellitus a nível da retina, no olho, que
dão origem à retinopatia diabética que, na sua forma mais grave, é a principal

O que é a Cifose...
5. Alongue os músculos do pescoço
O alongamento desses músculos ajuda a prevenir uma condição de baixa
estabilidade do pescoço e ajuda a melhorar a postura dos músculos na área.
Faça o seguinte alongamento diário:
• Incline a cabeça para a direita até sentir um alongamento no lado esquerdo do
pescoço.
• Coloque sua mão direita na sua cabeça e puxe levemente para estender o
alongamento.
• Fique nessa posição por 30 segundos.
• Repita o alongamento 3 vezes em cada lado.

6. Faça automassagem

O médico recorda que “o doente diabético pode apresentar um risco de cegueira
cerca de 25 vezes maior do que a restante população. A prevenção e tratamento
precoce são fundamentais no combate à doença”.
A retinopatia diabética, a mais conhecida complicação microvascular da diabetes,
pode ser de dois tipos: a não proliferativa e a proliferativa. Esta última é a mais
grave e desempenha alterações importantes nas estruturas internas posteriores
do olho. Nas suas fases iniciais, a doença pode evoluir sem qualquer tipo de
sintomas, sendo por isso silenciosa e enganadora.
Nas fases mais avançadas, o principal sintoma é a perda, muitas vezes de
uma forma irreversível, da acuidade visual, geralmente consequência do
edema macular que se vai instalando com destruição da área mais nobre da
retina. Quando isto acontece, estamos perante as formas graves de retinopatia
diabética, explica o oftalmologista Manuel Monteiro Grillo.
“O risco de desenvolver esta patologia atinge em particular todos os doentes
diabéticos de longa data (com mais de vinte anos de evolução de doença),
mesmo com algum controlo eficaz da glicose no sangue, e todos aqueles que,
por qualquer razão, não têm a sua diabetes metabolicamente controlada. A par
disto, muitos doentes diabéticos apresentam também outras comorbilidades,
como a hipertensão arterial, a obesidade e a nefropatia, que podem agravar a
doença ocular”, alerta a SPO em comunicado.

Se você sofre de cifose postural, os músculos do pescoço provavelmente
ficarão tensos demais. Você pode liberá-los usando a seguinte técnica de
automassagem:
• Pegue uma toalha e gire-a de modo que ela faça uma trança grossa para ficar
rígida e comprida.
• Coloque a toalha nos ombros e segure as extremidades com as mãos.
• Mova a toalha para cima e para baixo para soltar os músculos do pescoço.
• Realize esta massagem por 5-7 minutos.

7. Treine suas costas e músculos da coluna para apoiá-lo bem
Especialistas apontam que o treinamento dos músculos da parte superior do
corpo, especialmente músculos do pescoço e do ombro, ajuda a livrar-se da
cifose, aumentando a massa muscular na área. Você pode tentar o seguinte
exercício:
• Coloque as mãos na parte de trás da cabeça e pressione levemente a cabeça
para a frente. Ao mesmo tempo, resista com a cabeça e empurre as mãos para
trás com os músculos do pescoço.
• Fique nesta posição por 5 segundos e solte.
• Repita o exercício 10 vezes.

Tratamentos variados
A retinopatia diabética tem tratamento, que depende da fase em que se encontra
a doença: nas formas em que há doença ocular manifesta, pode recorrer-se à
fotocoagulação laser e às injeções intravítreas de fármacos antiangiogénicos
e/ou de corticosteróides. A decisão de quando tratar e como tratar depende
somente da decisão médica, de acordo com o quadro clínico encontrado, e com
a avaliação do potencial risco para perda de visão.
O tratamento isolado ou combinado, laser e injeções intravítreas, podem reduzir
em mais de 50% o risco de perda visual grave. Já nas fases mais graves da
retinopatia diabética proliferativa, o tratamento de eleição é quase sempre o
cirúrgico. No entanto, aqui o prognóstico visual é, em muitos casos, reservado.
No entanto, mais do que tratar, é fundamental prevenir. “A prevenção da
retinopatia diabética deve ser efetuada a todos os doentes diabéticos através
de rastreios”, defende Manuel Monteiro Grillo. “Há, em Portugal, programas para
rastreio da retinopatia diabética em alguns centros de saúde, onde os doentes
diabéticos são submetidos a uma fotografia do fundo ocular para depois, caso
apresentem lesões, serem orientados para uma consulta de oftalmologia da
especialidade”, afirma o especialista.
A Sociedade Portuguesa de Oftalmologia recomenda que todos os diabéticos
sejam seguidos por um oftalmologista e lembra que as fases iniciais da doença
são silenciosas e sem sintomatologia, o que pode negligenciar ou atrasar a ida
ao médico.
Em Portugal, estima-se que a diabetes afecte cerca de um milhão de indivíduos
e que metade destes nunca tenham sido avaliados em consulta de oftalmologia.
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Corrupção - A ponta do iceberg

abc portuscale

Por Luís Aguiar-Conraria
<https://observador.pt/opiniao/autor/luisaguiar-conraria>
Não há fatalidade na corrupção e sabemos que os regimes mais limpos são os
mais democráticos. Mas enquanto formos tão dóceis não se conseguirá impor a
limpeza que o sistema político-económico precisa.
Percebo bem que dirigentes do PS queiram circunscrever os escândalos dos
alegados pagamentos a Manuel Pinho e José Sócrates a casos isolados, como se
eles actuassem sozinhos. E também percebo que apoiantes do anterior governo
queiram circunscrever ao Partido Socialista a crise ética em que vivemos. Mas,
infelizmente, não dá. A crise é mesmo do nosso regime. Gostava muito de dizer
que o problema é o Sócrates e o Pinho. Ou até que o problema é o Partido
Socialista. Mas, infelizmente, todos sabemos que não é verdade.
Desde o Estado Novo que o capitalismo português é uma rede de interesses,
em que política e negócios se misturam da pior maneira, e isso não mudou com
a democracia. Basta lembrar como nasceu o actual regime económico-financeiro:
com privatizações em que os amigos foram sendo protegidos, e as empresas foram
sendo entregues não a quem pagasse mais por elas, mas a quem os políticos
queriam. Foi Mário Soares que garantiu a Ricardo Salgado o financiamento de que
este necessitava para ficar com o BES. Nas palavras de Mário Soares, tratou de
“arranjar dinheiro a um tipo que o não tem, mas poderá vir a ter”.
Mas este é apenas um exemplo. É fácil dar outros. Foi o governo de Cavaco
Silva que encontrou formas de financiar Champalimaud para que este ficasse
com a Mundial Confiança, que serviu de plataforma para depois comprar o
Banco Pinto & Sotto Mayor. É este o capitalismo português: uma teia de favores
e de pagamento de favores entre o poder político e o económico.
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Insisto, sei que é muito cómodo ver apenas o Partido Socialista envolvido
nestes esquemas. E é tão pena que não seja assim. Basta lembrar três nomes:
José Oliveira e Costa, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de Cavaco
Silva, Duarte Lima, líder parlamentar do PSD de Cavaco Silva, e Dias Loureiro,
um dos ministros mais poderosos de Cavaco Silva. Os primeiros dois já
foram condenados a severas penas de prisão; o segundo até de homicídio foi
acusado! E Dias Loureiro viu as acusações contra si retiradas num despacho
de arquivamento que garantia que «subsistem as suspeitas, à luz das regras da
experiência comum», que indicam que andou metido em negócios cujo objectivo
«foi tão só o enriquecimento ilegítimo de terceiros à custa do prejuízo do BPN,
nomeadamente de si e do Dr. Oliveira e Costa». É difícil alguém ser ilibado de
forma tão condenatória como Dias Loureiro o foi. Os governos do PS podem
ter Manuel Pinho e Armando Vara, mas, reconheça-se, o PSD tem cromos
suficientes para a troca. Não falo de Sócrates porque, realmente, nada se lhe
compara.
E, como lembrou Nuno Garoupa, nas Conversas Cruzadas da semana
passada <http://rr.sapo.pt/artigo/111888/nuno-garoupa-cartel-da-ar-legisla-paraevitar-novos-partidos> , na Rádio Renascença, até hoje não se ouviu o CDS
pronunciar-se «sobre os submarinos e o facto de haver pessoas na Alemanha
a cumprir penas de prisão por corromper e em Portugal os processos estarem
arquivados». E, como se vai percebendo graças aos Panama Papers, há mesmo
pagamentos feitos sobre este assunto. Só falta saber a quem.
Não consigo deixar de concordar com a eurodeputada do Partido Socialista Ana
Gomes quando diz <https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2374/html/
expresso/investigacao/escom-forjou-documentos-no-caso-dos-submarinos>
que é «absolutamente escandaloso que os procuradores até hoje não tenham
ido investigar os interventores políticos neste processo. Paulo Portas, Mário
David, que era conselheiro político de Durão Barroso, e o próprio Durão Barroso.
O processo documenta a ligação direta entre Paulo Portas e Ricardo Salgado.
Quem impôs o BES aos alemães no esquema de engenharia financeira para
financiar a compra dos submarinos foi Portas, quando eles queriam a Caixa
Geral de Depósitos. Isso está no processo. E a decisão política de entregar o
negócio aos alemães é de Durão Barroso. Isso também está no processo. Com
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tudo o que se sabe agora sobre o Grupo Espírito Santo, Ricardo Salgado, Hélder
Bataglia e o esquema da ‘Operação Marquês’, por que razão não actuariam
também assim noutras vezes anteriores?» Bem sei que muitos a consideram
uma desbocada, mas a verdade é que Ana Gomes começa a tornar-se a
consciência do regime democrático português.
E não vale a pena pensar que os casos que referi são apenas casos de polícia.
Há muitos casos que o não são e que ilustram bem naquilo que se tornou o
capitalismo português. Basta ver como Joaquim Ferreira do Amaral foi trabalhar
para a Lusoponte, depois de enquanto Ministro das Obras Públicas lhes ter
garantido rendas fabulosas, ou de como a construtora Mota Engil não deixou que
o ex-Ministro das Obras Públicas do PS Jorge Coelho ficasse desempregado
muito tempo.
Casos destes são às dezenas ou centenas. Muito mais exemplos poderiam
ser dados. Não foi Miguel Frasquilho, que hoje está na administração da TAP,
que também recebeu umas transferências muito mal explicadas do BES? E se
acrescentarmos a porta giratória entre grandes empresas e reguladores sectoriais
percebemos por que motivo vivemos no paraíso das rendas. E, na verdade, há
muitos deputados que fazem aquilo de que Manuel Pinho é acusado: receber
um ordenado enquanto estão em funções.
Mas somos tão dóceis. Isso diz tanto sobre nós. É quase comovedora a forma
como somos apanhados de surpresa com estas notícias sobre Pinho. Tivemos
cá a troika que no seu programa para a regeneração da economia portuguesa
tinha como ponto essencial o combate às rendas. Mas a EDP soube precaver-se
e contratou Eduardo Catroga logo depois de este ter negociado o memorando
com a troika pelo lado do PSD. E, à medida que o tempo passava e as rendas
se mantinham, nem um sobrolho levantávamos. Henrique Gomes, secretário de
Estado da Energia na altura, bem clamou contra os privilégios da EDP. Mas era
como se lutasse contra moinhos de vento. Foi corrido em 9 meses. Tivemos um
ministro da Economia decente, o Álvaro Santos Pereira, que quase explicitamente
pediu à opinião pública que o apoiasse nessa luta dizendo-nos que com a
demissão de Henrique Gomes se tinham aberto garrafas de champanhe no
escritório de António Mexia. António Mexia que era (e é) Presidente do Conselho
de Administração da EDP e que foi agraciado por Cavaco Silva com a Grã-Cruz
da Ordem do Mérito Empresarial. Tudo isto se passou à nossa frente, ao mesmo
tempo que a nossa preocupação era com o facto de termos um ministro que
era tão pacóvio que queria ser tratado por Álvaro. Que alívio que foi quando o
Álvaro foi substituído por um ministro a sério, com peso político: o António Pires
de Lima.
Tal como foi à nossa frente que a EDP, de António Mexia, entregou mais de
um milhão de euros à Columbia University, onde Manuel Pinho estacionou
como professor visitante. Posso estar a lembrar-me mal, mas não me lembro
de qualquer comoção nacional contra este “patrocínio”. E a docilidade continua.
António Mexia foi constituído arguido por causa das rendas que o Estado paga
à EDP, por despacho de Manuel Pinho, a qualquer momento, pode ver deduzida
uma acusação, mas nem assim é seriamente confrontado pelos jornalistas que
o entrevistaram aquando da sua recondução como presidente da EDP.
Este meu artigo não é muito mais do que um desabafo, pelo qual peço desculpa.
Mas, na verdade, se não podemos esperar que sejam os actuais políticos, por
sua iniciativa, a regenerar o regime democrático e se não podemos contar com
a sindicância dos jornalistas nem para incomodarem os compagnons de route
de Sócrates ou de Manuel Pinho nem para questionarem os novos Ricardos
Salgados, terão de ser os portugueses a mobilizarem-se com esse fim.
Não há qualquer fatalidade na corrupção. Os dados internacionais dizemnos que os regimes mais limpos são os mais democráticos. Mas enquanto
continuarmos tão dóceis, tão compreensivos, a gostar muito de mandar bocas
pouco consequentes, mas sem uma verdadeira sindicância no combate
a conflitos de interesses, não haverá forma de impor a limpeza que o nosso
sistema político-económico necessita. Quando muito, vai-se queimando aqui e
ali um bode expiatório, de que Manuel Pinho é apenas o último exemplo.
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Financement de l’UNRWA :
les contribuables européens sont-ils
pris pour des dupes ?

par Bassam Tawil
Traduction du texte original: Funding UNRWA: Are European Taxpayers Being
Taken for a Ride?
La contribution annuelle moyenne de l’Iran à l’UNRWA au cours de ces dernières
années s’est élevée à 2 000 dollars.
L’Iran distribue chaque année plusieurs milliards de dollars en armes et argent
à des groupes terroristes comme le Hamas, le Jihad Islamique Palestinien et le
Hezbollah au Liban. L’Iran soutient ces milices dans le but de détruire « l’entité
sioniste ». L’Iran consacre également une part importante de ses ressources à
aider le dictateur syrien Bashar al Assad dans sa lutte contre les rebelles, sans
oublier l’aide financière importante apportée aux milices Houthi au Yémen.
Les lois libanaises considèrent les Palestiniens comme une minorité étrangère
spéciale dont les droits sont inférieurs à ceux accordés aux autres étrangers. Non
seulement les Palestiniens du Liban ne jouissent pas des droits fondamentaux
accordés aux citoyens libanais et aux autres étrangers, mais ils ne bénéficient pas
non plus des droits que les conventions internationales confèrent aux réfugiés.
Plutôt que de maintenir les Palestiniens dans des camps à attendre l’arrivée
des dons des Nations Unies et d’autres pays occidentaux, les Etats arabes et
musulmans devraient plutôt réfléchir aux moyens d’améliorer leurs conditions
de vie et les aider à préparer l’avenir de leurs enfants. A moins que mendier en
permanence auprès des non-Arabes et des non-musulmans soit une meilleure
affaire ?

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français
les Palestiniens. Les dirigeants de l’Union européenne et les gouvernements
européens prennent leurs citoyens pour des imbéciles en refusant de reconnaître
que même les Arabes et les musulmans ne gaspillent pas leur argent dans une
agence des Nations Unies qui a créé de toutes pièces de nouvelles générations
de faux réfugiés en accordant ce statut de « réfugié » aux enfants et petitsenfants.
Les contribuables européens et occidentaux ignorent manifestement que l’argent
qu’ils consacrent à ces millions de ces « réfugiés », aboutit à maintenir ces
personnes dans une situation de dépendance, les encourage à ne pas prendre
leur vie en main et à ne pas chercher à améliorer leurs conditions de vie. Il est
temps que les Européens s’alignent sur les pays arabes et musulmans et cessent
de financer une agence des Nations Unies aussi corrompue et incompétente que
l’UNRWA.
L’inquiétude exprimée par les dirigeants arabes et musulmans sur le financement
de l’UNRWA suinte l’hypocrisie. Qu’ont fait ces mêmes pays arabes et musulmans
depuis 70 ans pour alléger les « souffrances » de ces Palestiniens et les aider à
aller de l’avant ? Littéralement rien.
Au contraire, le Liban, la Jordanie et la Syrie en particulier, ont maintenu leurs
réfugiés Palestiniens dans des camps effroyables, leur refusant les droits
fondamentaux qu’ils accordent à d’autres étrangers en matière d’éducation,
d’emploi et de santé.
Pire encore, les dirigeants arabes et musulmans ont menti aux Palestiniens. Ils
leur ont fait croire qu’ils pourraient bénéficier un jour du « droit au retour » et qu’ils
pourraient retrouver la maison où vivaient leurs parents, leurs grands-parents et
leurs arrière-grands-parents alors que tous ces villages ont cessé d’exister en
Israël.
Pour ce qui est de la solidarité avec les Palestiniens, les Arabes et musulmans
sont les rois de la parole qui ne coute rien. Comme je tenterais de le démontrer,
c’est à peu près le seul service qu’ils aient jamais rendu aux Palestiniens.
Mais avant d’expliquer pourquoi les Arabes et les musulmans ne veulent pas aider
les Palestiniens, il n’est pas inutile de s’interroger sur la contribution financière
des pays arabes et islamiques à l’UNRWA. Les statistiques de l’UNRWA montrent
qu’elle est faible.
Sur la seule année 2017, les États-Unis apparaissent comme le premier
contributeur de l’UNRWA, avec 364 millions de dollars. L’UE est n°2 avec 142
millions de dollars ; l’Allemagne vient en troisième position suivie par le RoyaumeUni et la Suède.
L’Arabie saoudite (6ème donateur) est le seul pays arabe du peloton de tête
des donateurs de l’UNRWA, avec une modeste contribution de seulement 53,2
millions de dollars en 2017. Les Emirats Arabes Unis (EAU), pourtant riches en
pétrole ne donnent que 12,8 millions de dollars et se classent en 15ème position
(derrière le Danemark, l’Italie et la Norvège).
L’Algérie et la Tunisie, dont les ministres des Affaires étrangères se disent
préoccupés par la suspension de l’aide américaine, n’ont rien donné à l’UNWRA
en 2017.
Point important : La République islamique d’Iran, dont les dirigeants ne manquent
jamais une occasion de condamner les États-Unis et de manifester leur entière
solidarité avec les Palestiniens, n’a contribué à l’UNRWA qu’à hauteur de 20 000
dollars entre 2008 et 2017. Soit une moyenne de 2 000 dollars par mois.

Le Liban accueille près de 500 000 Palestiniens cantonnés à des ghettos appelés
camps de réfugiés. Non seulement ces Palestiniens sont exclus des droits
fondamentaux accordés aux citoyens libanais et aux autres étrangers, mais
ils ne bénéficient pas non plus des droits que les conventions internationales
accordent aux réfugiés. Photo : le camp de réfugiés palestiniens de Nahr alBared à Tripoli, au Liban. (Photo de Salah Malkawi / Getty Images)
Les ministres arabes et musulmans des Affaires étrangères réunis au Caire dans
le courant du mois de septembre ont exprimé leur inquiétude sur le devenir de
l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens
(UNRWA). Les ministres « ont estimé crucial que l’UNRWA continue à jouer un
rôle pivot dans l’aide humanitaire » aux « réfugiés » palestiniens. « Nuire » à
l’UNRWA ne peut qu’aggraver la crise au Moyen-Orient ont-ils conclu.
Si le sort de l’UNRWA et des réfugiés palestiniens inquiète tant ces pays arabes
et musulmans, pourquoi ces mêmes Etats ne compensent-ils pas les subventions
américaines manquantes ? Qu’est-ce qui les retient de sortir leur chéquier pour
résoudre cette « crise des réfugiés »?
Sans doute, les Arabes et les musulmans ne sont pas aussi naïfs que les
Européens qui subventionnent à coups de millions de dollars l’UNRWA et

Il n’est pas inutile de préciser que l’Iran distribue chaque année plusieurs milliards
de dollars en armes et en argent à des groupes terroristes comme le Hamas, le
Jihad Islamique Palestinien et le Hezbollah au Liban. L’Iran soutient ces milices
dans le but de détruire « l’entité sioniste ». L’Iran investit aussi lourdement en
Syrie pour aider le dictateur Bashar al Assad à se maintenir au pouvoir face aux
rebelles, sans oublier l’aide financière importante que l’Iran apporte aux milices
Houthi au Yémen.
Les Iraniens, comme la plupart des pays arabes et islamiques, n’ont cure
d’aider les réfugiés palestiniens et à leurs descendants en finançant une agence
des Nations Unies. Tous ces pays sont - et ont toujours été - très doués pour
multiplier les paroles apaisantes aux Palestiniens sans jamais financer une aide
humanitaire qui leur est indispensable.
Les Iraniens ont limité leur aide à l’UNWRA à hauteur de 20 000 dollars en 10 ans,
mais ils sont les premiers à condamner la suspension de l’aide américaine. Ce
manque à gagner soudain de l’UNRWA constituerait ainsi « une violation manifeste
de la résolution 302 (IV) de l’Assemblée générale des Nations unies », a déclaré
Ali Larijani, président du Parlement iranien et chef de l’Union parlementaire des
Etats membres de l’OCI (Organisation de la communauté islamique). M. Larijani
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a qualifié la décision américaine de « honteuse » et a exhorté tous les parlements
des Etats membres de l’OCI à accompagner leurs décisions d’actions fortes.
Les pays arabes manifestent la même hypocrisie que l’Iran vis-à-vis de l’UNRWA
et de l’aide aux Palestiniens. Ils pleurent la réduction de l’aide financière des
États-Unis mais n’ont pas bougé le petit doigt pour aider l’UNRWA. Parallèlement,
ils soumettent les Palestiniens qu’ils hébergent sur leur territoire à des lois
discriminatoires et d’apartheid.
Ainsi, le Liban qui cantonne l’immense majorité de ses 500 000 Palestiniens dans
des ghettos appelés camps de réfugiés a condamné avec la dernière vigueur la
réduction de l’aide américaine à l’UNRWA.
Ce même Liban a voté des lois qui traitent les Palestiniens comme une minorité
spéciale qui ne jouit pas des mêmes droits que les autres étrangers au Liban.
Non seulement les Palestiniens du Liban sont exclus des droits fondamentaux
qui protègent les citoyens libanais et les étrangers qui y vivent, mais ces
mêmes Palestiniens se voient également refuser les droits que les conventions
internationales confèrent à tous les réfugiés.
Les Palestiniens du Liban ne peuvent ni acquérir, ni transférer ni hériter légalement
d’aucun bien. Ils n’ont pas non plus le droit de travailler dans le secteur privé et
36 professions spécifiques - médecine, droit, ingénierie – leur sont interdites.
En Syrie, la situation des Palestiniens est pire encore. Près de 4 000 Palestiniens
ont été tués et bien plus ont été blessés dans la guerre civile qui a démarré en
2011. « Depuis le début des combats, plus de 85.000 Palestiniens ont fui la Syrie
vers l’ Europe alors que des dizaines de milliers d’ autres ont cherché refuge
dans les pays voisins », selon le journal The New Arab.
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Le refus des Américains de financer l’UNRWA nous confronte donc une nouvelle
fois à l’hypocrisie arabe et islamique. Au lieu de condamner l’administration
américaine, les Arabes et les musulmans feraient mieux de mettre fin aux «
souffrances » des réfugiés palestiniens et de leurs descendants. Les Etats-Unis
ont donné à l’UNRWA plusieurs milliards de dollars pendant des décennies, alors
que sur la même période, les dirigeants musulmans et arabes se sont bornés
à des discours creux. Si les dirigeants musulmans et arabes se préoccupaient
vraiment des réfugiés palestiniens et de leurs descendants, ils se substitueraient
aux États-Unis en tant que donateurs.
Ou bien ils feraient le choix de dire la vérité aux Palestiniens – à savoir que le
moment est venu de mettre fin à la farce du « droit au retour ». En sus, les Etats
arabes et musulmans devraient commencer à réfléchir aux moyens d’améliorer
la vie des Palestiniens et les aider à préparer l’avenir de leurs enfants, plutôt
que de les maintenir dans des camps à attendre l’aumone des Nations Unies et
d’autres pays occidentaux.
Quant au Liban, à la Syrie et à la Jordanie, ces pays pourraient peut-être
cesser de traiter les Palestiniens en citoyens de deuxième et troisième classe
et en étrangers. Il n’y a aucune raison pour que les pays arabes pratiquent une
discrimination officielle en privant leurs résidents palestiniens de citoyenneté et
d’emploi.
La question des réfugiés palestiniens et de leurs descendants pourrait être
résolue en un éclair si les pays arabes le décidaient. Il suffirait de cesser de
mentir aux Palestiniens et de les confronter à la vérité – à savoir que le « droit au
retour » est une illusion qui, si elle se réalisait, ferait des Juifs une minorité au sein
de leur propre pays. Deuxième étape : arrêter de persécuter et d’assassiner les
Palestiniens dans les pays arabes. Offrez-leur plutôt l’espoir d’une vie meilleure
et un avenir pour leurs enfants.
A moins que mendier auprès des non-Arabes et des non-musulmans ne rapporte
plus?
Bassam Tawil est un arabe musulman basé au Moyen-Orient.

MEU BRASIL BRASILEIRO SOB AMEAÇA
DE FURACÃO NAZI.
Por Brasilino Godinho
01. O Brasil pela sua situação geográfica não costuma ser atingido pelos furacões.
Embora já tenha sido atingido por uma borrasca tropical de natureza ditatorial
que provocou grandes estragos, durante vinte e cinco anos (1964-1989).
Agora e anunciado para este fim-de-semana, chegará o furacão nazi. No seu
olho tem fixada a serpente Bolsonaro, com formato nazi, que lhe deu origem e
que traz duas lembranças: quer da ditadura militar brasileira do período contado
entre os anos de 1964 e 1989; quer da figura de Adolf Hitler; como se ela esteja
corporizada no individuo Bolsonaro, de má catadura e que mostra ser um mau
carácter – o qual, se poderá designar pelo Hitler brasileiro.
Por sinal, Hitler brasileiro, se apresentando mais hitleriano que o próprio criador do
III Reich. Ambos concorreram em eleições, mas com uma diferença assinalável:
enquanto o alemão se apresentou com uma linguagem e um programa algo
moderado para não assustar os eleitores, parecendo um simpático lobo austríaco;
o brasileiro, tal como se fosse uma temível cascavel, vai a eleições ostentando
a bandeira da crueza, da má criação e obscenidade, da linguagem violenta e
das cruéis ameaças distribuídas em profusão sobre vária entidades e diversos
sectores da sociedade brasileira; as quais, ameaças, se fossem cumpridas
causariam gravíssimas consequências para a nação brasileira.
Há grande apreensão no Brasil brasileiro e no mundo pelos efeitos decorrentes
do brasileiro furacão nazi.
02. Nos últimos decénios as variações climatéricas têm evoluído desfavoravelmente para a harmonia, bem-estar e segurança das populações dispersas
pelo mundo.
No século XX viveu-se desde 1922 (data da marcha dos Camisas Negras,
dirigidos por Benito Mussolini, sobre Roma) sob o generalizado clima da frialdade
e da amargura fascistas. Desde o princípio do século XXI e de algum modo
precedendo da brandura dos ventos democráticos que se foram gerando a partir
de 1945 (final da II Grande Guerra), foi-se propagando a atmosfera democrática,
configurada na trilogia: Liberdade, Igualdade e Fraternidade.
Porém, atente-se que a História indica-nos que à cadência dos tempos diacrónicos
se sucedem os ciclos, e que tudo tende a repetir-se em cadência incontrolável
pela Humanidade. Até pela razão de que os seres humanos são inconstantes,
imprevisíveis, de natureza agressiva e a maioria vive em estados de pobreza
extrema e de indigência mental. Muitíssimos, vítimas das maiores arbitrariedades
e explorações, sem se darem conta das suas fraquezas e incapacidades para
as enfrentarem ou sem meios para esboçarem resistências eficazes. Enfim, por
uma ordem imperativa das contingências várias e imprevisíveis, são criadas
condições de persistentes tensões sociais que se tornam determinantes no
surgimento dos blosonaros da era actual. Coisas e loisas que se repetem
ciclicamente.
É de recear que com Trump, Erdogan, Blosonaro, Maduro, Putin e Kim Jong-Un
estejamos na iminência de uma nova era glaciar Fascista/Nazi.
A Democracia no Brasil está seriamente ameaçada pelo Furacão Nazi, que no
seu olho integra a diabólica serpente Bolsonaro.
O povo brasileiro que se cuide!

A 7 de Outubro as percentagens da 1ª ronda eram
Bolsonaram 46%
e
Haddad 29,3%
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CONTA SOLIDÁRIA DE APOIO AOS COMANDOS DO CORPO DE
INSTRUÇÃO DO CURSO 127
QUE FORAM CONSTITUÍDOS ARGUIDOS

NIB:0033-OOOO-45536014942-05
Desde os infaustos acidentes ocorridos durante a instrução do 127º Curso de Comandos que a pretexto do então ocorrido - que todos lamentamos profundamente e sobre
os quais já publicamente nos manifestámos - os Comandos têm vindo a ser alvo da
mais sórdida campanha para denegrir a sua imagem e competência, pretendendo-se
assim atingir a sua coesão e os Valores em que acreditam, servem e defendem.
E com eles, como objectivo último, a Instituição Militar em que se integram.
19 Comandos foram entretanto constituídos arguidos num processo que em breve
iniciará a fase de julgamento.
É do conhecimento de todos que a situação destes militares tem sido votada a um
total alheamento e indiferença pela Instituição em que se integram, que nunca lhes
manifestou qualquer solidariedade institucional nem preocupação pelos constantes
atentados à sua dignidade, idoneidade e bom nome, não lhes permitindo, inclusive,
participar em missões internacionais, não os promovendo e nem sequer lhes dando
apoio judiciário.
Em consequência, estes militares vêm-se na necessidade de arcar com custas judiciais e honorários dos seus representantes de defesa, não tendo, face aos vencimentos que auferem, condições sócio-económicas compatíveis com tais encargos,
sendo necessário o recorrente recurso a colectas de camaradas e à representação
por defensores que advogam a título gracioso, situação que, a curto prazo, se tornará,
por certo, insustentável.
É de elementar justiça deixar aqui um muito sentido agradecimento aos advogados
e sociedades de advogados que de forma pro bono têm vindo a apoiar alguns dos
nossos camaradas, assim como às Instituições sócio-profissionais que de forma tão
empenhada lhes têm também prestado a sua solidariedade e apoio.
Mas não é suficiente - por isso, a Associação de Comandos abre uma Conta Solidária
apelando aos Comandos e aos Homens de Boa Vontade para que nela depositem,
sempre que possível, a sua ajuda para se poder acudir aos avultados custos de um
processo como este.
Contamos com o apoio de cada um de vós!
A Associação de Comandos agradece-vos.
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MAMA SUMÉ
O President da Direcção Nacional
José Lobo do Amaral
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Colaboração especial

www.facebook.com/museucombatente.oficial		

https:facebook.com/ligadoscombatentes.oficial

Marinha Portuguesa
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ANAIS DO CLUBE MILITAR NAVAL
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Nota de abertura
Com esta edição referente ao 1º semestre de 2018, Ano 148, Volume CXLVIII,
os Anais do Clube Militar Naval caminham para os seus 150 anos de existência
ininterrupta, os quais têm sido, desde da data da sua fundação em 1870, um
instrumento de incontestável mérito na divulgação de conhecimentos e de novas
ideias de relevante importância técnica, científica e cultural, como bem o atesta
a atribuição, em 1936, da Grã-Cruz da Ordem Militar de Santiago de Espada,
por Sua Excelência o Presidente da República, General António Oscar Fragoso
Carmona.
Esta edição dos Anais. embora seja constituída por um volume generalista, inclui
um conjunto de seis artigos com temas muito ligados à Marinha e à sua história
que, certamente, como vem sendo hábito, irá captar o interesse de um conjunto
alargado e diversificado de leitores.
Veja a seguir os títulos e os autores:
Segurança Marítima
Vice-almirante Alexandre Reis Rodrigues
“A Marinha na revolução: mudanças políticas e profissionais”
João Freire
Alfredo de Oliveira e Finanças de Marinha
Contra-almirante AN José António Aguiar Cardoso
Subsídios para a história institucional da Autoridade Marítima.
Reformas do Ministério da Marinha com Impacto
na Autoridade Marítima
Capitão-de-mar-e-guerra Jorge Silva Paulo
Detecção de falha num rolamento com recurso a técnica de envelope
em um alternador da fragata NRP Vasco da Gama
João F. D. dos Santos, Rui P. C. Sampaio, Hélder F. S. Ferreira
Memórias e Vida - A Base Naval
F.S.L.

Transcrevemos com a devida vénia o início desta edição dos Anais do Clube Militar Naval,
que mãos amigas nos enviaram pela net e que desde logo cativaram o nosso interesse e
prazer de divulgação. Gratos. RM 			
abcportuscale.com
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Pour Angela Merkel, c’est la lutte finale !

Contestée de toutes parts, la chancelière, au pouvoir depuis 13 ans, veut
néanmoins se représenter à la tête de son parti. Un pari à très haut risque. De
notre correspondante à Berlin,
Par Pascale Hugues/LePoint
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Surréalisme du 21ème siècle

La Ville de Coimbra ouvre ses portes
à l’Exposition Internationale d’Art du
Surréalisme Now 2018, la plus grande
exposition d’art surréaliste du monde
du 21ème siècle.
Le 17 novembre 2018
au Musée du Chiado et à la Maison de
la Culture à Coimbra - Portugal.

KAY NIETFELD / DPA / dpa Picture-Alliance/AFP
Affaiblie dans les sondages, attaquée depuis des mois par la CSU bavaroise,
critiquée jusque dans les rangs de son propre parti, désavouée par le groupe
parlementaire de la CDU…, Angela Merkel aurait toutes les raisons de s’avouer
vaincue. Et pourtant, elle refuse de baisser les bras. Non seulement, vient-elle
d’annoncer, elle a bien l’intention de rester chancelière jusqu’au bout de son
mandat en 2021, mais elle briguera aussi une fois de plus la présidence de son
parti lors du congrès de celui-ci au mois de décembre. Poser la question de
confiance ? Organiser des élections anticipées ? Pas question ! dit fermement la
chancelière.
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Ceux qui, dans les coulisses du pouvoir à Berlin, annonçaient déjà le départ
précipité de la chancelière et avaient commencé à dresser la liste des dauphins
susceptibles de la remplacer en prennent pour leur grade. Angela Merkel se
montre combative. Elle n’a pas l’intention de céder sa place. Dès son élection en
septembre dernier, elle avait mis un point d’honneur à souligner qu’elle acceptait
pleinement la responsabilité qui lui avait été confiée par les électeurs, et cela, pour
les quatre prochaines années. Elle a toujours assuré aussi que la présidence du
parti et le poste de chancelière devaient rester dans les mêmes mains.
Ça ne peut plus continuer comme ça.
Reste à savoir si elle arrivera à ses fins. La partie est loin d’être jouée. Car
la révolte gronde dans les rangs de la CDU et il n’est pas sûr qu’au mois de
décembre son parti lui accorde la majorité dont elle a besoin pour conserver la
présidence. Au Bundestag, les députés de son groupe parlementaire viennent
déjà de lui administrer un camouflet spectaculaire en élisant à leur tête un
candidat qu’elle n’avait pas choisi. L’élection de Ralph Brinkhaus est interprétée
comme un rappel à l’ordre à la chancelière : il est temps de changer de cap et
d’entamer la relève. Doit-on voir dans cette révolte le signe précurseur d’une
passation de pouvoirs prochaine à Berlin ? Les membres de la Junge Union,
la section jeunesse de la CDU, réunis samedi dernier à Kiel, dans le nord de
l’Allemagne, n’ont pas ménagé leur chancelière. « C’est simple, a sermonné leur
chef, Paul Ziemiak, ça ne peut plus continuer comme ça. La grande coalition ne
peut plus continuer à se donner en spectacle comme elle l’a fait au cours des
dernières semaines. » Les interminables querelles avec Horst Seehofer (CSU),
ministre de l’Intérieur, et récemment la brouille autour du renvoi du chef des
services de renseignements, Hans-Georg Maassen, qui avait challengé son
autorité…, tout cela a considérablement agacé la jeune garde du parti. Alors que
la CDU dégringole dans les sondages et se retrouve en dessous des 30 %, il
s’agit pourtant de tout faire pour remonter la pente. Et tout faire, ça veut dire dans
un premier temps serrer les rangs pour éviter un désastre en Hesse le 28 octobre.
La débâcle attendue de la CSU aux élections bavaroises de dimanche prochain
et les lourdes pertes que devrait enregistrer la CDU en Hesse ne devraient pas
améliorer la situation de la chancelière.
Au pouvoir depuis treize ans, Angela Merkel aura-t-elle le temps de préparer
sa relève en toute sérénité ou sera-t-elle, tôt ou tard, obligée de partir dans la
précipitation ? La question sera de nouveau d’actualité après les échéances
électorales des prochains jours. Il semble loin, en tout cas, le temps où la
chancelière allemande était sacrée femme la plus puissante au monde

Il n’y a pas que les aigles qui atteignent les sommets,
les escargots aussi, mais ils en bavent

L´International surréalisme Now, est la
plus grande exposition internationale
surréaliste du monde, avec 112
artistes surréalistes de 48 pays sur
les cinq continents. Ce projet pionnier
est présenté par Santiago Ribeiro,
peintre surréaliste portugais, dédié à
la promotion du Surréalisme du 21ème
siècle est une tentative d’amener
l’Art à la population en général et
de promouvoir le plus grand groupe
surréaliste cet hiver, à l’aide des
expositions présentées au cours des
10 dernières années dans diverses
régions du monde.
Cette initiative surréaliste intègre
actuellement des artistes de 48
pays: Algérie, Australie, Autriche,
Azerbaïdjan, Belgique, Brésil, Canada,
Chili, Chine, Colombie, Croatie,
République tchèque, Cuba, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Hongrie,
Islande, Indonésie, Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Mexique, Maroc,
Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal,
Roumanie, Russie, Serbie, Slovénie, Espagne, Suède, Turquie, Royaume-Uni,
États-Unis, Ukraine, Venezuela, Vietnam.
Par Nanda Pinto / Paris
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