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ASTROFÍSICA

Einstein tinha razão. Eis a primeira
imagem de um buraco negro

Assange coupable d’avoir violé
conditions de sa liberté provisoire

les

Par CLARA WRIGHT/La Presse
Agence France-Presse
Le fondateur de WikiLeaks Julian Assange a été reconnu coupable jeudi par la
justice britannique d’avoir violé les conditions de sa liberté provisoire, quelques
heures après son arrestation de force par la police à l’ambassade d’Équateur à
Londres, où il était réfugié depuis sept ans.
M. Assange s’était réfugié en 2012 dans cette ambassade pour éviter d’être
extradé vers la Suède, où il était accusé de viol, un dossier depuis classé. Il en
a été extrait de force jeudi matin par des policiers habillés en civil qui l’ont porté
jusqu’à un fourgon de police. Apparaissant vieilli et affaibli, cheveux longs blancs
et barbe hirsute, selon une vidéo réalisée par l’agence Ruptly TV, il s’est écrié :
« Le Royaume-Uni doit résister ».
L’Australien de 47 ans a été arrêté en vertu d’une demande d’extradition
américaine pour « piratage informatique », qui sera examinée au cours d’une
audience le 2 mai, et d’un mandat délivré en juin 2012 par la justice britannique
pour non présentation au tribunal, un délit passible d’un an de prison.

Resultados do projecto do Telescópio do Horizonte de Eventos divulgados esta
quarta-feira em seis conferências de imprensa simultâneas. O mundo esperava a
revelação da primeira imagem de um buraco negro. Confirma-se.
Por Andrea Cunha Freitas/P

Il va « contester et combattre » la demande d’extradition, a déclaré à des
journalistes après sa comparution son avocate Jennifer Robinson, pour qui son
arrestation « crée un dangereux précédent pour les organisations médiatiques et
les journalistes » dans le monde.

É uma imagem aparentemente simples da silhueta de uma sombra emoldurada
por um anel de luz. Mas, na realidade, é muito mais do que isso. É a revelação da
primeira imagem de um buraco negro supermaciço. É um dos mais importantes
testes observacionais da teoria da Relatividade Geral de Einstein, apresentada
há mais de um século, e, por isso, é também um importante marco da Astrofísica.
A sombra que vive no centro da galáxia M87 foi divulgada esta quarta-feira em
todo o mundo durante seis conferências de imprensa simultâneas em Bruxelas,
Washington, Santiago, Xangai, Taipei e Tóquio. O PÚBLICO seguiu o anúncio
em Bruxelas, onde esteve o comissário europeu para a Investigação, Ciência e
Inovação, Carlos Moedas.
Os responsáveis pelo projecto do Telescópio do Horizonte de Eventos (EHT,
na sigla em inglês) nunca disseram que iam divulgar a imagem de um buraco
negro. O anúncio referia apenas a “apresentação de um resultado pioneiro”. No
entanto, era isso que os cientistas em todo o mundo esperavam. Afinal, este
projecto tem essa missão: captar a primeira imagem alguma vez vista de um
buraco negro supermaciço. Uma imagem que iria colocar à prova a teoria da
Relatividade Geral de Einstein, apresentada em 1915. E Albert Einstein passou
(com distinção e louvor) um teste que vai ficar na história da Ciência.
Ainda antes da revelação da impressionante silhueta do buraco negro da M87,
Carlos Moedas anunciava que o momento seria histórico para a humanidade.
“A partir de agora teremos o ‘tempo antes da imagem’ e o ‘tempo depois da
imagem’”, disse admitindo que este anúncio representa “o pináculo” da sua
missão como comissário. O responsável considerou ainda que o mundo estava
prestes a participar numa lição que a Ciência dá aos políticos. Um resultado
impressionante que resulta da união de dezenas de países com um objectivo
comum.

Ver na página 9 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.

L’Australien est inculpé aux États-Unis d’association de malfaiteurs en vue de
commettre un « piratage informatique », ce qui est passible d’une peine maximum
de cinq ans de prison, a révélé jeudi le ministère américain de la Justice.
Il est accusé d’avoir aidé l’ex-analyste du renseignement américain Chelsea
Manning à obtenir un mot de passe pour accéder à des milliers de documents
classés secret-défense.
(...)

Visitez
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Portugal
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A Chuva e o Bom Tempo

abc portuscale

Festa rija. Risível
Este ano é um de festa em Portugal.
Já em Maio teremos as eleições europeias e em Outubro as legislativas.
Devido à subserviência dos portugueses — não só a exagerada deputação
como igualmente o povo — deveriamos, creio, chamar às europeias
eleições nacionais e às de S. Bento, — pelo seu reduzido campo de
acção e responsabilidade, passe o seu feudalismo — eleições provinciais
todavia, deixemo-nos ficar pelos títulos ainda em vigor oficialmente. E
deste modo, teremos 22 “pensionistas” na lista dos salariados da União
Europeia que neste momento, “rasgam” as camisas para procurarem
fazer mais promessas que o concorrente adversário.
Muito interessados ($$$) em defenderem as causas de Portugal...dividemse em entrevistas radiofónicas ou jornalísticas, a fin de convencer o mais
possível os eleitores, de quem se esquecerão 5 minutos depois. É a
chamada lei do saco aberto. Ou saco roto.
Pelos partidos a coisa não vai muito boa. Os socialistas andam à volta
com as demissões e as expulsões feitas no seu seio. Isto acarreta um
sério problema porque, procurando ser mais papistas do que o Papa, ao
eliminarem talvez um crítico do chefe ou das suas políticas e fazendo a
vontade deste, desmoralizam gente activa e perdem outros até então leais
à causa, forçando a “degringolade” no momento em que mais necessitam
de gente partidária, no esforço eleitoral que se avizinha em passo de
corrida.
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gostem ou não, merece e pode ter melhor. Fiquei deveras admirado —
talvez por esse tipo de vigarice não ser muito habitual por cá — que
tenham deixado passar a eleição à convenção de Rui Rio, quando ficou
mais que provada a existência de eleitores fictícios que serviram para ser
considerado eleito. Não háem Portugal um Director de Eleições a quem
apresentar queixa e pedido de investigação de um caso semelhante? É
bastante para o falsário se tornar não credível.
Referindo-se à antiga secretária de Estado Adjunta do pm, Mariana
Vieira da Silva, filha do ministro de Trablaho, Solidariedade e Segurança
Social, Vierira da Silva, amigo de longa data de António Costa, que tomou
posse como ministra da Presidência e da Modernização Administrativa
e ao casal formado por Eduardo Cabrita, ministro da Admnisdtração
Interna e pela ministra do Mar, Ana Paula Vitorini, o líder do PSD foi um
dos que criticou o facto de existirem familiares à volta da mesma mesa
do Conselho de Ministros dizendo: “Pela primeira vez na história de
Portugal, senta-se à mesa marido e mulher e agora pai e filha”.
Sempre questões de mérito.
E viva a festa.
Raul Mesquita

Um assunto que certamente não deixará de vir acabrunhar António Costa
é o conflituoso caso dos familiares a quem dirigentes deram emprego.
Estatal. Passam de quarenta! Bem pagos logo “à nascensa”. E passa de
pais para filhos e destes para o cônjuge, É uma casa cheia.
E neste caso, Marcelo e Costa são faces da mesma moeda,
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O Presidente defende-se afirmando que os que lhe são arreigados, foi
herança que lhe bateu à porta, porque já se encontravam no Governo
quando ele foi eleito PR. E que de toda a maneira, verificou já, as pessoas
encontran-se lá pelo mérito e não pelo favoritismo familiar....Sabemos
como Ricardo Espírito Santo tem ligações amigáveis e familiares com
Marcelo Rebelo de Sousa e, se é bem verdade que podemos escolher os
amigos mas não a família, o arrastar dos processos de ES e de todos os
outros “suspeitos” de roubos e burlas escandalosas, tem muito a ver com
essas familiaridades.
E não me parece que haja qualquer mérito nisso.
Curiosamente, gente que se gargariza defensora da Transparência
e Integridade considera que esta útima remodulação governamental
”levanta questões mais complexas sobre a vitalidade da vida política e
dos próprios partidos, no que toca aos seus mecanismos de recrutamento
e formação de quadros políticos”. Tenho dito...
Talvez seja a razão porque o político trapaceiro confunde “transparência
com traz parente...”.
Uns e outros consideram que “a democracia portuguesa caracteriza-se
por seleccionar a sua élite ministerial a partir da decisão do primeiroministro e não do papel do partido”.
Muito bem. Pergunto então: o pm não é igualmente chefe do partido? Não
será o mesmo que tirar 25 cêntimos da algibeira esquerda para os colocar
na da direita? Tentam então minimizar a influência que possa ter o filho ou
a filha deste, a esposa ou marido do outro. Dizendo até, que muitas vezes,
possuir o mesmo nome do progenitor poderá ser prejudicial sobretudo,
se o pai for alguém de sucessos reconhecidos.Porque nem sempre filho
de peixe, sabe nadar. É efectivamente uma mentalidade de cerco que
alarga cada vez mais o fosso entre cidadãos e políticos. E onde o comum
dos mortais, perde o seu latin. E semeia a desconfiança e o desinteresse
eleitoral.
No respeitante a Partidos o interesse “bate as asas”. Se António Costa
é o faz-me rir do círculo, Rui Rio é chefe contestado de um partido que
com ele não vai a lado nenhum. O mesmo que se fosse Passos a chefiar.
Ambos são cancros colados, ancrados às costas de um Partido que,

ABC-portuscale. Crédits:
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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Inuksuiit, des pierres qui parlent

abc portuscale

Un inuksuk désigne un amas de pierres, érigé par les Inuits. La forme plurielle
est inuksuit. Les inuksuiit peuvent prendre différentes formes et ont des usages
variés :
• point de repère pour guider les voyageurs
• indiquer un lieu sacré
• aider à chasser le caribou
• marquer l’emplacement de nourriture
• rendre hommage à un défunt
•
Ainsi, on peut voir ces monuments comme une forme de communication de
survie, le sens d’un inuksuk pourrait être «il y a des poissons dans ce lac», ou
encore «vous êtes sur un chemin/près d’une voie navigable», selon son contexte
d’implantation.
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Partout dans le monde, des peuples ont érigé des repères similaires, les cairns en
Europe en sont un autre exemple. Un inuksuk peut être de petite ou grande taille,
fait d’une ou de plusieurs pierres empilées les unes sur les autres. Il est interdit
de les détruire dans la tradition inuite. Certains sont vieux de plus de mille ans.
Inuksuk est un terme inuktitut formé du morphème inuk (être humain) et -suk
(substitut, agissant à la place de), dont le sens pourrait être traduit par «qui peut
agir comme un humain».
Les inuksuiit en forme d’humains, qui ont des bras et des jambes, sont nommés
inunnguaq et sont plus récents. On pense qu’ils seraient apparu après l’arrivée
des européens, au XIXe siècle.
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Inuksuk
Inuksuk, Copyright © Gilles Boutin
Parfois une des pierres d’un inuksuk peut indiquer la direction d’une voie
navigable ou un chemin. Un inuksuk trouvé près d’un lac signifiera qu’on va
trouver du poisson dans le lac à égale distance entre la figure rocheuse et la
ligne de rivage.
De la bruyère de l’Arctique est parfois placée autour des pierres et symbolise des
cheveux. Le rôle des inuksuiit, à l’instar d’épouvantails, est d’effrayer les caribous
pour les faire fuir en direction d’une embuscade tendue par les chasseurs.

Inuksuk
Inuksuk, Copyright © Gilles Boutin
Depuis quelques années, l’inuksuk est devenu un symbole. Il a été choisi
pour figurer sur le drapeau du Nunavut en 1999, un inuksuk est également
représenté depuis 2005 sur le drapeau du Nunatsiavut, une région du Labrador
majoritairement habitée par des Inuits.
Ilanaaq est le nom qui a été donné au symbole des Jeux Olympiques 2010 de
Vancouver.
C’est aussi une représentation symbolisée d’un inunnguaq qui a été dessinée par
les artistes Elena Rivera MacGregor et Gonzalo Alatorre du Rivera Design Group.
L’inuksuk est ainsi devenu un symbole de fraternité et de solidarité.
Source : Inuksuit: Silent Messenger of the Arctic, Norman Hallendy, University of
Washington Press, 2000.
Inuksuk
Inuksuk, Copyright © Gilles Boutin

Source des photographies :
Inuksuiit du Nunavik, Copyright © Gilles Boutin - Association touristique du
Nunavik
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O “BREXIT” “REMAINS”

O FUTURO DE JERUSALÉM.
Jerusalém é uma Cidade Sagrada, lugar de credos diversos, a mítica cidade de
Saladino, é um lugar santo, incluído no Património Universal da Humanidade e
onde existe um multiculturismo religioso, que recebe milhões de crentes de três
religiões monoteístas.
O bom Papa Francisco, tem clamado que seja defendido o estatuto da cidade
do Muro das Lamentações, onde cristãos, judeus e muçulmanos, continuam a
celebrar as suas liturgias e outras cerimónias religiosas.
Uma vez mais o Sumo Pontífice, se deslocou a Marrocos, onde já tinha estado o
Papa João Paulo II, a convite do Rei Marroquino Mohamed III, com a finalidade
de aumentar o diálogo inter-religioso, no sentido da Paz no Mundo. Igualmente a
questão de Jerusalém foi abordada, tendo os dois Chefes de Estado, acordado,
exercerem a sua influência sobre medidas a tomar, defendendo o diálogo em
Jerusalém.
Mais uma vez o Santo Padre vem dar ao Mundo um exemplo de concórdia e
aceitação entre religiões, com a finalidade de num futuro próximo a Paz poder
imperar entre a Humanidade.
Tristes, mas felizes somos nós, enquanto existam vozes como a de Francisco,
que continuam a solicitar neste Globo, a aceitação politica, económica e social,
de todos os “Homens de Boa Vontade”.
Agora assim me despeço da nossa comunidade lusófona que vive nesse Canadá,
onde as práticas de legalidade democrática são “o pão nosso de cada dia”.
Armando Rebelo

Marcelo Presidente de todos os PortuguesesPorto Editora
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Obra de excelente conteúdo que temporalmente
esguio o dia a dia dos presidente dos afectos. A
autoria é de 2 Jornalistas que são Felisbela Lopes
e Leonete Batalha..

LEMBRETE 12374

LEMBRETE 12376

Não é só em Portugal
Que os políticos são maus!...
Também, no mundo, em geral,
São autênticos calhaus!...

Quem o “Remain” defendeu
Quer o “Brexit”, agora!...
Quem o “Brexit” escolheu
Já não se quer ir embora!...

LEMBRETE 12375

LEMBRETE 12377

Um exemplo evidente
É o do Reino “Unido”,
Com um “Brexit” tão demente
Que não sabe ser parido!...

Será que querem sair,
Mantendo as regalias?!...
Vão acabar por partir
E ficar de mãos vazias!...

Descalço também se
caminha - Paulus editora
O padre João Aguiar Campos é um sacerdote formado
em Roma que foi director do Diário do Minho. O livro
tem um excelente grafismo e é de fácil leitura- Leia-

-- Os meninos de Varsóvia

- Porto Editora

A autora narra-nos a história do medico polaco Janusz
Korczak que acompanhou 200 crianças judias para
o campo de concentração de Treblinka. Titulo cujo
conteúdo é duro mas narra a realidade duma época em
que o Holocausto aconteceu. Obra a ler e meditar.

Tenho Alergia Alimentar ...
e agora - Pergaminho
A Autora é uma credenciada nutricionista doutorada
pela Universidade do Porto. Hoje lecciona em Leiria
e é investigadora nutricionista na área clínica e
comunitária. Uma obra de enorme interesse.

30/03/2019
Por José Oliveira
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O Canada de Oeste a Este

Manitoba
Luzes sobre a cidade
O perfil aerodinâmico de Winnipeg desenha-se num campo onde em tempos
ancestrais pastavam manadas de búfalos. Situada na confluência dos rios
Rouge e Assimboine cercada de parques e de trilhos à beira rio. A Fourche é o
centro nevrálgico da cidade. Esta praça pública, a mais popular de Winnipeg, é
um local de encontros há mais de 6 000 anos: ela acolhe ao longo de cada ano,
mais de 100 festivais.
Não se deve falhar uma visita ao histórico bairro francês de Saint-Boniface,
que se deixa descobrir durante o prazer de uma caminhada. A casa de Louis
Riel, antigo líder mestiço e a da autora Gabeilelle Roy, merecem certamente a
deslocação. Passado e preesente encontram-se no cruzamento dos caminhos
no bairro Exchange District, um requintado lugar histórico nacional, coração da
cena teatral animada de Winnipeg.
Na verdade, Winnipeg pulsa ao ritmo da cultura. Então, deixem-se impregnar da
magia do Ballet Royal de Winnipeg, uma das mais prestigiadas companhias de
dança do mundo.
Visitem o Museu das Belas-Artes, onde se encontra uma impressionante
colecção de obras canadianas. Explore um barco do século XVII em tamanho
natural e numerosos outros esplendores no Museu Manitobain do Homem e
da Natureza. Deixem-se tentar pela ementa de um dos numerosos e exóticos
restaurantes da cidade, antes de assistir a um concerto de música clássica, de
câmara ou de ópera.

Lugares históricos nacionais
Lower Fort Garry, o mais antigo posto em pedra a existir na América do Norte, faz
reviver os anos de 1850 com grande autenticidade, graças aos seus intérpretes
em vestimentária da época.
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La Fourche, o grande lugar de encontros ancestrais de Winnipeg utilizado pelos
povos autóctones, pelos trabalhadores da Companhia da Baie de Hudson,
pelos mestiços e outras comunidades, é nos dias de hoje uma animada cena de
actividades e de festivais de todos os géneros.

Ecos da Natureza
Há tantos lagos no Manitoba que se deixou de contar a partir de 100 000. Se
quiser alugar uma canoa na Fourche, poderá fazer uma excursão a Gimli nas
margens do lago Winnipeg, baptizado como o mar interior do Manitoba, que é
um centro de predilecção para a pesca, a natação, a vela, animados cruzeiros
ou, simplesmente repousar na área de piqueniques do parque. Se sentir a
picadela da aventura, pode explorar o Parque nacional do Mont-Riding, onde se
passeiam numerosos animais selvagens em plena Natureza. Poderá também
efectuar alegres caminhadas em trilhos banalizados e com segurança a pé, em
bicicleta ou em patins de rodas.
Ornitólogos preparem os binóculos. A província conta com numerosos sítios
de observação de pássaros, por entre os quais o Delta Marsh, um pântano
reconhecido no mundo e o Oale Hammock Marsh, ponto de encontro de centenas
de pássaros migradores. Vários outros locais esperam os amantes da Natureza.
Já no Outono milhares de pessoas se dirigem a Churchill, no norte da província,
apelidade da capital mundial do urso polar. De Outubro a Novembro os ursos
esperam que se forme o gelo, para poderem chegar aos seus “habitats”
invernais. Este espectáculo desenrola-se sobre um fundo de auroras boreais,
que desenham no céu de Churchill imagens espectaculares.

As belas histórias
Durante milénios, os Ojibway e os Cris — presentemente os dois mais
importantes grupo aborígenes do Manitoba — subsistiram graças à caça, à
pesca e à solidariedade entre eles. Viviam em pequenos grupos e viajavam em
canoas escavadas nos troncos no Verão, e com raquetes no Inverno. Hoje em
dia podemos iniciar-nos na sua cultura de diferentes maneiras. Á noite toda a
gente se reúne para assistir a demonstrações de dança e de música ou para
escutar soberbas legendas que permitem de melhor compreender a filosofia e

O Canadá,
Um imenso país a descobrir

abc portuscale
Tertúlias de Artes e Letras em Oeiras,

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

(futuro, v 48, 2017.10.15/2019.03.28/29/30):

Na Biblioteca do Centro de Apoio Social
de Oeiras, do Instituto de Ação Social das Forças Armadas
(CASO/IASFA), próximo do Liceu e da Estação da CP de
Oeiras, dirigido por coronel da Força Aérea José Fazendeiro,
coadjuvado por dra Fernanda Faias, em princípio, na 1.ª
quarta-feira de cada mês, às 14h30.
No Clube Alto da Barra (CAB), presidido por D. Ana
Cristina Castro, coadjuvada por dra Helena Chaves Ferreira
(geral@clubealtodabarra.com), em princípio na 3.ª quintafeira de cada mês, às 15h00. O Clube fica situado no
complexo urbanístico Alto da Barra, na extremidade mais
próxima de Carcavelos e da universidade, em frente à
Feitoria do Colégio Militar e praia da Torre. O complexo é
constituído por cinco blocos, dois mais próximos da avenida
marginal (B e E) e três na retaguarda (A, C e D). O CAB
tem a entrada próximo do bloco D. Entra-se no complexo
junto ao bloco A, após rotunda debaixo da Marginal, para
quem vem de Cascais, e próximo do INATEL; ou junto ao
bloco C, após saída da Marginal, para quem vem de Lisboa
e após semáforos.
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. 		
2019.04.03, CASO/IASFA, 12.ª, 4.ª feira, 14h30:
Apresentação da obra literária de embaixador dr. Francisco
Henriques da Silva, autor de Guerra na Bolanha de estudante, a
militar e diplomata, e de outras obras, eventualmente, articulada
com exposição de …

décadas, de comandante Henrique
Portela Guedes,e/ou Laranja Maculada,
terrorismo no mar português, de contraalmirante João Nobre de Carvalho, com
prefácio de almirante José Castanho
Paes; articulada com Música sobre tela,
pintura ao ritmo musical, por Dinara Dindarova, pintora de S.
Petersburgo;
2019.05.22 (a 1.ª quarta-feira calha no dia 1, feriado),
CASO/IASFA, 13.ª:
Luvuéi, a maior emboscada
sofrida pelos Comandos, livro de
comando Antero Pires, de Âncora Editora
e Programa Fim do Império, apresentado
por dr. Manuel Barata, eventualmente, em
articulação com exposição de artista, de
Banda Desenhada, Vassalo Miranda;
			
2019.06.05, CASO/IASFA, 14.ª:
Moçambique, guerra e descolonização,
de coronel Manuel Bernardo, de Âncora
Editora e Programa Fim do Império, 2018 (confirmado), e pintura
de IASFA, organizada por dra Fernanda Faias (a confirmar);

		
2019.06.20, CAB, 20.ª, 5.ª feira, 15h00: Apresentação
de obra literária de coronel Óscar Gomes da Silva, incluindo livro
Paz, Guerra e Forças Armadas, DG Edições, 2019; em articulação
com exposição de fotografia de eng.º Vítor Cordeiro (que viveu em
Macau e fotografou, também, Timor, a confirmar);
2019.04.18, CAB, 18.ª, 5.ª feira,
15h00:
Autores que estiveram mais do que
uma vez na Guiné, como embaixador dr.
Henriques da Silva, autor de Guerra na
Bolanha de estudante, a militar e diplomata
e de outras obras; e eng.º Tabanez
Ribeiro, autor de Guiné/Bolama, História
e memórias, de Âncora Editora e Programa
Fim do Império; articulado com exposição
de pintura de Maria de Lurdes Albuquerque,
condómina do Alto da Barra;
			
2019.05.16, CAB, 19.ª, 5.ª feira,
15h00: comemoração de 80 anos de
Revista de Marinha e apresentação de livro Os submarinos na
Marinha Portuguesa, 4.ª edição, de Maurício de Oliveira e outros,
e/ou A Pirataria Marítima Contemporânea: as últimas duas

2019.09.04 ou 10.02, CASO/IASFA: apresentação de
livro O Primeiro Ranger Português, de general Rodolfo Begonha ou
de t.-general do Exército Tomé Pinto (a confirmar), em articulação
com exposição de
2019.09.19 O Fado e o Mar, por Daniel Gouveia, com
projeção de vídeos, fotografias e audição de música gravada que
mostra como o mar foi veículo de transmissão do fado, contribuindo
para o surgimento de outros géneros como o tango, o bolero, o
valsecito criollo (Chile), o vals porteño (Peru) e a ranchera de Vera
Cruz (México).
10.17, CAB:
2019.11.21, CAB, 5.ª feira, 15h00: apresentação da
Associação Coração Amarelo, criada por dra Rosa Araújo,
sócia do CAB;
Por Asus fm
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Rose des Vents

Portugal
Pays
Le Portugal est un pays du sud de l’Europe, sur la péninsule Ibérique, délimité
en partie par l’Espagne. Sa situation au bord de l’océan Atlantique a influencé de
nombreux aspects de sa culture : la morue salée et les sardines grillées sont des
plats nationaux, les plages de l’Algarve sont très prisées et une grande partie de
l’architecture du pays date des années 1500 aux années 1800, période pendant
laquelle le Portugal était un empire maritime puissant.
Au milieu de l’Atlantique, les îles portugaises volcaniques des Açores sont prisées
pour le trekking et l’observation des baleines. L’île de Madère est connue pour son
climat hivernal doux, son vin fortifié du même nom et ses sentiers passant par les
« levadas,» dans les montagnes. Sur le continent, la capitale Lisbonne possède
le château Saint-Georges, sur les hauteurs du quartier médiéval d’Alfama, qui
donne sur l’estuaire du Tage. Au sud se trouvent les villages blanchis à la chaux
et les plages sauvages de l’Alentejo. Au nord, Porto dispose de rues pavées et
de caves à vins de Porto au bord du fleuve. À l’intérieur du pays se situent les
villages de la région du Minho et les vignes en terrasses escarpées du Douro.

Quand visiter
La haute saison couvre le printemps et l’été (avr.-août), lorsqu’il fait chaud presque
partout. En plein été (juil.-août), il fait chaud et sec. Les fêtes animées de juin ont
lieu à plusieurs endroits, et elles sont souvent axées sur la fête d’un saint patron
local. Sont concernées notamment les fêtes de Santo António (Lisbonne), de
saint Jean (Porto) et des Sanjoaninas (Açores). Le Festival das Artes de Coimbra
(juil.) est un festival artistique qui se tient principalement en plein air. Les hivers
(déc.-févr.) sont en général doux et pluvieux, et plus froids à l’intérieur des terres.
Généralement, les voyageurs de votre région restent 1 à 2 semaines.

À voir et à faire
Basé sur les visites des voyageurs et les avis des habitants
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O fim da NATO
Os aliados europeus ainda não encontraram o seu lugar na nova competição
estratégica dominada pelos Estados Unidos, pela China e pela Rússia. O sentido
das suas decisões vai decidir o futuro da NATO.
O fim da Aliança Atlântica é um tema obrigatório nos estudos históricos sobre a
Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO). Os ensaios pessimistas mais
conhecidos sobre o futuro da comunidade transatlântica incluem The Troubled
Partnership, que Henry Kissinger publicou em 1965, e The Disintegrating West,
escrito em 1979 por Mary Kaldor. Em 1987, nas vésperas da queda do Muro de
Berlim, François Heisbourg publicava na International Affairs um artigo cujo título
era Can the Atlantic Alliance last out the century?
A lista é extensa e aumentou no fim da Guerra Fria, quando os principais
representantes da escola realista — Kenneth Waltz, Stephen Walt, John
Mearsheimer — anteciparam o fim da NATO, obsoleta depois da unificação
alemã e da dissolução da União Soviética. Mearsheimer acrescentou que a
retirada das tropas norte-americanas estacionadas na Alemanha desde 1945
significaria o regresso da competição estratégica entre as potências europeias e,
em 1991, as guerras jugoslavas, que mostraram as divisões entre Londres, Paris
e Bona, pareciam dar-lhe razão.
Depois de um longo intervalo, em 1995, o Presidente Bill Clinton decidiu pôr
fim à Guerra da Bósnia-Herzegovina e reinventar uma fórmula para garantir a
continuidade da NATO no pós-Guerra Fria. Os aliados formaram a Força de
Intervenção (IFOR) para separar as facções locais e, pela primeira vez, a NATO
mobilizou a sua estrutura para intervir militarmente num conflito; paralelamente,
os Estados Unidos alinharam com a estratégia da Alemanha para assegurar o
alargamento da NATO e da União Europeia e integrar a Polónia, a República
Checa e a Hungria na nova Europa livre e unida. As forças norte-americanas,
embora em números mais reduzidos, continuam na Alemanha e no centro da
Europa.
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Este foi o homem mais rico da história
A riqueza de Mansa Musa já foi estimada em 400 mil milhões de dólares mas os
historiadores acreditam que tal valor é impossível de quantificar.
Jeff Bezos, fundador da Amazon, é o homem mais rico do mundo. Assim o diz a
lista de multimilionários da Forbes, referente a este ano, divulgada recentemente.
Com uma fortuna avaliada em 131 mil milhões de dólares (cerca de 116,5 mil
milhões de euros), é o homem mais rico da história moderna. Contudo, isso
não quer dizer que seja o homem mais rico de todos os tempos. Esse título
pertence a Mansa Musa, um governante da África Ocidental do século XIV. De
acordo com a BBC, este homem era tão rico que as suas generosas doações
destruíram a economia de todo o país.
Em 2012, o Celebrity Net Worth, um website norte-americano, estimou a riqueza
de Mansa Musa em 400 mil milhões de dólares (cerca de 355,75 mil milhões de
euros), mas os historiadores são da opinião que é difícil avaliar a sua fortuna
num número. Mansa Musa nasceu em 1280.
O seu irmão governou o império de Mali até 1312, altura em que abdicou para
partir em expedição. Mansa Musa tomou a liderança e sob o seu mandato
conseguiu anexar 24 cidades. O reino de Mansa Musa expandiu-se e anexou
partes que são hoje o Senegal, a Mauritânia, o Mali, Burquina Faso, Nigéria,
Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné e Costa do Marfim. A expansão deu origem à
exploração de recursos como ouro e sal.
De acordo com o Museu Britânico, o seu império possuía quase metade do ouro
de todo o mundo. Mansa Musa morreu aos 57 anos, deixando o império aos
seus filhos que acabaram por deixá-lo desmoronar-se.

Os aliados recorreram à mesma fórmula para ultrapassar a crise transatlântica
provocada pela invasão anglo-americana do Iraque em 2003. As tropas da NATO
tomaram conta da Força de Estabilização (ISAF) no Afeganistão e, nos meses
seguintes completaram o duplo alargamento da NATO e da União Europeia para
enquadrar o conjunto das democracias pós-comunistas nas instituições que
sustentam a comunidade de segurança ocidental.
A fórmula do alargamento foi posta em causa pela intervenção da Rússia na
Geórgia e, sobretudo, na sequência da anexação da Crimeia, da “guerra híbrida”
na Ucrânia Oriental e da intervenção militar decisiva na Guerra da Síria, que
coincidiram com uma viragem na política externa dos Estados Unidos.
A NATO é uma aliança hegemónica, não é uma aliança entre pares. Nesse
sentido, a aliança ocidental está refém das mudanças estratégicas dos
Estados Unidos, que se revelaram em toda a sua extensão depois da última
eleição presidencial norte-americana. Kissinger disse que Donald Trump é uma
daquelas figuras que aparecem por vezes para marcar o fim de uma era. Os
velhos tempos terminaram com o desastre da ocupação militar do Iraque e a
queda do Lehman Brothers, que forçaram o Presidente Barack Obama a pôr fim
ao ciclo de intervenções militares dos Estados Unidos e a impor o retraimento
estratégico dos Estados Unidos e a recentragem das suas prioridades regionais:
a China e a Ásia substituíram a Europa e o Médio Oriente como o centro de
gravidade da política internacional.
Obama fez essa revisão estratégica em concertação com os aliados, num
quadro de defesa da ordem liberal. O seu sucessor transformou o recuo dos
Estados Unidos numa crise transatlântica. Os Estados Unidos reforçaram a
sua presença militar no teatro europeu, mas as tomadas de posição de Trump
sobre a inutilidade da NATO e contra a União Europeia puseram em causa
tanto a credibilidade da garantia de defesa norte-americana, como a confiança
indispensável na relação entre os aliados.
Que fazer? Os aliados europeus, mesmo contando com o Reino Unido, não têm
capacidade para assegurar a sua defesa fora da aliança com os Estados Unidos.
O exército europeu nunca existiu a não ser como parte do aparelho militar
integrado da NATO, a autonomia estratégica da União Europeia é uma frase e,
sobretudo, ninguém quer pensar no rearmamento da Alemanha, muito menos
na sua transformação num Estado nuclear, que prejudicaria definitivamente a
balança europeia.
Pela sua parte, sem os seus aliados, os Estados Unidos deixam de ser o centro
da ordem liberal multilateral e passam a ser uma grande potência regional como
as outras — a China, a Rússia ou a Índia. Essas potências não têm nem o
prestígio do garante da estabilidade internacional, nem a sua capacidade de

intervir decisivamente em todos os espaços regionais, impensável se os Estados
Unidos não puderem contar com o poder político, diplomático e militar dos seus
aliados no quadro da NATO.
Ministro da Defesa traça como desafio para a NATO sair do Afeganistão e do
Iraque
NATO continua a ser “a âncora de segurança colectiva” , defende ministro da
Defesa
A força dos interesses dos Estados Unidos e dos seus aliados europeus joga a
favor da continuidade da NATO. As divergências das concepções estratégicas e
das percepções sobre a dinâmica da política internacional paralisam a procura de
uma nova fórmula que assegure a permanência da comunidade transatlântica.
Hans Morgenthau defendia que a Aliança Atlântica era o garante da estabilidade
internacional e que os inimigos da NATO eram os perturbadores da ordem liberal
das democracias ocidentais. Essa concepção é um ponto de partida consistente
para contornar a primeira divergência entre os dois lados do Atlântico: os aliados
europeus estão ao lado dos Estados Unidos para defender a ordem liberal
e não para defender os interesses nacionais norte-americanos. A segunda
divergência é mais complexa e implica identificar qual é o principal perturbador
da estabilidade internacional. Os Estados Unidos, com a sua estratégia do IndoPacífico, parecem ter decidido sem esperar pelos aliados europeus, que ainda
não encontraram o seu lugar na nova competição estratégica dominada pelos
Estados Unidos, pela China e pela Rússia. O sentido das suas decisões vai
decidir o futuro da NATO.
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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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Sur le « Charles de Gaulle » (1) : à quelques
mètres des catapultages
Notre journaliste a vécu son premier embarquement à bord du navire amiral
français. Il raconte ses impressions et ses surprises.
De notre envoyé spécial, Guerric Poncet

Hyères (Var), fin janvier 2019 : un hélicoptère Panther de la marine nationale surgit
du soleil levant et se pose sur la base aéronavale. Équipé d’une combinaison
étanche orange, dans le plus pur style « Nasa, années 70 », je me greffe à un
petit groupe de visiteurs qui se pressent pour embarquer, rotor tournant. Prochain
arrêt : le porte-avions Charles de Gaulle. Après une trentaine de minutes de
vol, en me penchant vers le cockpit, j’aperçois une tache sombre au loin sur la
Méditerranée. La silhouette évasée ne laisse aucun doute : c’est le Charles qui,
après son arrêt technique majeur en 2017 et 2018, vient de reprendre la mer.
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Premier contact
Partout autour de l’hélicoptère, de petits points de couleur s’affairent, dans un
ballet millimétré pour assurer la sécurité des vols. Ce sont les membres du
personnel du pont d’envol, qui, tels des Playmobil bigarrés (ils me pardonneront
cette comparaison), ont tous des responsabilités cruciales. D’ailleurs, debout
devant le cockpit, à quelques mètres de la machine encore rugissante, un «
chien jaune » (responsable de pont d’envol), coude vers le bas et main vers le
haut, tient l’hélicoptère dans son poing : tant qu’il n’a pas desserré sa main, le
pilote doit maintenir son moteur allumé et son frein bloqué. Je n’ai pas le temps
d’admirer la vue plus longtemps : il faut s’extraire de l’aéronef, sentir de nouveau
le vent du rotor et son bruit caractéristique, se laisser glisser sans grâce le long
de la carlingue jusqu’à toucher le sol.

Un hélicoptère Dauphin vient d’apponter sur le porte-avions Charles de Gaulle,
fin janvier 2019, en mer Méditerranée. Devant lui, un «chien jaune» (responsable
du pont d’envol) lui fait signe de maintenir son moteur allumé.
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Vue depuis un hélicoptère Dauphin, du porte-avions Charles de Gaulle, fin janvier
2019, en mer Méditerranée.
En quelques instants, notre hélicoptère est en phase d’approche, par bâbord.
J’ai un peu honte, mais, dans mon casque antibruit, je m’entends fredonner la
musique du film Nimitz, retour vers l’enfer, dans lequel Martin Sheen apponte en
hélico sur le porte-avions de Kirk Douglas (ce n’est pas leur meilleur film). Nous
restons en vol stationnaire quelques instants, avant de descendre lentement,
jusqu’à nous poser en douceur. Je jette un œil à droite et je n’aperçois plus que
le pont d’envol : la mer est totalement masquée. Ce n’est pas possible, est-ce
si gigantesque ? Le « château » du navire, c’est-à-dire la structure qui dépasse
du pont d’envol, est haut comme un immeuble de 10 étages, posé sur une piste
de 261 mètres par 64. Le navire déplace 42 500 tonnes à pleine charge. J’avais
beau m’y attendre, c’est impressionnant.

Vue depuis un hélicoptère Panther décollant du porte-avions Charles de Gaulle,
fin janvier 2019, en mer Méditerranée.

Impossible de parler dans ce vacarme : on me fait signe de suivre. Je pose les
pieds sur le pont d’envol, et je marche dans les pas de mon guide. Nous croisons
un groupe de pompiers en combinaison argentée intégrale, prêts à bondir au
moindre incident, avec leur petit véhicule d’intervention. Nous empruntons une
porte taillée dans le métal au pied du « château ». Je m’engouffre avec les autres
passagers dans un couloir étroit, nous goûtons immédiatement la promiscuité en
frôlant d’autres corps marchant en sens inverse.

Dans l’antre des « chiens jaunes »
Un rideau s’écarte pour nous laisser entrer dans une petite pièce, où nous
enlevons – enfin – nos combinaisons étanches. Elles sont immédiatement
enfilées par des passagers qui s’apprêtent à embarquer dans le même hélico. «
Bienvenue à bord ! » s’exclame le commandant du porte-avions, le capitaine de
vaisseau Marc-Antoine de Saint-Germain, venu accueillir un visiteur de marque :
un amiral en retraite. Quelques années en arrière, le premier était sous les ordres
du second : séquence émotion.

Un «chien jaune», responsable du pont d’envol, sur le porte-avions Charles de
Gaulle, fin janvier 2019, en mer Méditerranée.
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La marine a répondu favorablement à la quasi-totalité de mes demandes de
visites : le rythme s’annonce effréné. Sur le pont, des dizaines de marins forment
une grande ligne et avancent à petits pas, de la proue vers la poupe : c’est la «
cueillette », ils traquent les objets ou les déchets sur le pont d’envol pour éviter
qu’un avion ne soit endommagé ou un membre du personnel blessé.
J’accède à l’antre des « chiens jaunes », les responsables du pont d’envol. La
pièce située au premier étage du « château » est exiguë. Sur une table, un plan
du pont d’envol est recouvert de dizaines de figurines de Rafale, d’hélicoptères
et d’un avion-radar Hawkeye. Mis à jour à la main, il reflète la disposition des
aéronefs en temps réel sur le pont et dans le hangar.

« Ça ne tombe jamais en panne ! »
De petits aimants de couleur sur les ailes ou les rotors permettent de savoir si
les aéronefs sont prêts à voler, s’ils ont le plein et s’ils sont armés. « On pourrait
avoir un système numérique ultramoderne, mais on préfère ce truc-là : au moins,
ça ne tombe jamais en panne ! » explique le capitaine de corvette Jean-Philippe,
chef PEH (« pont d’envol et hangar », c’est-à-dire responsable de la mise en
œuvre des aéronefs sur le pont et dans les hangars). Il commande environ 150
marins pour s’assurer que les pontées (les groupes d’avions) puissent décoller
au rythme moyen d’un appareil toutes les trente secondes. « Tout peut mener
jusqu’à l’accident, il faut toujours être prêt au pire », lâche-t-il.
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Hawkeye se met en position en premier. Pour gagner de la place dans le hangar
et mieux manœuvrer sur le pont, ses ailes sont pliées. Il s’aligne et, sur ordre d’un
« chien jaune » qui déploie ses deux bras, il déplie ses ailes. Le vent siffle dans
mon casque antibruit. Quelques vagues me rappellent qu’un bateau, ça bouge.
Un avion-radar Hawkeye déploie ses ailes avant d›être catapulté depuis le porteavions Charles de Gaulle, fin janvier 2019, en mer Méditerranée.
Je suis concentré sur le sabot de la catapulte, qui revient en marche arrière, de
l’avant du navire vers le train avant du Hawkeye. C’est par le train avant que
l’avion va être tracté, propulsé à plus de 200 km/h en quelques instants, sur
seulement 75 mètres. Une tige de métal se déploie devant le train avant pour
accrocher la catapulte alors qu’une autre tige est placée manuellement derrière
le train. Une pièce à usage unique est placée entre cette tige et le train, avec un
rôle simple : elle doit casser. Plus précisément, elle doit retenir l’avion jusqu’à ce
que la puissance soit suffisante pour assurer un catapultage : lorsque la force
exercée sur cette petite pièce atteint l’intensité requise, elle lâche et libère l’avion.

Tout tremble
Dans son cockpit, le pilote fait un signe, pouce levé. Le « chien jaune » tient
son drapeau vert au bout de son bras tendu au-dessus de sa tête, signe que le
catapultage est imminent. Il jette un dernier regard derrière lui : la piste est libre,
la catapulte est prête, tout est en place. Il abaisse lentement son drapeau vers
le bas : à chaque instant, il peut stopper le catapultage en relevant son drapeau.
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Un Rafale s’apprête à être catapulté depuis le porte-avions Charles de Gaulle, fin
janvier 2019, en mer Méditerranée.
Autour de lui, ce matin, une dizaine de « chiens jaunes » s’affairent et préparent
les opérations de la journée : des catapultages et des appontages d’entraînement.
Le but : qualifier les pilotes avant le départ en mission du bateau, en mars. Après
l’arrêt technique majeur de 2017-2018, et puisque la marine ne dispose que d’un
seul porte-avions, de nombreux pilotes n’ont apponté que sur une piste imitant
plus ou moins celle du porte-avions à Landivisiau (Finistère, voir notre reportage)
ou à Hyères (Var). Ils ont cependant pu s’entraîner sur un porte-avions américain,
plus gros que le Charles, grâce à un partenariat avec l’US Navy.

Lorsque le bout du fanion touche le pont, l’avion met les pleins gaz. Tout tremble.
Le temps me paraît long : quelques secondes s’écoulent, durant lesquelles
le rugissement des turbopropulseurs continue, mais rien ne se passe. Tout à
coup, l’avion est libéré et s’élance, tiré à folle allure par la catapulte. Son aile
passe presque à portée de ma main (je décide de ne pas vérifier si je peux
effectivement la toucher). En un clin d’œil, l’avion est en bout de piste. Il semble
quitter péniblement les derniers mètres du pont d’envol, mais prend de l’altitude
: tout s’est bien passé.

À quelques mètres des catapultages

À ma grande surprise, on m’autorise à aller sur le pont d’envol pour les
catapultages. Quelques mètres à peine me séparent de la piste. Je sens
l›adrénaline monter au fur et à mesure que le ballet du catapultage se prépare :
les avions sont placés en file d’attente derrière les deux catapultes, l’avion-radar

Sur le pont, la fente de la catapulte laisse échapper des volutes de vapeur d’eau,

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français abc portuscale jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français
comme si le bateau respirait après avoir fait un effort. Je n’ai pas le temps de
réfléchir, l’avion suivant est déjà prêt à partir. Cette fois, c’est un Rafale, avec
ses deux réacteurs. Mes oreilles souffraient déjà lorsque ses moteurs étaient
au ralenti, avec leur sifflement aigu caractéristique, et je suis sur le point
d’expérimenter les pleins gaz à quelques mètres de moi. Quand le drapeau du
« chien jaune » touche le pont, je sens mon corps trembler, mes os vibrent,
littéralement.

Un Rafale vient d’être catapulté depuis le porte-avions Charles de Gaulle, fin
janvier 2019, en mer Méditerranée.

Neuf catapultages en cinq minutes

12

Le Rafale s’élance avec la postcombustion (du kérosène est enflammé dans les
gaz d’échappement pour augmenter temporairement la poussée) : mes sens
s’affolent un peu plus. Comme le Hawkeye quelques secondes plus tôt, le Rafale
prend rapidement de l’altitude. Quelques secondes plus tard, un deuxième
appareil me surprend en s’élançant depuis la deuxième catapulte, sur la piste
oblique. Six autres avions suivent. En cinq minutes, le porte-avions a fait décoller
neuf appareils.

Deux Rafale au catapultage sur le porte-avions Charles de Gaulle, fin janvier
2019, en mer Méditerranée.
Je rentre dans le « château », j’enlève mes lunettes de protection et je pose mon
casque antibruit sur une table. Mes oreilles sont comme après un concert de
métal, je parle fort parce que je ne m’entends plus bien.
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Sem rei nem roque? Os 100 anos da Monarquia
do Norte

Rui Ramos
Há 100 anos, a monarquia foi restaurada no Porto para combater o radicalismo
da esquerda revolucionária republicana. Porque é que isso aconteceu? E porque
é que fracassou? Ensaio de Rui Ramos.
A monarquia, ao contrário do que possivelmente muitos julgam saber, não
acabou em 5 de Outubro de 1910, com a conquista do Estado pelo Partido
Republicano e o exílio do rei D. Manuel II e da família real. Em 1919, no Porto,
a 19 de Janeiro, um domingo, pela uma da tarde, voltou a haver monarquia em
Portugal. Em Lisboa, a sublevação monárquica, ocorrida a 22 de Janeiro, falhou.
A monarquia de 1919 ficou assim a ser a “monarquia do norte”. Na Europa,
a I Guerra Mundial acabara havia apenas dois meses. A situação do país era
tremenda. Faltavam abastecimentos, o Estado estava arruinado, e a epidemia
de gripe matava milhares de pessoas.
No Porto, estabeleceu-se uma Junta Governativa do Reino de Portugal, presidida
pelo célebre capitão Henrique da Paiva Couceiro. A Junta do Porto restaurou a
antiga moeda (o real, através de carimbo nas notas de escudo em circulação),
e a Guarda Nacional Republicana passou a ser a Guarda Real. Mas o rei não
regressou a Portugal, e o fracasso da restauração em Lisboa desanimou muita
gente. Tudo acabou a 13 de Fevereiro, precisamente onde começara: no Porto,
com um contra-golpe militar. Porque é que a monarquia foi restaurada? E porque
é que não teve sucesso?

Depois do fracasso de dois regimes
A monarquia de 1919 resultou do fracasso dos dois regimes políticos que a
antecederam: o do Partido Republicano Português (PRP) de Afonso Costa, até
1917, e o de Sidónio Pais, entre 1917 e 1918. Em 1910, muita gente dispuserase a aceitar a república, na suposição de que seria um regime liberal e pluralista.
Mas a república, entre 1910 e 1917, não foi isso. Consistiu antes no domínio
do Estado por um partido, o PRP de Afonso Costa, com uma orientação de
esquerda revolucionária. Decidido a usufruir do poder em exclusivo, o PRP
perseguiu e oprimiu todos os que não alinhavam com o seu domínio e a sua
ideologia: clero e activistas católicos, sindicatos anarquistas, mas também os
republicanos mais liberais ou conservadores, como os que seguiam António
José de Almeida ou Manuel Brito Camacho. Em 1915, o primeiro Presidente da
República acabou destituído e ameaçado de morte pela sua decisão de resistir
ao peso do PRP sobre o regime. Os jornais da oposição eram regularmente
assaltados e destruídos, e houve sempre milhares de presos políticos e exilados,
para grande escândalo da Europa.
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para salvaguardarem a sua posição no pós-sidonismo, perante rumores de
que os outros se preparavam para contestar os equilíbrios estabelecidos por
Sidónio. Primeiro, houve um golpe republicano, a 10 de Janeiro, em Lisboa e
em Santarém, a pretexto de que a monarquia ia ser restaurada. A 19, foi a vez
dos comandos militares monárquicos do Porto se sublevarem, inquietos com a
possibilidade do restabelecimento de uma república radical.

Uma causa dividida e hesitante
O caos político no mês de Janeiro de 1919 atingiu níveis fantásticos. A divisão
política em Portugal não passava simplesmente por uma oposição entre
republicanos e monárquicos. Cada um desses campos estava dividido entre si
por divergências e ressentimentos por vezes mais profundos do que aqueles que
os separavam do campo contrário. À chamada Causa Monárquica, por exemplo,
não correspondia nesta época uma organização partidária com um comando
único, nem sequer uma convergência em termos de estratégia e ideologia.
Henrique da Paiva Couceiro, que chefiou o golpe no Porto em 1919, defendia a
restauração da monarquia através de um golpe militar. Mas o rei D. Manuel e o
seu lugar-tenente em Portugal, Aires de Ornelas, preferiam colaborar com uma
república conservadora, uma espécie de “república governada por monárquicos”,
como tinha sido o regime de Sidónio, donde no futuro resultasse a restauração
de um modo consensual. Os monárquicos também não concordavam acerca da
monarquia a restaurar: a monarquia constitucional de 1910, ou uma “monarquia
nova”, de acordo com o programa autocrático do chamado Integralismo Lusitano?
As histórias divergentes da restauração no Porto e em Lisboa, em Janeiro de
1919, reflectem essa divisão.

A monarquia no Porto
Henrique da Paiva Couceiro foi o presidente da Junta que restaurou a monarquia
no Porto a 19 de Janeiro de 1919. Alto, magro, louro, arrebatado, era uma figura
quixotesca. Alguns chamavam-lhe o “novo Nuno Álvares Pereira”. Nascido em
1861, tinha sido um herói das guerras de ocupação de Moçambique no fim do
século XIX e governador geral de Angola entre 1907 e 1909. Muito crítico dos
governos da monarquia, foi no entanto o único a combater os republicanos em
Lisboa, durante a revolução dos dias 4-5 de Outubro de 1910.
A república quis aliciá-lo. Ele recusou e partiu para o exílio. A partir da Galiza,
chefiou duas incursões armadas, em 1911 e 1912, para tentar uma restauração
da monarquia. Em Janeiro de 1919, não terá tido muitas dúvidas de que aquela
era a grande oportunidade para pôr termo ao poder dos partidos republicanos:
“Se não for agora, não é nunca”. Vestiu um velho uniforme de gala e apareceu a
cavalo no Porto, instalando-se no quartel-general.
D. Manuel II nunca foi grande entusiasta de golpes restauracionistas: não porque,
como os seus críticos insinuavam, preferisse o conforto do exílio junto da família
real britânica, mas porque desconfiava das vantagens de voltar a Portugal como
chefe de mais um partido revolucionário, igual aos outros.
No Porto, não houve qualquer resistência. Sob a presidência de Couceiro,
passou a funcionar uma “Junta Governativa do Reino de Portugal”, composta
por alguns comandantes militares e antigos conselheiros da monarquia. Por
quase todo o Minho, Trás-os-Montes e uma parte da Beira – nas cidades de
Viana do Castelo, Braga, Guimarães, Lamego, Viseu e Bragança – os edifícios
públicos voltaram a hastear a bandeira azul e branca. Nas páginas do Diário
da Junta Governativa, ficou restabelecida a dinastia, a Carta Constitucional e o
catolicismo como religião do Estado. Várias empresas retomaram a sua antiga
nomenclatura régia: a Companhia Vinícola do Norte de Portugal voltou a ser a
Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal.

A monarquia em Lisboa

Sidónio propôs-se manter a república, mas aberta a todos os que tinham sido
excluídos e reprimidos pelo PRP
Em Dezembro de 1917, o major Sidónio Pais dirigiu um golpe militar que derrubou
o governo do PRP. Propôs-se manter a república, mas aberta a todos os que
tinham sido excluídos e reprimidos pelo PRP: republicanos conservadores,
católicos e também monárquicos. Os monárquicos puderam eleger deputados,
e vários oficiais do exército com reputação de simpatizantes da monarquia foram
nomeados para comandos militares. Sidónio não os temia, convencido de que
republicanos conservadores, monárquicos e católicos teriam percebido que
precisavam de colaborar entre si para resistir à esquerda radical do PRP. Mas
só Sidónio, com o seu carisma, dava coerência à “república nova”. Quando foi
assassinado, a 14 de Dezembro de 1918, tudo se desfez. Os vários grupos
políticos que tinham rodeado o presidente dispuseram-se a recorrer à força

Em Lisboa, tudo foi diferente. Para começar, o líder monárquico era outro:
Aires de Ornelas e Vasconcelos. Da mesma geração de Couceiro e tal como
ele oficial do exército, também andara por África, durante as campanhas de
ocupação colonial do fim do século. Mas onde Couceiro era impetuoso, Aires
de Ornelas era fleumático. Enquanto Couceiro estava por conta própria, Aires
de Ornelas, enquanto representante de D. Manuel II em Portugal, preocupavase acima de tudo em manter-se em sintonia com o rei exilado. D. Manuel II
nunca foi grande entusiasta de golpes restauracionistas: não porque, como os
seus críticos insinuavam, preferisse o conforto do exílio junto da família real
britânica, mas porque desconfiava das vantagens de voltar a Portugal como
chefe de mais um partido revolucionário, igual aos outros. Entre 1908 e 1910,
tudo fizera para ser “o rei de todos os portugueses” e para que, mesmo perante
a subversão republicana, a monarquia continuasse a ser entendida como uma
instituição nacional. Preferia, por isso, uma república conservadora, como tinha
sido a de Sidónio, que excluísse os republicanos radicais e eventualmente, sem
confrontos, evoluísse até à reposição pacífica e consensual da monarquia.
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Por isso, Aires de Ornelas, no princípio de 1919, fez o que pôde para
salvaguardar os compromissos que tinha com as autoridades republicanas. Mas
o entendimento não podia durar. Perante a desagregação de tudo, Aires não quis
perder a iniciativa: quando um jovem militante, a 14 de Janeiro, lhe apresentou
um memorando sobre a “possibilidade” de um “movimento militar de carácter
monárquico”, anotou-o com um equívoco “go on — palavras d’el rei”, julgando,
como diria depois, estar apenas a opinar sobre uma “possibilidade”. Quando
Couceiro deu o seu golpe no Porto, a 19 de Janeiro, Aires jurou ao governo
republicano que ignorava tudo e que o rei o instruíra para secundar os ministros
sidonistas. Devia ser verdade. Mas os acontecimentos já estavam para além da
sua influência. Logo que o governo, perante as notícias da “monarquia do norte”,
começou a pedir ajuda aos partidos republicanos, o entendimento rompeu-se.
À medida que Lisboa se enchia com os antigos “voluntários civis” da carbonária
republicana, outra vez armados e determinados em ajustar contas com quem
não pensava como eles, muitos monárquicos refugiaram-se nos quartéis de
cavalaria 2 e 4, em Belém. Foi então, na noite de 22 para 23 de Janeiro, que
Aires de Ornelas e o ex-ministro da Guerra de Sidónio Pais, o coronel Álvaro
de Mendonça, aceitaram comandar uma concentração de forças em Monsanto
– cerca de 800 militares, sobretudo de cavalaria, e uns 200 civis, com vinte e
oito peças de artilharia –, numa atitude meramente defensiva. Nunca pensaram
em tomar o poder ou sequer apoiar os rebeldes do norte. A quem lhe falava
de Couceiro, Aires respondia impacientemente: “Nós não podemos ter nada de
comum com essa gente”. Mas uma vez em Monsanto, foi-lhe impossível obstar
ao hastear da bandeira azul e branca.
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rei não queria nenhuma “revolução monárquica” e estava “contrariadíssimo”. Os
monárquicos que apoiavam a sublevação do Porto também sentiram que Aires
só acompanhara o movimento “para que não se dissesse que (D. Manuel) não
queria decididamente ser rei de Portugal”. Em Londres, o rei evitou qualquer
palavra de solidariedade. Os monárquicos nunca, portanto, formaram uma frente
unificada, nem as suas sublevações obedeciam a um plano único.
Em Lisboa, a movimentação militar monárquica acabou a 24 de Janeiro, depois
de dois dias de duelos de artilharia, cercada por forças governamentais muito
aumentadas com tropas chegadas do sul. Houve 39 mortos. Tal como D. Manuel
temia, a perspectiva da restauração monárquica serviu para a esquerda radical
do PRP, em nome da unidade dos republicanos para a defesa da república,
voltar ao governo, que logo monopolizou. A república, durante uns tempos,
voltou a ter a tonalidade exaltada e violenta dos piores tempos da “ditadura da
rua” de Afonso Costa.

O fim da monarquia do norte
No norte, que era cultural e politicamente muito diferente do sul, o ambiente
era mais favorável à monarquia. Muitos padres e os seus fiéis, revoltados pelas
perseguições do PRP à Igreja, aderiram à restauração. Mas o movimento não
desceu abaixo de Aveiro e Viseu. Houve quem, ao princípio, tivesse previsto
uma guerra civil de quatro anos, até pelas notórias deficiências de comando
do exército republicano. Mas Couceiro tinha pouca tropa e dificuldades
logísticas. O governo de Lisboa, recorrendo a uma força de dois cruzadores,
três contratorpedeiros, três canhoneiras e quatro caça-minas, dominava o mar,
impedindo abastecimentos e flagelando as costas do norte. A Junta do Porto não
conseguiu que a Espanha a reconhecesse, e muito menos ajudasse. A derrota
em Lisboa, a 24 de Janeiro, teve um efeito desmoralizador, tal como alguns
combates mal sucedidos, a começar pelo recontro de Águeda, a 27 de Janeiro.
Telégrafos, telefones e automóveis ajudavam a espalhar as notícias rapidamente.
A 13 de Fevereiro, a “monarquia do norte” acabou como começara: por um golpe
militar no Porto. Sidonistas e monárquicos combinam-se para pôr termo ao que
se tornara um incómodo para todos.
Os restauradores também foram confrontados, ao fim de nove anos de república,
com uma certa naturalização das instituições e símbolos republicanos. Um
episódio contado pelo escritor Campos Lima no seu Reino da Traulitânia é
significativo. Alguém se lembrou de estender a bandeira vermelha e verde da
república na entrada do edifício central dos correios do Porto, para ser pisada
pelos utentes ao entrar. A provocação não correu bem. Segundo Campos Lima,
os promotores da profanação tiveram de desistir, quando constataram que o
público evitava entrar nos correios. Afinal, aquela era a bandeira com que os
soldados portugueses tinham combatido durante a Grande Guerra e, com as
quinas e os castelos, incluía as antigas armas reais.
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A 13 de Fevereiro, a “monarquia do norte” acabou como começara: por um golpe
militar no Porto. Sidonistas e monárquicos combinam-se para pôr termo ao que
se tornara um incómodo para todos. O instrumento foi o capitão João Sarmento
Pimentel. Apesar de doente com gripe, aproveitou a saída de Couceiro e da
maioria das tropas do Porto, e restaurou tranquilamente a república à frente da
Guarda Real, que, para o efeito, voltou a ser a Guarda Republicana. A 19 de
Fevereiro, os últimos combatentes da monarquia deixaram Trás-os-Montes em
direcção à Galiza. Nunca houve, como reconheceu o comandante das forças
republicanas, mais do que “escaramuças”. Em Águeda, sete horas de tiroteio
produziram apenas dois mortos e alguns feridos. No total, os confrontos militares
entre Janeiro e Fevereiro de 1919 terão provocado uns 150 mortos. Não foi o
mais sangrento nem sequer o mais odiento conflito desta época. Geralmente,
as lutas entre partidos republicanos tenderam a ser mais mortíferas. Era um
sinal de que as verdadeiras alternativas políticas passavam, cada vez mais, por
dentro do campo republicano.

Sem rei nem roque
Os republicanos vencedores tentaram arranjar uma má fama à “monarquia do
norte”, explorando as violências que alguns militantes monárquicos exerceram
sobre presos republicanos no Éden Teatro, no Porto. Daí o nome que lhe
deram de “reino da traulitânia”. No entanto, as brutalidades republicanas em
Lisboa foram provavelmente piores. Um caso particularmente repugnante
foi o linchamento do monárquico Jorge Camacho, a 7 de Fevereiro de 1919,
no Terreiro do Paço, quando chegava à capital sob prisão. Nas prisões, em
Setembro de 1919, acusados de participação na revolta monárquica, estavam
1196 indivíduos, dos quais 593 militares. Muitos exilaram-se e muitos mais foram
sujeitos a suspeições, inquéritos e saneamentos. Acabaram todos amnistiados
pela lei de 9 de Abril de 1921.
D. Manuel II queria ser “o rei de todos os portugueses”
Os republicanos, no entanto, perceberam rapidamente que o lugar-tenente do

Mas foram sobretudo os próprios monárquicos que se encarregaram de deprimir
a aventura do Porto. D. Manuel referiu-se depois à iniciativa de Couceiro como
um “nefando crime”, cometido contra as suas instruções. O chefe do governo
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republicano nesta época, José Relvas, clamaria depois ter recebido, por nova cultura tradicionalista. Como era óbvio, não desejavam a restauração da
intermédio de Egas Moniz, uma proposta do rei para repudiar Couceiro em troca monarquia de 1910, “liberal e maçónica”, nem sequer, depois de 1919, o regresso
da amnistia para os outros monárquicos.
de D. Manuel II, “um rei que apenas tem servido a república”. Acabariam mesmo
por romper com D. Manuel, esclarecendo que eram “monárquicos por sermos
nacionalistas e não por lealdade à pessoa do rei”. O fascismo e os autoritarismos
militares dos anos 20 acabaram por os persuadir de que o futuro lhes pertencia.
No fundo, república e monarquia estavam a começar a deixar de definir os termos
da divisão e do confronto político. Os liberais conservadores de um lado e do
outro tinham mais em comum entre si do que com os que, fossem republicanos
ou monárquicos, aspiravam agora a ditaduras, em versões revolucionárias ou
tradicionalistas. Foi o que se viu nos anos 30. Henrique da Paiva Couceiro,
depois de combater contra a república de 1910-1926, veio também a ser inimigo
do Estado Novo, desse regime em que “vela a polícia e o lápis da censura”,
como disse em 1937 numa carta a Salazar, que por isso o mandou prender e
deportar para Espanha. O “D. Quixote” da causa monárquica tinha então 76
anos. Em 1939, vinte anos depois da “monarquia do norte”, Paiva Couceiro,
o restaurador da monarquia no Porto a 19 de Janeiro de 1919, e Sarmento
Pimentel, o restaurador da república a 13 de Fevereiro, estavam ambos exilados.
Agora que entramos em 2019......é bom ter presente o importante que este
ano pode ser. E quando vivemos tempos novos e confusos sentimos mais a
importância de uma informação que marca a diferença – uma diferença que
o Observador tem vindo a fazer há quase cinco anos. Maio de 2014 foi ainda
ontem, mas já parece imenso tempo, como todos os dias nos fazem sentir todos
os que já são parte da nossa imensa comunidade de leitores. Não fazemos
jornalismo para sermos apenas mais um órgão de informação. Não valeria a
pena. Fazemos para informar com sentido crítico, relatar mas também explicar,
ser útil mas também ser incómodo, ser os primeiros a noticiar mas sobretudo ser
os mais exigentes a escrutinar todos os poderes, sem excepção e sem medo.
Este jornalismo só é sustentável se contarmos com o apoio dos nossos leitores,
pois tem um preço, que é também o preço da liberdade – a sua liberdade de se
informar de forma plural e de poder pensar pela sua cabeça.

O astrolábio mais antigo do mundo é
português
Datado de 1498, e criado em Portugal, foi encontrado entre os destroços do
navio Estrela o mais antigo astrolábio do mundo, avança o ABC. O instrumento
de orientação foi utilizado pela armada portuguesa na segunda viagem de Vasco
da Gama à Índia. Arqueólogos britânicos recuperaram o objecto junto à costa de
Omã, no fundo do Mar Arábico.
O Esmeralda naufragou em 1503, numa tempestade que matou todos os
tripulantes, tendo já sido recuperadas várias preciosidades arqueológicas do
navio, incluindo sinos, canhões e discos de cobre com a marca da família real
portuguesa. Foi nos destroços do Esmeralda que foi encontrado, em 2013,
o segundo exemplar conhecido da moeda de prata criada por D. Manuel
especificamente para o comércio com a Índia.

Henrique da Paiva Couceiro, depois de combater contra a república de 19101926, veio também a ser inimigo do Estado Novo
Os monárquicos, tal como os republicanos, não tinham demasiada solidariedade
entre si. A militância monárquica mais agressiva não era então representada
pelas velhas famílias ou pelos antigos políticos liberais, todos bem instalados
e com demasiado a perder, mas por ex-republicanos, como António Sardinha,
Alfredo Pimenta ou Homem Cristo Filho. A “causa monárquica”, naquilo que tinha
de mais activo, parecia mais ideológica do que social, e perdera a simpatia da
hierarquia da Igreja. Aliás, começava já a ser notório que os políticos católicos,
inspirados pela hierarquia da Igreja, tendiam a afastar-se da “causa”. Por isso, a
restauração não mobilizou demasiada gente importante. José Relvas percebeu
logo que a “monarquia do norte” não duraria ao ler a lista da Junta Governativa
do Reino em Janeiro de 1919: “O pessoal não é numeroso”.
Em 1924, o escritor Armando Boaventura publicou um livro humorístico com o
título de Sem Rei nem Roque, em que imaginava o que seria a restauração da
“monarchia com ch”: para começar, haveria um “concurso” para escolher um rei,
com pelo menos 2000 candidatos. O principal problema da monarquia depois de
1919 é que deixou de se perceber que regime seria, se fosse restaurada. Em
princípio, deveria consistir na continuação do regime da Carta Constitucional,
interrompido em 1910. Mas os monárquicos que se reviam no movimento do
Integralismo Lusitano, cada vez mais influente entre os jovens activistas da
“causa”, não pensavam assim. Queriam que a monarquia correspondesse a um
novo tipo de Estado, anti-liberal e anti-democrático, com um rei absoluto, e uma

O astrolábio agora recuperado mede 175 milímetros, pesa 344 gramas e foi
encontrado em 2016, mas só agora teve a data de origem certificada. Foi feito
um scan laser do artefacto, para que possa ser estudado por outros arqueólogos
online. Para além de antigo, o astrolábio é muito raro: existem apenas 104
exemplares criados no mesmo estilo, o Sodré.
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Por Nanda Pnto/Paris
La ville de Santarém, capitale du Gothique au Portugal Santarém, est considérée
comme la capitale du style gothique au Portugal, même si d’autres villes peuvent
également revendiquer ce titre. Sans être très grande, Santarém est une ville,
avec beaucoup de choses à voir.
Plusieurs peuples y sont passés :
Phéniciens, Grecs, Carthaginois, Vandales, et finalement les Musulmans
jusqu’en 1147, date où Santarém et
son château ont été conquis par D.
Afonso Henriques, le premier roi du
Portugal.
Selon les chroniques de l’époque, durant la nuit du 14 au 15 Mars, le roi et
une petite armée composée de 250 de
ses meilleurs chevaliers ont escaladé
les murs et ouvert les portes, surprenant les maures, qui ont fini par être vaincus.
Le 15 au matin, Santarém appartenait au jeune royaume du Portugal.
De nos jours, quelques murailles et tours de l’ancien château mauresque subsistent encore. Du très beau jardin, où se dresse une statue du premier roi du
Portugal, on admire une magnifique vue sur le Tage.
Plusieurs légendes racontent l’origine de Santarém, dont la plus ancienne est
celle d’Abidis, fruit des amours de Ulysse et Calypso (fille de Gárgoris, prince de
Lusitanie).
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Abidis a fondé une ville à laquelle il a donné le nom de Esca-Abidis et plus tard
Scalabis. C’est de ce nom romain qu’est issu celui des habitants de la région qui
s’appellent aujourd’hui Escalabitanos.
Quant au nom de la ville Santarém, il
a pris son origine dans la légende de
Santa Iria (ou Irene). Santa Iria était
une jeune vierge d’origine Wisigothique, qui a été violée et martyrisée
dans la ville de Tomar et jetée par la
suite dans le fleuve Nabão.
Son corps, complètement préservé a
été trouvé dans les sables du Tage.
En son honneur la ville a pris le nom de
Sancta Irene, ensuite Santarém.
Santarém fut une des villes les plus
importantes du Portugal médiéval, comme en témoignent ses nombreux monastères et les restes du palais royal, sur lesquels la cathédrale a été construite.
							
À Santarém est né aussi Pedro Álvares Cabral, qui a découvert le Brésil en 1500.
Le tremblement de terre de 1755 ainsi que les Invasions Napoléoniennes, ont
provoqué la décadence de Santarém qui a perdu beaucoup de ses monuments
Gothiques, mais reste toujours une ville digne d’être visitée où l’on peut également voir de beaux exemples d’art Manuélin, Renaissance et Baroque.
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PÁSCOA
Por Joao Aparecido da Luz / Br
Nos quarenta dias que antecederam a Páscoa, festa mais importante da fé cristã,
lembramos os 40 dias que Jesus passou jejuando no deserto sendo tentado pelo
demônio. O número 40 lembra também os 40 anos do êxodo de Israel desde o
Egipto à terra de Canaã, os 40 dias que Moisés jejuou no Sinai, os 40 dias que
Elias caminhou em direcção ao monte Horeb, os 40 dias do dilúvio. Nos 40 dias
do período quaresmal os cristãos tiveram a oportunidade de percorrer o caminho
que é caracterizado pelo exercício do jejum, da oração, da esmola e porque não
dizer do perdão. Este exercício propicía a realização da verdadeira Conversão.
A partir de Jesus Cristo a Páscoa toma outro sentido porque a morte foi vencida
pela sua ressurreição.
A busca do não egoísmo, o olhar fixo e compadecido para com os nossos
semelhantes nos leva ao espírito de partilha com os menos favorecidos. O
Tríduo Pascal representado pela paixão, morte e ressurreição de Cristo nos leva
à aproximação do dom misericordioso de Deus. A figura tridimensional deste
Tríduo nos conduz ao amadurecimento do espírito e da alma para com Deus,
em que pese estarmos sempre ameaçados pela força negativa do pecado e da
morte. Mas o desejo do cristão é fixar e olhar para a Páscoa alcançando assim
a comunhão com o Criador.
Páscoa ou Domingo da Ressurreição é uma festividade cristã que costuma
ocorrer entre o dia 22 de março e 25 de abril e serve de base para as demais
solenidades móveis do calendário litúrgico anual com excepção do Advento,
que é outra data importante dos cristãos. O carnaval também tem sua data
estabelecida em função da data pascal.
A comemoração da Páscoa reveste-se de uma atitude importante que todo
cristão deve reverenciar. Jesus é Aquele que nos estimula a nos deixar invadir
pelos ensinamentos que a palavra de Deus nos mostra, pensando na vida como
um recomeçar contínuo, com força e esperança sempre renovadas na certeza
absoluta de que Deus existe. Nós, cristãos, não temos que procurar a dor, mas
quando ela aparece e não há meios de evitá-la, é a fé quem lhe dá sentido e
valor. “Para quem não crê em Deus nenhuma explicação é possível; para quem
crê nenhuma é necessária”.
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Encore les véhicules électriques
Par Maria-Fernanda Pinto
STÉPHANE LHOMME, Directeur de l’Observatoire du nucléaire explique que
- Le cycle de vie d’un véhicule électrique le rend aussi polluant qu’un véhicule
thermique. Le subventionner n’a pas de sens.
La fabrication des batteries est tellement émettrice de CO² qu’il faut avoir
parcouru de 50 000 à 100 000 km en voiture électrique pour commencer à être
moins producteur de CO² qu’une voiture thermique. Soit 15 à 30 km par jour, 365
jours par an, pendant 10 ans ! (AFP/DANIEL ROLAND)
Or, contrairement à ce que croient la plupart des gens, soumis à une propagande
continuelle des politiques et des industriels, la voiture électrique n’est pas plus
vertueuse pour le climat que la voiture thermique, essence ou diésel.
Ce sont là les conclusions d’une étude, déjà ancienne, de l’Agence de
l’environnement et de la maitrise de l’énergie (Ademe), ignorées délibérément
par le gouvernement (Elaboration selon les principes des ACV des bilans
énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre et des autres impacts
environnementaux induits par l’ensemble des filières de véhicules électriques et
de véhicules thermiques à l’horizon.
2012 et 2020,
Sachant que ces voitures servent essentiellement à des trajets courts, il est
probable que le kilométrage nécessaire pour s’estimer « vertueux » ne sera
jamais atteint. De plus, tout le CO² émis par une voiture électrique est envoyé
dans l’atmosphère avant même que ne soit parcouru le moindre kilomètre, alors
que la voiture thermique émet son CO² au fil des ans…
Par ailleurs, il est partout prétendu que la voiture électrique n’émet pas de particules
fines. Mais, comme le signale le magazine Science et Vie (janvier 2015), « les
pneus, les freins et l’usure des routes émettent presque autant de microparticules
que le diésel ». La voiture électrique émet certes moins de particules que la
voiture thermique, puisqu’elle ne dispose pas d’un pot d’échappement, mais elle
possède bien des freins, des pneus, et roule sur le goudron !

- A 80 % nucléaire
Au final, la voiture électrique n’est pas plus écologique que la voiture thermique.
L’argent public consacré à son développement est donc totalement injustifié.
Or, il s’agit de sommes astronomiques : – le gouvernement a lancé un plan
d’installation de 7 millions de bornes de rechargement à environ 10 000 euros
pièce, soit un cout d’environ 70 milliards d’euros. Il est d’ailleurs poignant de
voir les élus de petites communes, croyant faire un geste pour l’environnement,
casser la tirelire municipale pour s’offrir une borne ; – le bonus « écologique »
à l’achat d’une voiture électrique dépasse 10 000 euros par véhicule, souvent
complété par une prime de la région.
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l’électricité utilisée est la même qu’ailleurs.
Nous ne faisons pas ici la promotion de la voiture thermique, elle-même une
calamité environnementale. euros à l’achat d’une voiture diésel, de lui réserver
des places de stationnement et de remplir son réservoir à prix cassé… Dans la
même veine mais moins délicatement dit….
Que tu aies une voiture « diésel » ou non, lis ceci : C’est une très bonne analyse
démontrant que nos politiques (et les verts) nous font du spectacle:
La paranoïa du diésel ne concerne que les automobilistes !!!
Les Poids lourds, Autocars, Navires, sont exclus ! Juste pour situer le degré de
paranoïa des plus virulents détracteurs du véhicule diésel, il faut leur révéler
les données de l’’industrie maritime qui a démontré qu’en considérant la taille
des moteurs et la qualité du carburant utilisé, les 15 plus gros navires-cargos
du monde polluent autant que l’ensemble des 760 millions d’’automobiles de la
planète.
Vous savez, ces porte-conteneurs qui nous alimentent en produits que l’on
fabriquait dans nos usines délocalisées, aujourd’hui, ils brulent chacun 10.000
tonnesde carburant pour un aller et retour entre l’Asie et l’Europe.
Ces malheureux 15 navires font partie d’une flottille de 3.500, auxquels il faut
ajouter les 17.500 tankers qui composent l’ensemble des 100.000 navires qui
sillonnent les mers.
Pour ne pas quitter le domaine maritime, rappelons que la flotte de plaisance
française est d’environ 500.000 unités, dont 5.000 yachts de plus de 60 mètres,
et que le plus moyen de ceux-ci brule environ 900 litres de fuel en seulement une
heure, alors que les 24 % de foyers français qui se chauffent au fioul ont du mal
à remplir leur cuve pour l’hiver.
Pour continuer sur le chemin de la schizophrénie paranoïde, prenons en compte
toute la flottille de pêche et les 4,7 millions de poids lourds en transit à travers la
France.
Les milliers d’avions qui sillonnent le ciel et dont la consommation par passager
et par km parcouru est 3 fois plus nocive pour le climat que l’automobile.
Pour compléter cette petite fable, n’oublions pas l’indispensable domaine agricole
où la consommation moyenne d’énergie est de 101 litres de fuel par hectare.
- Mais pas d’affolement, Hulot va certainement sauver la planète en collant une
nouvelle TAXE sur les seuls véhicules diésel ....et affaiblir un peu plus notre
industrie automobile, ce qui augmentera le chômage dans la foulée.… Cela
prouve également que les journaleux sont achetés par le pouvoir pour la boucler
et nous laver les cerveaux.

La quasi-totalité des acheteurs sont des ménages aisés, car ces véhicules sont
très chers : une fois de plus, l’argent de tous est offert aux plus privilégiés.
En réalité, au pays de l’atome, tous les moyens sont bons pour « booster » la
consommation d’électricité, en baisse continue depuis des années.
Car la voiture électrique en France peut être considérée comme une « voiture
nucléaire » : la quasi-totalité des bornes de rechargement installées sont
branchées sur le réseau électrique ordinaire, à 80 % nucléaire.
Il ne faut pas se laisser abuser par les certificats mis en avant par M.Bolloré
et ses Autolib (Paris), Bluecub (Bordeaux) et Bluely (Lyon), assurant qu’elles
sont rechargées aux énergies renouvelables : il ne s’agit que de jeux d’écriture ;

J Y M ARCHITECTURE
Services & Plans D’Architecture
Résidentiel • Rénovation • Commercial • Multiplex
Jean-Yves Mesquita T.P.
Technologue en Architecture
Cel. 514.972-9985 • @:info@jymarchitecture.com • www.jymarchitecture.com
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Colaboração especial

www.facebook.com/museucombatente.oficial		

DA CERIMÓNIA DO DIA NACIONAL DO
COMBATENTE
COMEMORAÇÃO
DA
BATALHA DE LA LYS:
O dia, chuvoso, começou com Eucaristia celebrada por S. Exa. Rev. o Bispo das
Forças Armadas e de Segurança, D. Rui Valério, numa cerimónia que contou
com as presenças do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas,
Almirante Silva Ribeiro entre as mais altas patentes do Exército, Marinha e Força
Aérea.
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A cerimónia militar foi presidida pelo Ministro da Defesa Nacional, Prof. Dr. João
Gomes Cravinho acompanhado pela Secretária de Estado Drª Ana Santos Pinto.
Neste DIA NACIONAL DO COMBATENTE a Liga dos Combatentes evocou o
101º aniversario da Batalha de La Lys e a 83ª romagem ao Túmulo do Soldado
Desconhecido.
- A cerimónia teve início com as honras militares e a revista às forças em parada
pelo Ministro da Defesa. O Ministro da Defesa foi acompanhado pelo Presidente
da Câmara Municipal da Batalha, o Almirante Chefe-do-Estado Maior das Forças
Armadas e o Presidente da Liga dos Combatentes. No decorrer da cerimónia
foram executadas 19 salvas de artilharia , sendo o speaker que anunciou as
fases da cerimónia o TC Álvaro Diogo da Liga dos Combatentes.
- De seguida, os discursos do Presidente da Liga dos Combatentes, TGen
Joaquim Chito Rodrigues e do Ministro da Defesa Nacional, Prof. Dr. João
Cravinho, após o que foram impostas diversas condecorações:
A medalha da Defesa Nacional é destinada a galardoar os militares e civis
nacionais ou estrangeiros que no âmbito técnico-profissional revelem elevada
competência, excepcionais qualidades no desempenho das suas funções e
relevantes qualidades pessoais contribuindo significativamente para a eficiência,
prestígio e cumprimento da missão do Ministério da Defesa Nacional.
Medalha
da
Defesa
Nacional
2ª
classe
ao TC António
Augusto Porteira de Almeida, Vogal da Liga dos Combatentes;
- Medalha da Defesa Nacional 4ª classe - Dr. Alcides da Silva Martins, Presidente
do Conselho Fiscal da Liga dos Combatentes e Dr. Helder Freire, Director da
revista Combatente da Liga dos Combatentes;
- Condecoração à Liga dos Combatentes - Membro Honorário da Real Ordem de
Nª Srª de Vila Viçosa – comenda imposta no Estandarte Heráldico da Liga dos
Combatentes por D. Duarte Pio de Bragança, Grão Mestre das Ordens Reais
Portuguesas, acompanhado pelo membro da Ordem, Sr. Paulo Vitorino, como,
pelo trabalho da Liga dos Combatentes ao evidenciar e exaltar o amor à Pátria
e aos símbolos;
Consta do termo de concessão: Ao longo da sua existência a Liga dos
Combatentes tem promovido a exaltação do amor à Pátria, e a divulgação do
significado dos símbolos nacionais assim como a defesa intransigente dos
valores morais e históricos de Portugal evidenciando o comportamento efectivo
na defesa dos valores da Solidariedade e da Paz, pretendendo assim evidenciar
e exaltar o trabalho da Liga dos Combatentes.

https:facebook.com/ligadoscombatentes.oficial
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A Medalha de Mérito da Liga dos Combatentes destina-se a galardoar pessoas
singulares , nacionais ou estangeiras, bem como sócios ou funcionários da Liga
pelos serviços distintos e de elevado mérito prestados ao serviço da Liga dos
Combatentes ou ao seu serviço.
- Medalhas de mérito da Liga dos Combatentes atribuída no grau Ouro – `a
Presidente da Câmara de Cantanhede, Dª Mª Helena Teodósio ao Presidente
da Câmara de Palmela Álvaro Amaro e Sr. José Calisto Presidente da Câmara
de Reguengos de Monsarraz, impostas pelo Almirante Cemgfa, Secretária
de Estado da Defesa Nacional e Presidente da Liga dos Combatentes.
O Presidente da Liga dos Combatentes impôs também esta medalha no Grau Ouro
aos anteriores Presidentes dos Núcleos de Évora, Sgt Mor Paulo Pagará, do Núcleo
de Lamego, Sr. Artur Pombinho Lucena, e Sr. José Henrique do Núcleo de Espinho.
Após o desfile das Forças em Parada com representação da banda dos Fuzileiros
, o estandarte nacional e uma Companhia a três pelotões, um de Fuzileiros,
um do Exército e outro da Força Aérea, seguidos pelos cerca de 80 guiões
dos Núcleos da Liga dos Combatentes, as entidades visitaram o Museu das
Oferendas onde foi assinado o Livro de Honra da Liga dos Combatentes tendo
a cerimónia de deposição de Coroas de Flores decorrido na Sala do Capítulo do
Mosteiro da Batalha, junto ao túmulo do Soldado Desconhecido que se encontra
nesta sala desde 1921, e que guarda os corpos de dois soldados: um morto na
Flandres e outro em Moçambique - e é permanentemente alumiado pela “chama
da Pátria” e homenageado por militares.
Na parede sobranceira ao túmulo, a escultura do Cristo das Trincheiras.
Sobre a ORDEM DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE VILA

VIÇOSA, de seu nome completo REAL ORDEM MILITAR DE
NOSSA SENHORA DE VILA VIÇOSA.

A insígnia desta ordem (de banda azul com riscas laterais brancas) é constituída por
um medalhão coroado, em forma de estrela, com um círculo ao centro onde se lêem
as letras AM, com a inscrição Padroeira
do Reino. A insígnia foi desenhada por
Jean-Baptiste Debret, em 1818 e é uma
ordem dinástica portuguesa.
A ordem foi instituída pelo rei D. João
VI de Portugal a 6 de Fevereiro de
1818, dia da sua aclamação, no Rio de
Janeiro, Brasil. O objectivo do rei, grãomestre da nova Ordem Militar Leiga, era
homenagear a padroeira Nossa Senhora
da Conceição (designada por alvará
de 1646) pelo motivo de Portugal ter
sobrevivido, como país independente,
às guerras napoleónicas que tinham
assolado o país e a Europa.
Até 1910 foram agraciados com
esta ordem várias personalidades,
essencialmente oriundas da nobreza e
da aristocracia. O Governo provisório, em Outubro de 1910, extinguiu-a como ordem
militar, embora o rei D. Manuel II de Portugal no exílio e os pretendentes Duques de
Bragança que lhe sucederam tenham continuado a utilizar as insígnias desta ordem.

im mkt museu do combatente 6 de Abril de 2019
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Discurso do Presidente da Liga dos
Combatentes, Tenente General Joaquim
Chito Rodrigues, no Dia Nacional do
Combatente, (9 de Abril), em 6 de Abril,
na Batalha

Exmo Senhor Ministro da Defesa Nacional, e vogal honorário do Conselho
Supremo da Liga dos Combatentes
Excelência,
O nosso sincero agradecimento por ter decidido presidir a esta cerimónia, no dia
em que evocamos os combatentes por Portugal.
Permita-me que sublinhe o interesse que Vª Exa vem demonstrando pela causa
dos antigos combatentes.
Exmo Senhor Almirante Chefe-de-Estado-Maior-General-das-Forcas Armadas e
vogal honorário do Conselho Supremo da Liga dos Combatentes.
Os nossos profundos agradecimentos, não só pela sua presença, mas por todo o
apoio garantido pelas FA para a realização desta tradicional e secular cerimónia
militar, de homenagem aos combatentes.
Permita-me igualmente que sublinhe o seu inestimável interesse, sensibilidade
e entusiasmo com que se empenhou e empenhou as Forças Armadas e Forças
de Segurança no apoio à evocação do centenário do Armistício, no passado mês
de Novembro, na avenida da Liberdade, em Lisboa.
Exma Senhora Secretária de Estado da Defesa Nacional,
O nosso reconhecimento pelo interesse demonstrado pela causa dos antigos
combatentes.
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Exmo Senhor Presidente da Camara da Batalha e da Assembleia Municipal da
Batalha, o nosso agradecimento por mais uma vez nos receberem em vossa
casa.
Exmo Senhor Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa da
Assembleia da República,
Exmos Senhores, e Generais Chefe-do-Estado-Maior-do-Exército e general
Chefe-de-Eatado-Maior da Força Aérea, vogais honorários do Conselho
Supremo da Liga dos Combatentes, e Exmo Senhor Vice-Almirante Vice-Chefe
do-Estado-Maior da Armada
Exmos senhores General 2º Comandante Geral da GNR e Representante do
Senhor Director Nacional da PSP (Comandante Distrital de Leiria)
Exmos Senhor Embaixador de Angola ,
Exmo Senhor D. Duarte Pio de Bragança, agradeço a sua presença como
combatente, mas também por ter decidido agraciar a Liga dos Combatentes
com uma distinção honorífica o que muito nos sensibiliza.
Exª Reverendíssima D. Rui Valério, Bispo das Forças Armadas e Forças de
Segurança.
Os nossos agradecimentos pela sua presença e pelas palavras proferidas na
homilia de hoje.
Exmos Senhores Almirantes e Generais antigos Chefes de Estado Maior,
senhores almirantes, generais e oficiais generais
Exmo Senhor Presidente da Cruz Vermelha do Mosteiro da Batalha
Exmos senhores Presidentes das Câmaras de Leiria, Cantanhede, Palmela e
Reguengos de Monsaraz
Exmos Senhores Directores Gerais e Director
Exmo Senhor Presidente do Observatório Internacional de Direitos Humanos
Exmos Senhores Adidos de Defesa de países amigos, Espanha, EUA, França,
Moçambique, Angola, e Rússia
Exmos Senhores Presidentes de Associações de Combatentes e de Núcleos e
Associações da Liga dos Combatentes e da British Leagion.
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Exmos Senhores Membros honorários da Torre Espada Valor Lealdade e Mérito, como os nacionalismos, o imperialismo e o social darwinismo, após a Grande
membros do Conselho Supremo e da Direcção Central da LC
Guerra por muitos considerada como o berço do modernismo, aprofundou-se
um radicalismo sustentado pelo nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, o
Ilustres Convidados
comunismo na Rússia e mesmo entre nós o salazarismo, os quais em escassos
vinte anos de paz, conduziram a Segunda guerra Mundial e, entre nós, à guerra
Minhas senhoras e meus senhores
do ultramar.
Caros Combatentes
Evocamos hoje o Dia Nacional do Combatente.
Fazemo-lo neste lugar e momento há 98 anos.
Aqui, onde se evoca o aprofundamento da independência de Portugal com uma
vitória decisiva em Aljubarrota, com o levantamento deste Mosteiro de Santa
Maria da Vitória e se completa esse simbolismo, com a estátua a cavalo, do
militar, combatente e santo, D. Nuno Álvares Pereira, que garantiu essa mesma
vitoria.
Hoje, duplamente evocado, por há precisamente 635 anos a 6 de Abril de 1384,
em Atoleiros, usando a tática do quadrado e do “pé em terra”, sem uma baixa, ter
vencido e impedido a entrada em Portugal de uma hoste de Castela.

Vinte anos de paz aparente que nos conduzem a uma impressionante constatação
da evolução do país derrotado, a Alemanha.
De fato, um país que acabou por não ser militarmente invadido, que fez uma
guerra em que as suas forças estiveram a 120 km de Paris, sofre uma contra
ofensiva das forças aliadas que os persegue, mas fica a 700 km de Berlim, sem
entrar em território alemão e que embora conquistando a vitória, não o fizeram
segundo os vencidos, militarmente;
Um país que termina a guerra sem moeda, em que a troca direta substitui a
moeda, em que a população se revolta, a greve geral aprofunda a fome e a
pobreza e abre portas ao comunismo que leva Lenine a afirmar “ a revolução que
se aproxima na Alemanha é o acontecimento mundial do nosso tempo”;

Aqui, na cidade da Batalha, e neste dia, em que se evocam os militares que
serviram Portugal além-fronteiras ultramarinas, através de um padrão de
homenagem à figura mítica de Mouzinho de Albuquerque.

Um país com 2000 por cento de inflação ao mês; que perde milhões de homens
e algum território e é confrontado por um tratado de paz imposto pelos seus
opositores, recupera de tal forma, que tem coragem para interromper a Paz
e lançar a Europa numa nova e Segunda Guerra Mundial, com os resultados
catastróficos conhecidos.

Aqui, onde em 1921, após o fim da Grande Guerra, se inumaram em campa
rasa os restos mortais de dois soldados desconhecidos trazidos simbolicamente
do centro da Europa e de Africa, em homenagem aos quais fazemos hoje a 98ª
Romagem, evocando os que simbolizam, para nós, os soldados sem campa,
caídos por Portugal.

Se a grande guerra marcou a Europa política e geograficamente com outros
traços. O mesmo sucedeu após a segunda guerra mundial com uma colonização
na Europa e a descolonização no mundo.

Enfim, onde mais uma vez, na presença das mais altas entidades do Estado, como
desde há 98 anos, Presidentes da República, Primeiros-ministros e Ministros,
ato igualmente sufragado em despacho pelos Chefes Militares dos Ramos, se
comemora o Dia Nacional do Combatente e se visita a memória de todos aqueles
marcos culturais e humanos da História de Portugal, e a eles juntamos todos os
outros e recordamos e homenageamos, todos quantos serviram o seu país, de
armas na mão, quando foi necessário, de Afonso Henriques aos nossos dias.

Seria necessário esperar pelo fim do século, para com a queda do muro de
Berlim e de uma guerra fria e de uma Paz sustentada por um terror nuclear, para
se voltarem a desenhar novos contornos europeus políticos e geográficos.
Até nos nossos dias, se vive idêntico momento político em que a Europa após
um esforço de união, ameaça desagregar-se e estabelecer novas fronteiras
políticas e geográficas, pondo em causa sua própria segurança. Afinal a História
parece repetir-se.

Iluminamos hoje, os que se bateram na guerra do ultramar e se batem nas
operações de paz e humanitárias, em forcas nacionais destacadas.

No meio desta constante e profunda mutação da Europa um país mantém as
suas seculares fronteiras há novecentos anos: Portugal.

Neste Dia Nacional do Combatente sublinhamos e evocamos quatro efemérides,
do século XX, que envolveram combatentes por Portugal.

Minhas Senhoras e meus senhores

O 101º aniversario da Batalha de La Lys, em França e o Centenário do regresso
a Portugal, das tropas do CEP.
O 58º aniversário da chegada das Nossas Tropas a Nambuangongo, em Angola,
e da queda de Goa, Damão e Diu, perante a invasão indiana.
E o 26º aniversário da primeira Força Nacional Destacada no âmbito da ONU,
em Moçambique, em poio do processo de Paz, a ONUMOZ.
Momentos difíceis, distintos e marcantes da História militar recente de Portugal,
mas no que se refere as Forças Armadas, sempre momentos idênticos de
serviço: - o cumprimento de missões ao serviço de Portugal, determinadas pelo
poder político.
Depois de, durante os últimos quatro anos, termos evocado, a nível nacional, o
fenómeno guerra, evocando o centenário da Grande Guerra, no ano em curso
queremos fundamentalmente, não evocar, mas celebrar a paz.
A paz externa, a Paz interna e a Paz Real individual que cada combatente
ambiciona e merece.
A paz, como a que resultou, então, da Chamada Conferência de Paz iniciada em
1919, com a criação da Sociedade das Nações que facilitaria os diversos tratados
de Paz conseguidos, mas cujo processo duraria mais tempo a concretizar do
que durou a própria guerra.
Tratados, acordos, conflitos, cessar fogos e conflitos político-diplomáticos, são
os ingredientes da descrição de uma alucinante e decadente Europa Imperial em
permanente convulsão. O que poderá impressionar é a volatilidade dos acordos,
a fragilidade e não respeitabilidade dos tratados, a mudança constante dos
factores de decisão política, a alteração permanente da grande estratégia face à
mudança dos Grandes Chefes ou dos Grandes Partidos.
Se nas causas da Grande Guerra se salientam os “ismos” então existentes,

Não queremos celebrar apenas o centenário da Paz de Versalhes, um dos
acordos da Conferência de Paz da Grande Guerra, mas também os 45 anos da
Paz da Guerra do Ultramar, conflito que nos é muito caro, pois muitos de nós
tivemos infelizmente que nele tomar parte.
A Paz é e foi sempre muito cara para aqueles que tiveram que fazer a guerra.
Os combatentes da grande guerra criaram a Liga dos Combatentes, fundada em
1921, a qual teve na sua génese como objetivos base, a promoção dos valores e
a prática da solidariedade, em especial para os combatentes mais carenciados,
cegos, mutilados, gaseados stressados, viúvas e órfãos, objetivos que pautaram
a sua existência, até hoje.
É porém uma realidade que a sua missão deduzida dos seus estatutos e da
missão da Federação Mundial dos Antigos Combatentes de que é membro, lhe
acrescentam dois pilares fundamentais do nosso tempo: a promoção da Paz e a
promoção dos Direitos Humanos.
Valores, Solidariedade, Paz e Direitos do Homem, em suma Liberdade e
Democracia, são os objetivos que fazem hoje da Liga dos Combatentes uma
Instituição moderna, virada para o futuro, aberta a qualquer cidadão, tendo com
alvo e núcleo fundamental, aqueles que vestem ou um dia vestiram o uniforme
das Forças Armadas ou das Forças de Segurança e combateram pela Paz, quer
no ultramar, quer nas Forças Nacionais Destacadas, nomeadamente os mais
carenciados física, mental e socialmente bem com suas famílias.
Merece-nos um profundo respeito e admiração o trabalho secular, sem paralelo,
realizado ao longo dos anos, no terreno, em apoio dos antigos combatentes,
pelos nossos antecessores na Liga dos Combatente, e cuja experiência deve ser
considerada, respeitada e não esquecida.
Somos de facto hoje uma instituição secular moderna, útil, visível e credível, ao
serviço do país e dos seus membros em particular.
Por isso orientamos os combatentes no cumprimento dos seus deveres de
Cidadania e de antigos combatentes. Por isso lutamos pelos seus direitos e pela
sua dignidade.
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Por isso felicitamos o governo e o Sr Ministro da Defesa Nacional, por, no Minhas senhoras e meus senhores
novo destino a dar ao Hospital de Belém, se não ter esquecido dos antigos
combatentes.
Caros Combatentes
Também por isso aguardamos, com tranquilidade e esperança, que o conteúdo
da proposta de lei do governo sobre os antigos combatentes, que o estatuto
tenha em consideração os comentários e propostas da Liga dos Combatente e
seja fonte de inspiração para uma reconciliação real dos Combatentes com o
Estado.

Lutamos sempre pela dignidade dos que caíram por Portugal em qualquer parte
do mundo.

Igualmente, por isso, voltamos a apelar para que a lei do Princípio da Onerosidade,
que injusta, ilegal e intempestivamente o Ministério das Finanças tenta aplicar a
cinco edifícios cedidos há décadas pelo Exército e recuperados pela Liga, seja
definitivamente resolvido.

“Nós os admiramos. Nós choramos por eles como nossos filhos, pois eles
morreram como eles, ao lado deles, com eles”.

Quando queremos celebrar a paz e arranjar motivos que testemunhem a nobreza
da nossa causa, somos com muita frequência confrontados com situações
e atitudes que nos tentam desviar, ou mesmo condicionar, a nossa missão
fundamental.

O Presidente da Liga dos Combatentes,

Disse há pouco que evocamos também hoje o centenário do regresso do CEP
a Portugal.
Não podemos esquecer o que esse regresso significou para os antigos
combatentes e famílias, assim como não podemos esquecer o que significou o
regresso a Portugal das tropas e gentes após o fim da guerra do ultramar e as
suas consequências até hoje.
A grande deficiência visível tem tido algum conforto, mas infelizmente a deficiência
invisível, física, mental e social são uma realidade da Liga dos Combatentes
e de mais associações, a merecer cuidados e apoios especiais por parte das
entidades públicas.
Por isso, lutamos e apelamos à compreensão, reconhecimento e solidariedade
para com os antigos combatentes da guerra do ultramar e das operações de
paz e humanitárias e apresentámos medidas concretas de caracter económico
e social.
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Há antigos combatentes que não são professores!
Há antigos Combatentes que não são enfermeiros!
Há antigos combatentes que não são juízes!
Há antigos combatentes que merecem um apoio económico e social efectivo no
processo de envelhecimento, com adequado apoio hospitalar, nomeadamente
no Hospital das Forças Armadas!
Há antigos combatentes que têm pensões de pobreza!
Esse é o seu poder reivindicativo!
Nós somos as suas vozes que merecem ser ouvidas.
Não quero terminar sem assinalar alguns acontecimentos muito recentes que
nos tocaram.
O primeiro diz respeito à perda recente do Gen Altino de Magalhães e do
Comendador Arruda. O primeiro antigo Presidente da Liga dos combatentes que
nos deixou precisamente no ano dos 25 anos do Monumento aos Combatentes
em Belém, obra que se ergueu tendo ele como Presidente da Comissão Executiva.
O segundo, Presidente da ADFA que nos deixou abrupta e prematuramente. Os
dois serviram, lutaram e marcaram os antigos combatentes e merecem o nosso
profundo reconhecimento e respeito.
A segunda referência diz respeito a Moçambique e à situação criada por recente
ciclone. A Liga dos Combatentes contactou a sua congénere Associação de
Combatentes da Luta de Libertação Nacional, manifestando a sua solidariedade,
tendo decidido colocar uma verba simbólica à disposição da Embaixada de
Portugal no Maputo, através do Adido de Defesa.
Finalmente, uma referência que muito nos regozija podermos assinalar. Angola
acaba de autorizar finalmente a Liga dos Combatentes a desenvolver o seu
Programa Conservação das Memórias, naquele país. Não obstante as tentativas
governamentais e da Liga anteriores, permito-me fazer um agradecimento
especial a Sua Exa o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa pelo
interesse demonstrado na resolução deste assunto, a qual aguardávamos há
catorze anos. Agradecimento extensível a quem tomou a decisão final: Sua
excelência o Presidente da Republica de Angola João Lourenço.

Como disse o General Joffre em La Couture, a 11 de novembro de 1923, na
inauguração do Padrão de Portugal:

Termino com um vivam aos Combatentes por Portugal, e um Viva Portugal

TGeneral Joaquim Chito Rodrigues
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Magros da fome, gordos do excesso
Não, não me refiro às(aos) “modelos” de linhas finíssimas, que
parecem copiadas das formas despojadas dos arquitectos actuais. E
não estou a pensar nos lutadores de sumo, que sugerem os gansos ou
os esturjões engordados à força para deliciar os frequentadores dos
restaurants chic cinq étoiles. Estou, muito realisticamente, a lembrarme da diferença crescente entre os níveis de vida muito pobres ou
miseráveis a que parecem estar sempre condenados milhões de
homens e mulheres, crianças, jovens e idosos – seja em continentes
distantes e dependentes, seja nos próprios países ricos – e, no
outro extremo, os dez por cento dos mais abastados e poderosos do
planeta. E em como isso seja talvez inevitável e o-preço-a-pagar por
termos uma sociedade aberta e não inteiramente sujeita ao querer
de apenas uns poucos – embora devamos todos fazer o máximo ao
nosso alcance para reduzir tal gap a termos minimamente aceitáveis
para a dignidade humana.
Realmente, ainda agora uma tragédia climática se abateu sobre
a região central de Moçambique, fenómeno que não é inédito. Os
ciclones no Índico ocidental, associados ao regime das moções, são
ali frequentes, tal como os ventos de 180 km/h nessas circunstâncias.
O que ali foi trágico ver-se foi a situação de pobreza – nas habitações
e restantes necessidades da vida quotidiana – de enormes massas
de população que “o progresso” concentrou em volta das cidades,
perdendo o hábito e o saber das machambas de auto-subsistência
adquiridos ao logo de séculos de vida rural, paupérrima mas
resistente. É óbvio que perante tais ventos e inundações também
as aldeias tradicionais teriam sido destruídas. Mas também é certo
que as guerras e a atracção urbana desarticularam a forte simbiose
existente entre as comunidades humanas e o meio rural natural
naquelas regiões tropicais. Quando inicialmente os nossos meiosde-informação veiculavam a “destruição de 90% da cidade da Beira”,
não era à cidade edificada em termos modernos que se referiam,
como se poderia depreender: seria a esta enorme cintura de
musseques peri-urbanos, que nem o colonialismo foi capaz de evitar,
nem os auto-governos nacionais puderam conter – se é que não
contribuíram mesmo para tal concentração. A resposta humanitária
parece ter sido boa, mas é o modelo de economia e de vida social que
urge reconsiderar para todas estas regiões desprezadas do planeta.
Enquanto isso, Lisboa pavoneia-se de “pós-modernismo” e de
turistas, Veneza “vai ao fundo” com eles, e as novas classes médias
só pensam em férias nas Caraíbas ou no Qatar. De facto, os choques
visíveis destas diferenças sociais à face da Terra, parecem a muitos
cada vez mais insuportáveis: tenham eles boas ou más intenções; e
vão em direcção certa ou errada.
Mas depois do esboroar das várias ideologias libertadoras que
prometiam os “àmanhãs que cantam”, é possível que devamos
aceitar a ideia mais modesta de que “sempre” (sejamos modestos:
nas próximas décadas) haverá diferenças económicas e sociais, tal
como há culturas diversas, variadas crenças religiosas e pensamentos
racionalistas, e cada pessoa tem a sua própria individualidade, apesar
dos constrangimentos sociais, das transigências e cooperações
práticas, das identidades colectivas, das concorrências e dos
conflitos que nos atravessam a todos. Trabalhar – na profissão, na
economia, na vida social, na ciência, na política ou na criação cultural
– para remediar os aspectos mais negativos destas situações, eis um
programa ético que cada um avaliará se pode adoptar para seu uso
próprio.
Foi já há tempos que o economista José Manuel Moreira publicou
em volume intitulado Compreender para Mudar o Estado a que
Chegámos (ed. Bnomics, 2017) as crónicas e ensaios que dispersara
durante vários anos por jornais e outros suportes comunicativos.
De entre tantas outras críticas contundentes que ele faz à nossa
economia política – muito dominada pelo estatismo – respigamos
estas passagens significativas: «Primeiro as pessoas. Este é um dos
motes mais embusteiros em campanhas eleitorais. Um slogan que
cavalga a ideia da superioridade do Estado em relação ao Mercado.
Insinuando que o capitalismo tende a “colocar os marcados antes

das pessoas”, obrigando, por isso, à intervenção política para
devolver às pessoas o seu devido ligar. […] Foi assim que, dos
cerca de 5% do produto nacional até finais do século XIX se
chegou aos cerca de 50% de gasto público. Transformando o
Estado, dito social, numa monstruosa máquina democrática de
redistribuição compulsiva da riqueza da sociedade por três vias:
transferência, tomando aos Pedros (favorecidos) para dar aos Zés
(desfavorecidos); fornecimento de bens e serviços gratuitos ou a
baixo custo, confiscando a uns (os contribuintes) para dar a outros
(os utilizadores); e por meio de diversas formas de regulação ou
de proteccionismo. […] Ora, só pondo a nu o princípio organizador
das nossas sociedades – o clientelismo político – se percebe como
um Estado protector de direitos se transformou numa fraudulenta
máquina de redistribuição. E se entendem tantas resistências e
espúrias concertações. Até ao dia em que reformas “politicamente
impossíveis” se tornam “economicamente inevitáveis”…» (p. 34).
De facto, vale a pena perceber como, nas palavras do prefaciador
do seu livro, o autor passou de um tempo em que «éramos jovens,
talvez por isso rebeldes e inconformados e ambos estávamos
sincera e generosamente convencidos da viabilidade da empreitada
de construir o mundo melhor» para que tenha «trocado Marx por
Hayeck» mantendo-se «mesmo muito parecido […] com a pessoa
generosa e inconformada, sem medo de estar contra a corrente,
que conheci no ‘Piolho’ há 40 e tal anos» (p. 12-13).
Este é o lugar do debate livre, e esclarecido tanto quanto possível.
Porém, as novas tecnologias da informação estão mesmo a
transformar o funcionamento das sociedades modernas de modo
muito acentuado. Com elas, os pobres-de-espírito têm a ilusão de
superar as suas limitações, as pessoas normais e equilibradas
beneficiam imenso do alargamento da sua rede de comunicações
interpessoais e os estupores sentem-se muito mais à vontade para
as suas malfeitorias. Como isto é novidade para todos, afligimonos sobretudo com os riscos das intoxicações informativas, de
novas conspirações ou velhas corrupções em outra escala, com
a criminalidade potenciada por tais meios. Mas as sociedades
vão quase certamente reagir e acabar por meter alguma ordem
ou regulação nestes domínios. São sobretudo os guionistasantecipadores-do-futuro quem geralmente pintam os quadros mais
catastróficos. Há um século atrás, começava a difundir-se o uso
privado do veículo automóvel e, esse, foi um salto semelhante
(para a época), que arrastou atrás de si uma nova economia
(fabricações e montagens metalo-mecânicas, petróleo, borracha,
assistência e venda, pavimentação, corridas, etc.), mas também a
criação de regras e códigos-da-estrada, de escolas de condução
e policiamento especializado, etc. A sociedade “motorizou-se”
e enfrentamos agora outros desafios: os do efeito-de-estufa
atmosférico, da poluição dos oceanos e do ingurgitamento das
cidades. Só que agora tudo muda muito mais rapidamente e
urbi et orbi, com as comunicações electrónicas a ultrapassarem
alegremente as fronteiras e não havendo, por isso, um Estado que
isoladamente possa assumir tal encargo – que terá de ser, antes,
uma comunidade internacional, de contornos ainda mal definidos e
de interesses frequentemente contraditórios.
Vejamos é como, nos próximos meses e anos, os governantes vão
gerir os mais delicados problemas que têm entre mãos e como
os povos e as opiniões públicas (onde elas realmente existem) os
percepcionam e em função disso se comportam.

JF / 5.Abr.2019
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Sobre as Migrações e a Reunião de Marraquexe - Carta aberta

Senhor Dr. António Costa
Antes de entrar no assunto que motiva este contacto e que considero de extrema gravidade, seja-me
permitido registar que apenas a Cidadania, com as decorrentes obrigações e direitos, me move, com
exclusão total de qualquer interesse partidário, até porque o que está em causa tem carácter nacional.
Observador atento das situações e comportamentos que, pela sua natureza ou dimensão, possam colidir
com o interesse nacional e, portanto, afectando todos portugueses, causou-me preocupação o teor de um
texto, enviado por mail e que teve como emissor um das várias centenas de contactos que mantenho em
arquivo. Dado o extraordinário interesse das informações recebidas e da gravidade das mesmas, considerei
como procedimento mais aconselhável, manter-me atento ao que a Comunicação Social desse a conhecer,
relacionado com o teor do mail atrás referido. E, na verdade, dias depois, fui alertado para um Artigo de
Opinião, publicado no jornal Público e com o sugestivo título de “Alta traição” e em que o tema abordado
era comum: a realização, sob a égide da ONU, em Marraquexe, nos dias 10 e 11 de Dezembro último, de
uma “Conferência Intergovernamental sobre Migrações”, do que resultou o denominado “Pacto Global para
as Migrações”, sendo a sua assinatura facultativa. De acordo com todas as informações que fui recolhendo,
Portugal aderiu, através da assinatura do seu primeiro- ministro, precisamente V.Exª.
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Face a esta preocupante situação, a que presidia um silêncio “ensurdecedor”, contactei, por mail, os Grupos
Parlamentares, a SIC e a TVI, bem como dois jornalistas ligados à área da Investigação, sendo o silêncio
a resposta recebida. Disto dei conta aos meus contactos, e ao público em geral, por mail e no facebook,
enquanto fui dando a conhecer a vária documentação que ia obtendo, com o esclarecimento de que só
comentaria textos da minha autoria.
Na sequência de tudo o exposto, venho, como cidadão que, nas mais diversas e gravosas situações,
nunca se eximiu a dar a sua colaboração, na defesa do interesse nacional, assumindo conscientemente os
inerentes riscos, exigir, repito, exigir, que tudo que diz respeito ao Pacto Global para as Migrações,
incluindo seus antecedentes e consequências, seja objecto de total esclarecimento, por parte de
V.Exª, com particular destaque para :
-Não existência de qualquer debate público, prévio, sobre tão candente assunto;
-Não ter sido o mesmo, objecto de qualquer discussão e eventual votação, na Assembleia da República;
-Razões que motivaram o que parece ter sido um verdadeiro “acordo tácito de Silêncio”, integrando governo
e Assembleia da República, partidos políticos e comunicação social.
Desejo, entretanto, dar conhecimento de que outras informações e documentos se encontram em meu
poder, aguardando o momento considerado mais adequado, para a sua eventual divulgação…
Por último mas não menos importante, foi, segundo informação a que tive acesso, a publicação, em França,
de uma Carta Aberta ao Presidente Macron, na qual o general Antoine Martinez, acompanhado por M.
Charles Millon, antigo ministro da Defesa, e mais dez generais, dois almirantes e um coronel, apelaram para
que o Pacto Global para as Migrações não fosse assinado, sem que antes fosse submetido à discussão
e escrutínio público, através de referendo nacional.
Parece que, no âmbito da defesa do interesse público, conto com boa companhia!
Eis, Senhor Dr. António Costa, o que a minha consciência de cidadão de “corpo inteiro”, me “obrigou” a
fazer…
Lousada 09/03/2019
Campos de Barros
Cap./Refº/Exer.

