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Venezuela: Lusodescendente
chefe das Forças Armadas
desmente apoio a Guaidó
José A. Ornelas Ferreira é o Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e é lusodescendente. No Twitter já declarou a sua
lealdade ao comandante general Nicolás Maduro.

Le crétin des Alpes a-t-il existé ?
Pendant un siècle, le crétinisme fut un objet d’étude passionné. Ce n’est qu’en
1920 que le mystère fut enfin résolu. Un livre revient sur cette épopée.
Par Jérôme Béglé | Le Point.fr
Une carte postale intitulée « Briançonnais – Types d’anciens habitants des vallées».
Longtemps, les « crétins des Alpes » sont considérés comme pittoresques. En
1922, l’origine de ce handicap est identifiée : le manque d’iode.
Au même titre que le monstre du Lochness, que le yéti, le dahu ou les Martiens,
le crétin des Alpes est une légende tenace et vivace définitivement popularisée
par le capitaine Haddock qui en fit l’une de ses insultes préférées. Sauf que
contrairement aux mythes sus-cités, le crétinisme des Alpes a bel et bien existé
et fut pendant près d’un siècle un sujet d’étude pour la médecine d’au moins trois
pays : la Suisse, l’Italie et la France. Antoine De Baeque, dans Histoire des crétins
des Alpes (éditions Vuibert), un livre roboratif, revient sur ce casse-tête scientifique.
Dans les années 1830, le constat est fait : dans les Alpes françaises (surtout
la Savoie, les Hautes et les Basses-Alpes) et suisses, et plus marginalement
en Italie et dans les Pyrénées, on dénombre un grand nombre d’hommes et de
femmes de petite taille, souffrant d’insuffisance thyroïdienne, affligés de goitres,
de handicaps physiques (surdité) et mentaux, dont la croissance s’arrête souvent
dès l’enfance. Chercheurs, médecins et scientifiques se penchent sur le sujet.
Et échafaudent de multiples hypothèses : la particularité géologique des sols
montagneux, l’eau de mauvaise qualité, l’altitude, la pollution qui stagnerait dans
les fonds de vallées, la nourriture et bien entendu la consanguinité sont pointées
du doigt. Mais aucune de ces pistes ne se révèle concluante.

On fait du « crétin » un modèle
Comandante José Ornelasé lusodescendente.© DR
O comandante chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Venezuela é
lusodescendente e já manifestou no Twitter o seu apoio e lealdade ao comandante
general Nicolas Maduro.
José A. Ornelas Ferreira desfazia assim rumores de que poderia estar a dar
apoio ao presidente interino Juan Guaidó na ‘Operação Liberdade’ que, esta
manhã, apelou às Forças Armadas que se juntassem no derrube do regime de
Maduro.
Ornelas Ferreira escreveu: «Como soldado desta pátria reafirmo a minha
lealdade absoluta ao meu comandante general Nicolas Maduro.»
Maduro, por sua vez, já respondeu aos opositores e ao país garantindo que
mantém o apoio dos militares.
O ministro da Defesa, Vladimir Padrino, responsabiliza a oposição por qualquer
acto de violência que ocorra a partir de agora, tendo também dito que o
levantamento militar foi medíocre.
Por sua sua vez, o CEOFANB, Comando Estratégico Operacional Forças
Armadas, já comunicou na sua página de facebook, que se encontra «em alerta
e em completa união cívico militar, garantindo a Paz e a tranquilidade do nosso
povo. O país está calmo e assim continuará porque somos um povo unido.»
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Parallèlement, le crétin des Alpes devient un sujet de littérature, voire d’admiration.
Jusqu’à la fin du XXe siècle, des intellectuels (Michel Foucault notamment) donneront
de la voix pour faire de lui l’homme qui résiste coûte que coûte au progrès, qui conserve
un état de nature, « le bon sauvage » face aux citadins corrompus par le profit, le
stress, le « métro-boulot-dodo ». Il n’est ni violent ni méchant, et pour beaucoup, il fait
« couleur locale ». Des voyageurs suisses ou anglais se félicitent d’en trouver dans
les moindres villages escarpés qu’ils traversent. Cette vision romantique n’empêche
pas les recherches de se poursuivre, surtout qu’un premier recensement estime à
15000 le nombre de personnes atteintes de ce handicap. On les ausculte, ils deviennent
de véritables cobayes. Tantôt on leur ouvre des établissements spécialisés, tantôt
on les enferme dans des asiles, tantôt on les magnifie et on les met en valeur. Ils
deviennent l’un des emblèmes des Alpes.
En 1922, le mystère est enfin percé : le crétinisme des Alpes est la conséquence
d’une insuffisance d’iode ! En altitude et loin des mers, cet élément chimique est
rare. Le vent n’en charrie pas et on ne mange pas de poisson. L’exploitation du
sel marin (donc iodé) réglera en quelques années la question. On ne découvrira
plus de nouveaux cas. Mais la légende ne fera que prospérer. Antoine De
Baeque remet l’église au milieu du village, débarrassant cette épopée de ses
oripeaux romanesques ou mensongers. Et comme souvent, la vérité est encore
plus savoureuse que les interprétations qui ont longtemps fleuri.
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A Chuva e o Bom Tempo

abc portuscale

Esquerdo, direito, um, dois...
Vivemos uma época anti-militarizada — sobretudo na Europa — onde
tudo se contesta, os novos e os velhos, o antigo contra o moderno, e
vice-versa, onde as exigências de alguns ultrapassam as capacidades
do governo de poder concedê-las, ao que esses uns respondem com
violência, greves e chantagens. São muitos os exemplos de que nos
apercebemos e que têm feito a volta ao mundo, neste mundo que dizem
enorme mas no fundo, dir-se-ia que vivemos todos na mesma aldeia. E
nessa grande aldeia, vive-se o medo.
Medo do poder do chefe, do PM, do Presidente, dos amigos destes,
sempre bem colocados em postos de direcção de empresas
governamentais ou a elas ligados. Medo de parecer menos servil, de
falar, de ser mal visto ou de pensar outra coisa que o chefe. E com
todo este medo o servo deixa de ser ele próprio para ser um robot, um
bandalho sem eira nem beira, que vive apenas para ouvir os elogios
balofos e as palmadinhas nas costa felicitando o yes-man. Que vai
votando no partido e no candidato do chefe!
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Extinto o SMO (serviço militar obrigatório), reduzidas as unidades e o
número de militares que compõem um exército, ficamos dependentes
do bem querer do país com as forças armadas de maior vulto, mais
preparadas, mais eficientes que, no caso que nos toca será a Alemanha
e a seguir, a França. Ora, a História conta-nos o que passamos para
nos vermos livres do pesadelo que nos impuseram, num passado não
muito distante. Não esqueçamos que entramos em 1918 no decurso da
Primeira Guerra Mundial, para defender os nossos territórios africanos,
que a Alemanha nos queria usurpar. E tempos antes, Napoleão, fez-nos
invadir por três vezes pelos seus melhores generais, com a intenção
de nos roubar o país e dividi-lo com a Espanha. É desde essa época
que perdemos Olivença, para a Espanha, na consequência da Guerra
das Laranjas... Nos oprimir, é um pouco a ideia que a UE tem ainda
hoje. De nos reduzir, mais ainda, à posição de pobres diabos que com o
máximo servilismo, correspondem aos turistas que nos visitam. Somos
un Estado-colónia de férias (e daí, portanto, colonialistas...) onde se faz
política não parlamentar, antes, para lamentar...
A expressão política do professorado Interferindo directamente com a
vida de cada qual, ela, — a política e as suas actividades — são tão
antigas como a própria humanidade. Não será portanto conveniente
para ninguém ser totalmente ignorante em matéria política já que esta,
come connosco à mesa e pesa bastante nas desisões tomadas aqui ou
ali, com larga influência na vida de milhares de pessoas.
O exemplo mais recente e que ainda fumega na panela da “potion
magique” do
governo, refere-se às expressivas exigências do
professorado a que o PM respondeu com uma afirmação cheirando a
chantagem. António Costa ameaçou demitir-se e com ele o Governo
em exercício, a Geringonça, se o Parlamento aceitasse o importuno
pedido dos professores dado que, não há dinheiro disponível para cobrir
a factura apresentada sobre os anos de antiguidade de serviço(400
milhões...). Grande burburinho, exaltações e ameaças, recuos e
avanços de apoios à proposta de lei e, só hoje, terça-feira, à hora de
finalisar este apontamento, se soube ao certo o que nos espera deste
imbróglio. Não sendo fácil de resolver a questão, foi graças à retirada
do BE e do PCP, recusando o apelo da Fenprof para deixarem passar a
proposta de lei, que esta caiu e o governo pode continuar. De contrário,
as consequências a nível nacional que se arrastariam para a Europa,
traziam o tal medo. É que para além do mais, neste momento não temos
nenhum partido com chefe capaz, digno e coerente, pronto a dirigir —
mesmo se sob tutela — o país. As acusações variam da esquerda á
direita. Para uns a culpa é dos extremistas de esquerda; para outros,
é culpabilizada a extrema direita, que terá recebido certos apoios
surpresa....
E, no meio disto, onde andará o bom-senso?
Quando se pensará Portugal e se acerta o passo?
E o perfilar é pela direita, não?
Voltamos assim ao início deste papel. Esquerdo, direito, um, dois...
Raul Mesquita
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Não há 25 de Abril de 1974
sem 25 de Novembro de 1975

Por José Milhazes
Continuarei à espera da reabilitação do 25 de Novembro de 1975 para poder
assinalar verdadeiramente o 25 de Abril de 1974. É que foi Novembro que
impediu que se fechasse a porta aberta em Abril. A partir de agora não irei
festejar o 25 de Abril. Não se trata de uma alteração da minha posição face a
esse acontecimento histórico, nem de uma decisão definitiva, mas só voltarei a
fazê-lo quando o 25 de Novembro tiver a mesma importância no calendário
português. Este ano, nesse dia, irei participar numa palestra sobre Liberdade,
a realizar em Paredes de Coura, e insistirei na ideia de que a democracia, o
respeito pelos direitos humanos, a opção europeia devem tanto ao 25 de
Novembro de 1975 como ao 25 de Abril de 1974.
Por isso não compreendo como é que os socialistas e outras forças democráticas
possam desfilar ao lado daqueles que quiseram fazer transformar Abril numa
revolução burguesa que deveria ser apenas uma fase de transição para a
revolução comunista. Surpreende-me quando alguns historiadores afirmam
que o Partido Comunista Português não tencionava tomar o poder no Verão
de 1975. Um partido revolucionário serve para quê? Exactamente para tomar
o poder. Isso está escrito nas obras dos clássicos do marxismo-leninismo em
todas as suas variantes: trotskismo, estalinismo, maoísmo, etc.
Não entendo como é que capitães de Abril que travaram a derrapagem totalitária
em 25 de Novembro possam caminhar ao lado daqueles que preparavam
tribunais revolucionários para os julgar ou simplesmente já os tinham incluído
nas listas dos “contrarevolucionários a neutralizar”.
Que crime cometeram os militares e políticos que organizaram o 25 de Novembro de
1975 para terem vergonha de festejarem essa data como assinalam o 25 de Abril?
Evitaram que a sociedade portuguesa, que acabava de se ver livre do jugo totalitário
de extrema-direita, caminhasse para uma ditadura de extrema-esquerda talvez
mais sanguinária. Acham pouco?
Se acham pouco, acrescento que o 25 de Novembro permitiu a realização da opção
europeia por Portugal e pelos portugueses. Podemos enumerar numerosíssimos
erros cometidos nesta caminhada, podemos dizer raios e coriscos da União Europeia,
mas é mentira, demagogia negar os êxitos alcançados graças a este passo dos
portugueses. Quais seriam as alternativas? O afastamento da Europa democrática
e a construção de um “arco-íris” que nos iria ligar ao “futuro radioso” que já brilhava
no outro extremo do Velho Continente?
Considero que este “esquecimento” do 25 de Novembro de 1975 é uma das causas
da ainda existência de partidos de extrema-esquerda na Assembleia da República.
São eles que continuam a escrever a História de Portugal à sua maneira, que
nos continuam diariamente a ensinar o que é bom e o que é mau.
Claro que isso não isenta de responsabilidades os dirigentes políticos do campo
democrático, pois, além de não condenarem de uma vez por todas as ideias radicais
e sanguinárias – sim!, porque há dirigentes da extrema-esquerda que ainda têm
dúvidas quanto a saber se na Coreia do Norte existe ou não democracia –, pactuam
com elas em jogos políticos obscuros. Além disso, o centro-esquerda e o centrodireita deixaram chegar o sistema político a tal estado de degradação que, além
do populismo de extrema-esquerda, nos vemos em risco de presenciar ao
aparecimento de populismos de sinal político contrário, mas que, no fundo,
também não conduz a nada de bom.
A experiência europeia e mundial mostra que a falta de ideias inovadoras, de políticos
capazes de as lançarem e realizarem levam os eleitores a optar por aquilo a que
chamaria “voto do desespero”. A Ucrânia é o exemplo mais recente disso. Mas, antes
da eleição de Volodimr Zelensky, já tivemos os casos de Trump, Bolsonaro, etc.,etc.
Não me apressando a julgar um político eleito Presidente com mais de 70% dos
votos dos ucranianos, nem a rotulá-lo de “palhaço”, “marioneta dos oligarcas”,
etc., concluo sem grande margem de erro que os cidadãos da Ucrânia
votaram contra a corrupção, o nepotismo, a demagogia e falsas promessas
de uma vida melhor. É de sublinhar que esta maioria votou não no programa
de Zelinsky, porque ele ainda continua a ser desconhecido, mas no personagem
principal por ele desempenhado no filme “Servo (criado) do Povo”. Até agora,
o guião coincidiu com a realidade e seria muito melhor se o actor conseguisse
levar a história até ao mesmo fim feliz. O apelido Zelinsky tem a raiz na palavra
“verde” e muito irá depender dos políticos que irão formar a sua equipa e o irão
ajudar a amadurecer como estadista, mas a aposta do povo ucraniano é de
alto risco. Se Zelinsky falhar, poderá estar em perigo o futuro da Ucrânia como
Estado uno e independente. Não será difícil adivinhar o que irá acontecer depois.
Este caso deveria ser mais um sério aviso também para os políticos
portugueses: não brinquem com os cidadãos, não façam deles idiotas úteis. As
eleições europeias estão à porta e para as parlamentares faltam apenas alguns
meses. Receio muito que venhamos a ter surpresas muito desagradáveis.
Continuarei à espera da reabilitação do 25 de Novembro de 1975 para poder
assinalar verdadeiramente o 25 de Abril de 1974. Novembro impediu que se
fechasse a porta aberta em Abril.
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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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Abril, Setembro,
Março, Novembro
Estes foram os momentos de
alvoroço que conheceu a transição do regime autoritário para
a democracia em Portugal, também pontos cruciais do encaminhamento político do país e do
futuro de todos nós, que já leva 25
anos de (in?) cumprimento.
As “massas” (humanas) agitavamse então, ao sabor dos seus próprios
anseios, mas muito estimuladas
por agrupamentos partidários, pela
luta noticiosa (e ideológica) que
se travava na comunicação social,
pelo clima interno vivido em cada
empresa, instituição ou localidade.
Por alguma razão, a maioria acreditava no método democrático de
se objectivar uma orientação maioritária e uma legitimidade para os
ocupantes do poder, e por isso
acorreu maciça e ordeiramente
às urnas para designar uma
“Constituinte” e, um ano depois, para a entrada em vigor de um regime
político dito semi-presidencial,
com a “esquerda moderada” de
Mário Soares e Ramalho Eanes a
assumirem os cargos principais.

4

O golpe-de-Estado de 25 de Abril
e o processo que se lhe seguiu foi
obra de militares, de oficiais jovens
e de baixa patente que haviam
suportado intenso esforço de
guerra em África. Fruto do sistema
que os formara, eram quase totalmente incultos em matéria política e, por isso, permeáveis às
influências partidárias, caudilhistas
ou revanchistas que logo os assediaram. Alguns, sentiram-se mesmo
vocacionados para protagonizarem
um vanguardismo próprio de zonas
tropicais e de bom tom em certos
meios intelectuais parisienses.
Apenas meia-dúzia deles dispunha
de cultura e conhecimentos para
tentar evitar caminhos perigosos
que acabariam em desastre: guerra
civil ou intervenção externa. Deste
modo, conseguiram aproveitar as
lições da experiência republicana
de 1910-26, evitando a “questão
religiosa”, a partidarização legal
da oficialidade e os excessos da
demagogia parlamentar. Mas havia
agora a questão da descolonização
– mais difícil, complexa, visceral,
urgente e iniludível – que acabou
por ser resolvida à maneira
castrense do “nó górdio”: cortouse “a direito”, ou o mal pela raiz.
Os resultados foram dolorosos –
sobretudo para os próprios povos
colonizados. Mas, aqui chegados,
poderia ter sido feita de outra
forma? Talvez sim, mas ainda
ninguém explicou muito bem como.
E já é tarde para o saber.
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Numa perspectiva ético-histórica,
pode perguntar-se se os “militares
de Abril” apenas desfizeram
aquilo que os seus mais antigos
haviam feito em sentido contrário
– a Ditadura e o Estado Novo –,
resgatando de alguma maneira
esse passado pouco glorioso. Ou
se, em ambos os casos, foram
levados a intervir (fora-da-lei do
Estado que serviam) para dar
vazão a um sentimento nacional
mais profundo. Ou ainda até que
ponto estiveram em causa os
seus próprios interesses de corpo
profissional. É matéria que cada
qual ajuizará como souber.
Na evocação destes 45 anos da
“revolução de Abril” – e pode falarse de revolução pela profundidade
das medidas institucionais que
daí resultaram, mas sobretudo
pela larguíssima adesão popular,
imediata e sincera, que logo suscitou
– foram divulgados interessantes
documentos e testemunhos sobre
um dos episódios cruciais do
“PREC”. Sobre o “11 de Março”
(tal como o “25 de Abril”, o “28 de
Setembro” e o “25 de Novembro”),
quem se interessar por conhecer
melhor o que se passou em cada
uma destas jornadas tem já à
sua disposição bastantes livros,
análises e documentos, certamente
parciais e contraditórios entre si,
mas que possibilitam a cada um
de nós – estivesse ou não perto
dos acontecimentos – formar a sua
própria opinião.
Conhece-se já bastante sobre o
que foi o MFA, as suas correntes
internas (spinolistas, gonçalvistas,
otelistas, “esquerda militar”, SUV’s,
etc.), os grupos políticos que se
lhe aproximavam, infiltravam ou
combatiam, e também alguma coisa
sobre os principais chefes militares
que então desempenharam funções políticas institucionais.
Há, porém, duas fontes de informação que permanecem quase completamente obscuras e
que é legítimo -supor também
tivessem influído no desenrolar
dos acontecimentos, com maior
ou menor peso: as direcções
dos principais partidos políticos
(nos seus debates internos e por
via de directivas não-públicas
emanadas para a actuação dos
seus “homens de confiança”); e os
“serviços secretos” das principais
potências externas interessadas
na evolução portuguesa (como
seria certamente o caso de
americanos, russos, espanhóis,
ingleses e franceses, talvez também de alemães e de israelitas).
Sobre isso, haverá que esperar
ainda muito mais tempo.
JF / 25.Avril.2019
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Uma pequena história de um grande
Homem

Por Nanda Pinto/ Paris

Faleceu Valdemar Caldeira, engenheiro e antigo Professor da Universidade de
Coimbra.
Nos últimos anos, o respeitado professor, natural do concelho de
Montemor-o-Velho, dedicou a sua vida e a sua fortuna aos pobres, vivendo ele
mesmo em condições de extrema pobreza. Dele diz-se que rejeitou a reforma
do Estado e que dava explicações gratuitas de Matemática aos alunos. A população de Coimbra habituou-se a vê-lo deambular pelas ruas da cidade, sempre
de gravata, cabisbaixo e sozinho.

Nelson Lopes diz que: “cansado de lidar com gente que se faz passar por aquilo
que não é, depois de ver as igrejas cheias de pecadores e os cemitérios com
tanta gente nobre, partilho este exemplo de mais um dos meus heróis anónimos.
Este Senhor que para muitos é um sem abrigo, é um homem nobre. Professor
Universitário aposentado, licenciado em Engenharia com distinção, co-autor de
livros de matemática e engenharia, prescinde da sua confortável reforma para
ajudar os que precisam mais do que ele. Valdemar Caldeira não tocou na fortuna
que herdou dos pais e não usa o carro de boa gama que o pai lhe ofereceu.
Na sua humilde casa ou em locais públicos, ensina os jovens universitários e
outros estudantes que o procurarm sem nunca cobrar um cêntimo. Vive com o
indispensável para sobreviver e recusa ajudas porque é um «homem rico» e tem
a vida que escolheu. Tudo o que ganha dá aos pobres, assim como a fortuna
que herdou do pai”.
Este senhor deveria ser reconhecido pela sua generosidade enquanto ser humano e pelo bem que tem feito sem exigir nada em troca.
O artista-pintor Aquilino Ferreira, de Vieira de Leiria, que o visitava frequentemente,
pintou um quadro na sua técnica tão apreciada, àgua e café, que integrou a
exposição que esteve patente ao público até dia 14 de Abril 2019, no Mosteiro
de Santa Clara-a-Velha em Coimbra.
Com o pintor Aquilino Ribeiro e o quadro que este para ele fez
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La face sombre de la profession d’avocat Gaza : près d’une centaine de roquettes
Le métier d’avocat fait des envieux et jouit d’un grand prestige. Un livre en dévoile tirées vers Israël
les arrière-cours et les abus. Un témoignage édifiant.
Par Jérôme Béglé | Le Point.fr

L’armée israélienne a indiqué que, en guise de représailles, des raids et des tirs
de chars avaient pris pour cible des positions du Hamas en Palestine. Source
AFP
| Le Point.fr
Un Palestinien est mort, touché par un
tir de représailles d’Israël, affirme le
ministre de la Santé à Gaza.

La 12eme séance du 1er tour du concours oratoire de la conférence des avocats
du barreau de Paris.
Le métier d’avocat est paré de mille atours : le prestige de la robe, la valeur que
l’on prête aux savoirs dont ils sont détenteurs, le respect qu’inspirent les hommes
de loi, l’espoir que l’on place dans leurs conseils censés nous sortir des situations
les plus périlleuses, la dramaturgie qui accompagne souvent le premier rendezvous entre l’avocat et son client. Vu de loin, les avocats sont libres, bien payés,
respectés et font partie (comme le maire, le notaire ou autrefois le journaliste
et l’instituteur) des personnages naturellement respectés et appréciés pour leur
savoir.
Un livre vient cependant jeter une ombre sur le tableau. Anaïs de la Pallière a 35
ans et est avocate au barreau de Paris. Elle raconte dans La Face cachée de la
robe les déceptions qu’elle a endurées pour enfin embrasser la profession dont
elle rêvait. Elle s’appuie sur sa propre expérience, le témoignage de confrères et
consœurs ainsi qu’un rapport remis en 2017 par Me Kami Haéri sur ce que l’on
pourrait appeler pudiquement les « dysfonctionnements » de la profession.

68 409 avocats en France en 2018
En 1995, on comptait 29 368 avocats en France, en 2018, ils étaient plus de
68 409, dont près de 28 000 à Paris. 30 % d’entre eux abandonnent la robe
après 10 ans d’exercice de la profession, « une hémorragie unique chez les
professionnels du droit », précise le rapport Haéri. En plus de ces critiques «
officielles » et désormais connues de l’ordre des avocats, Anaïs de la Pallière
ajoute sa propre petite musique. Les études sont chères : « entre la préparation
d’été à l’examen et les frais de scolarité, je m’étais allégée de près de 6 000
euros en moins de 6 mois » ; le stage sans intérêt - photocopies, café, courrier, «
et encore, je n’ai pas eu à sortir le chien de mon maître de stage, ou lui apporter
des conclusions pendant qu’il était chez le coiffeur ou chez le pédicure, ce que
d’autres m’ont relaté ».
Le pire à ses yeux étant la cérémonie de prestation de serment, un pensum de
plusieurs heures facturé 800 euros. Pour en arriver là, encore faut-il obtenir un
contrat dans un cabinet qui ne vous est souvent accordé que si vous avez déjà
prêté serment. Quand le serpent se mord la queue... Le point le plus intéressant
du livre un peu – trop ? – plaintif repose sur la définition du statut de collaborateur
de cabinet. Le rapport Haéri en décrit l’évolution néfaste : « La collaboration
libérale qui s’entendait au départ comme un apprentissage de la profession qui
permettait en parallèle le développement d’une clientèle personnelle en vue
d’une installation ou d’une éventuelle association, s’est peu à peu transformé
en un salariat avec une hiérarchie forte, peu d’accompagnement dans la gestion
de la carrière, et une liberté quasi inexistante de fait de développer sa propre
clientèle. »

Des revenus largement amputés
Et l’auteur apporte moult exemples à ce constat : associés acariâtres qui se
délestent de leurs tâches sur des collaborateurs mal payés et qu’ils traitent avec
peu d’aménité... Ce type de contrat ne prévoit ni heures supplémentaires ni
récupérations et ne repose pas sur les règles du salariat, ce qui fait dire à certains
que l’on nage en pleine irrégularité : un comble. La rémunération des jeunes
avocats est loin d’atteindre les sommets des ténors du barreau. « Avec mon bac
+ 7, j’ai commencé à 3 800 euros HT de rétrocession. J’ai eu de la chance, car j’ai
pu avoir le tarif UJA. » Il s’agit d’un montant recommandé, mais pas impératif, les
cabinets pouvant fixer des revenus moindres à leurs collaborateurs. Mais « il faut
retirer entre 45 et 50 % pour provisionner vos charges (Urssaf, Ordre, prévoyance,
mutuelle, retraite, impôt sur le revenu, CFE, etc.) soit 1 900 euros net ».

La tension monte de nouveau entre
Palestiniens et Israéliens. Samedi
matin, depuis la bande de Gaza, près
d’une centaine de roquettes ont été
lancées en direction d’Israël, a fait
savoir l’armée israélienne. Conséquence : Tel-Aviv est passé à l’offensive en
envoyant des raids et des tirs de chars contre des positions du Hamas dans
l’enclave palestinienne. L’armée israélienne a indiqué, dans un communiqué,
qu’environ 90 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers le territoire
israélien et que des dizaines de ces tirs avaient été interceptés par le système
israélien de défense antimissile.
Le ministère de la Santé à Gaza a fait état d’un mort et de plusieurs blessés
dans les frappes israéliennes. Selon une source de sécurité à Gaza, les frappes
aériennes israéliennes ont touché au moins trois zones de la bande de Gaza,
blessant trois « combattants de la résistance ». Les services de secours israéliens
ont assuré de leur côté que les tirs de roquettes n’ont pas fait de victimes. Une
maison près d’Ashkelon, ville située non loin du nord de la bande de Gaza, a été
touchée par une roquette, mais ses habitants n’ont pas été blessés, a indiqué
la police israélienne. Les autres roquettes se sont abattues sur des zones non
habitées, a-t-elle précisé.
L’armée a indiqué avoir ciblé lors d’un raid aérien deux rampes de lancement de
roquettes dans l’enclave palestinienne et que ses chars ont attaqué plusieurs
postes militaires du Hamas. Le Jihad islamique, un groupe allié du Hamas, a
revendiqué le lancement d’une partie des roquettes et affirmé qu’il était prêt
à continuer les tirs. Une source au sein de ce groupe a indiqué que l’Égypte
intervenait pour tenter de calmer la situation, un rôle d’intermédiaire entre le
Hamas et Israël que Le Caire assure régulièrement. Israël a, plus tard dans la
journée, fermé les points de passage avec la bande de Gaza et les zones de
pêche au large de l’enclave palestinienne, a indiqué le ministère israélien de la
Défense. La durée de cette fermeture n’a pas été précisée.

Escalade
Cette escalade, la plus importante depuis plusieurs semaines, fait suite aux
manifestations particulièrement violentes le long de la frontière entre la bande
de Gaza et Israël. Lors de ces manifestations, quatre Palestiniens ont été tués,
dont deux membres de la branche armée du Hamas, dans un raid israélien
de représailles après que deux soldats israéliens ont été blessés par des tirs
palestiniens. Le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir dans la bande de
Gaza, avait promis vendredi de répondre à l’« agression israélienne ».
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu va mener des consultations
avec le chef d’état-major et, entre autres, les directeurs de l’Agence nationale de
sécurité et du Conseil national de sécurité, a indiqué samedi un porte-parole de
Benjamin Netanyahu dans un tweet en anglais. Israël et le Hamas se sont livré
trois guerres depuis 2008, et les escalades sporadiques entre les deux parties
font régulièrement craindre l’explosion d’un quatrième conflit.
Un cessez-le-feu, annoncé par le Hamas mais jamais confirmé par Israël, avait
été négocié fin mars sous l’égide de l’Égypte et de l’ONU, permettant un calme
relatif pendant la période des élections législatives israéliennes du 9 avril. Mais
la situation s’est de nouveau dégradée cette semaine, avec un retour des tirs
de roquettes et de ballons incendiaires palestiniens, ainsi que des mesures de
rétorsion israéliennes, Israël menant un raid contre un poste militaire du Hamas.
On reprochera à l’auteur de beaucoup s’appesantir : travailler longtemps n’est pas
l’apanage des avocats, sauter un repas semble être pour elle un véritable drame,
« bouffer de la vache enragée » n’est pas propre à sa profession... Un lamento
qui nuit parfois à sa démonstration. Mais certains sujets, comme le harcèlement
sexuel chez les robes noires, ou le peu de considération que l’on accorde aux
femmes qui tombent enceintes, méritent que l’on s’y attarde. L’auteur rapporte
des scènes et des propos blessants ou humiliants qu’elles doivent endurer. La
plupart relèveraient d’ailleurs des tribunaux. Même si la plupart des questions
évoquées par Anaïs de la Pallière restent encore tabou, une association, Sos
Collaborateurs, a été créée en 2000 afin de porter secours, conseil et assistance
à ces jeunes gens, qui souvent tombent de haut en découvrant la réalité du
métier d’avocat.
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DA INDEPENDÊNCIA DA IMPRENSA E DO
JORNALISMO DESDENTADO
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COMBATE PERMANENTE
CONTRA O ABUSO RECORRENTE

Classificação da Liberdade de Imprensa por Países em 2019
Por António Justo
A organização “Jornalistas sem fronteiras” publicou a lista de classificação da
liberdade de imprensa 2019 e, como de costume, a Escandinávia obtém a melhor
posição: 1° Noruega, 2°Finlândia, 3° Suécia, 12° Portugal, 13° Alemanha, 29°
Espanha, 32°França, 33° Reino Unido, 103° Moçambique, 105° Brasil °,109°
Angola, 178° Eritreia, 178 Coreia do Norte e 180° Turquemenistão (1).
A abertura e liberdade de uma sociedade pode ser medida pelo nível da liberdade
de imprensa. Uma sociedade dividida ataca e culpabiliza o que é diferente,
fomentando um clima misantrópico. Naturalmente que há grandes diferenças
entre os 180 países abrangidos pela investigação sobre a liberdade jornalística.
Há países em que domina o medo de medidas de retaliação e de prisão como é
o caso da Turquia e muitos outros. O direito ao acesso a informação livremente
pesquisada torna-se num privilégio cada vez mais raro, atendendo à pressão de
grupos fortes com interesses próprios dentro de uma sociedade. Actualmente
acentua-se o perigo de páginas críticas da Internet censuradas.
Relativamente à Alemanha, a organização “Jornalistas sem fronteiras” criticou a
lei alemã que desde 2018 entrou em vigor e que obriga, redes como Facebook, a
eliminar conteúdos obviamente ilegais, no prazo de 24 horas após a apresentação
da queixa. A ameaça com multas de milhões e também com penas para os
suspeitos, pode levar à supressão de contribuições jornalísticas por medo de
multas.

Imprensa desdentada
Os poderes estabelecidos preferem uma Imprensa desdentada e o jornalista
sente-se, muitas vezes, dependente de quem paga a reportagem ou notícia;
o pensar politicamente correcto provoca, por vezes, previamente uma certa
autocensura. Há jornalistas sem posição pré-definida que trabalham num clima
de medo de informar criticamente quer no sentido da esquerda quer no da direita.
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Uma mundivisão intolerante torna-se indiferenciada reduzindo a boa política aos
do próprio partido ou ideologia e a má política aos adversários. Importante é que
política, Estado e imprensa não se unam e também que não sejam considerados
como adversários. Numa sociedade da diversidade de opiniões, próprio de uma
democracia aberta, ninguém precisa de combater ou difamar ninguém embora
cada um tenha o direito a manifestar e defender os seus interesses que não
devem excluir os interesses adversários nem declará-los como maus.
A imagem do desenvolvimento social numa sociedade pode observar-se na sua
maneira de apreciar diferenciadamente interesses e valores.
Dentro e fora de Portugal, nunca poderá haver uma linha informativa
ideologicamente independente porque quer jornalistas quer elementos do CGI
não são eunucos, na qualidade de delegados de grupos de interesses! Uma
sociedade que não esteja consciente disto está mais predisposta a ser enganada!
Opinar da independência da RTP é como, na generalidade, falar da virgindade
das meninas e dos meninos antes do casamento! Um dos poucos critérios
seguros para análise da questão (não fossem os “anticonceptivos”!) seria ver
até que ponto o jornalismo investigativo contribui para a correcção de atitudes
abusivas de governos, oposição, economia e ONGs; ou até que ponto levaram
à deposição de ministros, à queda de um governo, a chefes de empresas terem
de atempadamente abandonar o cargo! Isso torna-se num busílis e para mais
em países acomodados, em que muitos multiplicadores sociais trazem a tesoura
da censura na cabeça! Numa sociedade portuguesa reguila, dos clubes, mas
alegre e contente, torna-se difícil um civismo crítico capaz de pensar para lá dos
limites partidários!
Um outro factor que impede a imprensa portuguesa de ser mais isenta situa-se na
malaise do pensamento político português que, na praça pública, é equacionado
apenas em termos de direita ou de esquerda: um fruto do jacobinismo que se
tornou numa doença crónica do argumentar social português! O mesmo se diga
nas comparações e análises de caracter regionalista (patriotismo estomacal!).
De facto, a afirmação de que a RTP, em comparação com as outras é mais ou
menos equilibrada, revela-se numa falácia. O critério de orientação de avaliação
da independência da RTP a partir da comparação com as privadas portuguesas
manca muito, tal como pensar a sociedade em termos de direita ou de esquerda,
passando a polaridade a ter demasiado peso como critério de orientação. Pior
ainda quando os polos são deficitários não se podendo então seguir como
orientação o princípio filosófico de que a „virtude” se encontrará no meio”!

LEMBRETE 12431

LEMBRETE 12433

Se se insiste em criticar

Se se torna cansativa

A política, em geral,

A crítica recorrente,

É porque estão, sempre, a dar,

Certo é ser mais negativa

Razões para acharmos mal!...

A prática indecente!...

LEMBRETE 12432

LEMBRETE 12434

Se estamos, sempre, a bater

Estando a ser roubados,

Na tecla do pessimismo,

Não nos podemos queixar?!...

É poque estamos a ver,

Devíamos, revoltados,

Cada vez mais videirismo

Nos bandidos desancar!...
José Oliveira

Talvez a juventude surgente possibilite uma sociedade de opinião mais focada
na realidade económico-cultural e menos em termos polares de esquerda e de
direita.
Em Portugal predominam os Media desdentados, mais virados para o
sentimento, para o catastrófico e para o clubismo. Como exemplo de uma
imprensa sem dentes temos também agora o caso, na Alemanha, da aceitação
não crítica da recusa das diferentes fracções partidárias não elegerem os
candidatos da AfD para vice-presidente no Bundestag e no Landtag Hessen. Aí
são sistematicamente boicotados pelos outros partidos, embora cada fracção
partidária tenha direito a um vice-presidente. E isto acontece ao mais alto nível,
da democracia, quando a consequência seria abolir a lei do direito das fracções
parlamentares a terem Vice-presidentes! Não é legítimo que a concorrência
político-partidária determine as regras democráticas básicas. Não é boa uma
sociedade cega do olho esquerdo nem do olho direito. Claudia Roth dos Verdes
é vice-presidente do Bundestag, embora tenha participado numa manifestação
com os autonomistas de esquerda que ostentavam cartazes “Morte à Alemanha”
“Deutschland Verrecke”!
Precisa-se uma sociedade de olhos bem abertos sejam eles o da esquerda ou o
da direita! Só assim se poderá evitar o populismo das massas e o populismo da
ideologia da elite formadora de opinião pública.
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Natureza
Nas cada vez mais frequentes Rotas Verdes que atravessam a província em todos
os sentidos, os amantes da bicicleta encontrarão razões de grande satisfação.
Poderão pedalar no Parque Linear do P’tit Train do Nord, nos Laurentides, na
magnífica região Saguenay-Lac -St-Jean, Jacques-Cartier-Portneuf ou nas Ilhas
da Madalena. Os amadores da marcha apenas terão o embaraço da escolha,
tantos são os destinos que se lhes oferecem. Seja a subida dos 478 degraus que
levam ao topo das Quedas Montmorency, mais altas que as de Niágara, para
apreciar a magnífica vista sobre o rio, atravessar o Parque dos Grands-Jardins,
ou a Traversée de Charlevoix, para a qual se deve dispor de uma semana para
completar o trajecto. Têm também os trilhos panorâmicos da Reserva Fauniana
Mastigouche ou explorar as florestas boreais nos gigantescos montes Groulx. Se
preferir a escalada, a cidade de Val-David, berço desse desporto na província, é
a predilecção dos amadores.

Parques nacionais

Boas-vindas do Québec
Esmaltado por refinadas cidades e vilas e povoada de “bons vivants”, o Québec
é um vasto território de uma beleza divina. Mas sobretudo, esta província com
perfume francês tem um coração tão grande como a sua superfície.

Luzes sobre a cidade
Europeia, mas norte — americana, francófona, mas perfeitamente bilingue,
cosmopolita, mas pitoresca, Montreal conjuga os paradoxos com visão e
objectividade. No Velho Montreal, os Cafés Terraços alinhados ao longo das ruas
estreitas convidam a passeatas descontraídas. Um pouco mais longe, os barcos
“moscas” embarcam os passageiros para um cruzeiro no rio. Uma passeata
no Este da cidade vos permitirá de visitar três atractivos turísticos populares.
Poderão subir no elevador ao topo do mastro do Estado Olímpico; empurrar a
porta de acesso e descobrir o Biodôme, um museu ambiental ou, atravessar
a rua e fazer uma visita ao Jardim Botânico de Montreal, uma pura maravilha.
De resto, a cidade possui imensos museus interessantes. O Museu das Belas
Artes e o de Pointe-à-Calière — o fascinante Museu de Arqueologia e História de
Montreal — contam por entre os incontornáveis. No Verão, a cidade apresenta
uma série de manifestações endiabradas, como o Festival de Jazz de Montreal.
Empoleirada no seu promontório, Québec, a capital provincial e o berço da
civilização francesa na América do Norte, domina o rio São Lourenço. Façam
a volta do Velho Québec, designado sítio do Património Mundial da Unesco,
um verdadeiro museu ao ar livre atravessado por pequenas ruas inclinadas
e edifícios em pedra cobertos por telhados multicores. Não esquecer uma
paragem na Praça Real, local da fundação da cidade e nas lojas e cafés do
bairro histórico Petit-Champlain. Do Terraço Dufferin, face ao célebre Palácio
Frontenac, admirem o rio em todo o seu esplendor. Por entre os numerosos
museus da cidade, mencionemos o Museu da Civilização, reconhecido pelas
suas fascinantes exposições interactivas, e o Museu de Québec, que possui
uma importante colecção de arte quebequense.
No Oeste da província, Hull (actualmente Gatineau) propõe igualmente
numerosas atracções, começando pelo Museu Canadiano das Civilizações, que
retraça as etapas do desenvolvimento do Canadá depois de um milénio.

Sobre a água
Com dezenas de lagos e rios o Parque de Gatineau, uma extensão selvagem
florestal situada próximo da cidade do mesmo nome, é uma destinação
privilegiada pelos canonistas. Próximo de Montreal abre-se um esplêndido
jardim: os Laurentides, uma região onde o passeio de barco se estende ao
infinito.
Certas regiões são tudo indicadas para passeios em pequenos barcos
desportivos, como o kayak, tal como o “fjord du Saguenay”, por entre falésias
vertiginosas onde se deliciam baleias. O litoral Sul da península da Gaspé,
rendilhada de baías e esmaltada de pequenas vilórias, é outro sítio procurado.
É no Québec onde corre um dos rios mais procurados para raft na América
do Norte. Os agitados rápidos, as gargantas profundas e as largas praias da
Rivière Rouge atraem numerosos amadores. A alguns quilómetros da cidade
de Québec, o impetuoso rio Jacques-Cartier propõe uma descida digna de um
passeio nas montanhas russas. Para os mais intrépidos uma incursão na região
de Abitibi-Témiscamingue, com os seus impetuosos 25 rios na sua vasta floresta,
saberá certamente satisfazê-los.

Com as suas colinas arborizadas,
falésias de arenitos e baías arenosas,
o Parque Nacional Florillon, na ponta
da península da Gaspé, é um paraíso
para as caminhadas. Baleias e focas
se entrechocam ao largo enquanto
que veados, cabritos, linces e raposas
erram nas paragens. No alto, bem
alto, milhares de pássaros sobrevoam
os passantes.
O Parque Nacional da Mauricia, com o
seu tapete de verdura florestal, de límpidos lagos e praias douradas, é outro dos
destinos propostos para o campismo, canot ou a vela.
Na Reserva do Parque Nacional do Arquipélago-de-Mingan, ao longo da margem
norte do São Lourenço, terá ocasião de apreciar as célebres e misteriosas
formações rochosas, esculpidas pelos ventos e marés.

Outono
O Outono transforma as florestas do Québec num ramo de grená, açafrão e
laranja, num conjunto de maravilhoso colorido que todos os anos atraem
numerosos turistas e encantam os residentes, que se deslocam às regiões mais
acidentadas para apreciar este fenomenal espectáculo da Natureza. Seja nos
Laurentides, Cantons-de-l’Est, Charlevoix ou qualquer outra região, já que o
panorama cobre toda a província.

Despertando os espíritos
O Québec conta no seu território com mais de 100.000 ameríndios divididos em
dois grupos distintos que incluem os Montagnais, os Hurons, os Algonquins e os
Attikameks no Sul, os Cris e os Inuits no Norte.
Cada grupo caracteriza-se pela sua Língua, seus costumes, sua maneira de
viver, sua história e sua geografia. Muitas destas nações continuam a viver nas
terras que elas ocupavam antes da chegada dos Europeus e desejam partilhar
os seus costumes ancestrais com os visitantes.
Muito há a aprender com eles e muito mais haveria a acrescentar neste resumo
que a falta de mais espaço nos limita.
Fica porém o convite a visitarem a província, com a certeza de que encontrarão
sempre razões para voltarem.
Tradução e adaptação por RM
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Como os portugueses propagaram o
cristianismo pelo antigo Ceilão.
Reza a história que, pouco depois de
chegarem à Taprobana de Camões, os
portugueses construíram uma pequena
capela e aí celebraram missa. Desde
então, “em todos os tratados que se
ratificaram entre a coroa portuguesa e os
reinos locais figurava uma cláusula que
assegurava a liberdade para evangelizar
o povo cingalês.”
Os cristãos, cujos templos foram
atacados este domingo de Páscoa,
somam 1,5 milhões num país de 21,44
milhões de habitantes. Cerca de 70%
da população do Sri Lanka identifica-se
como budista, 12,6% como hindu, 9,7%
como muçulmana e 7,4% como cristã (6,1% católica).
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Apoio aos Antigos Combatentes que vão
ter estatuto e cartão especial
De acordo com dados fornecidos pelo Ministério da Defesa, o universo de antigos
combatentes é atualmente de cerca de 485 mil cidadãos, com uma média de
idades de 72 anos.
A Direção geral de Recursos da Defesa Nacional informa que a abertura do
Balcão único de Defesa em 2014, visou em especial, centralizar a prestação de
informações relativas a diferentes assuntos da Defesa Nacional, nomeadamente
orientada para o atendimento e apoio aos Antigos Combatentes. Porém,
alguns antigos combatentes que procuram os respectivos serviços dirigem-se
previamente à morada onde estes outrora eram prestados. Assim informa-se
que o Balcão Único da Defesa funciona na Estrada da Luz nº 153 1600-153
Lisboa
Telefone 00351 213 804 200 Horário de Segunda a Sexta feira das 10H00 às
17H00
Email : antigos.combatentes@defesa.pt

Não será totalmente pacífico dizer que os portugueses introduziram o cristianismo
na ilha. Na entrada sobre Ceilão do Dicionário de História Religiosa de Portugal,
assinada por Silvana Remédio Pires, pode ler-se que “alguns autores defendem
que o cristianismo foi levado para a ilha por S. Tomé ou por S. Bartolomeu”. E
que outros “sustentam que teria sido pelo etíope que S. Filipe converteu”. Certo
é que foi com os portugueses que se deu aquilo a que a investigadora chama de
“encontro consequente entre a cristandade e a civilização cingalesa”.
Os portugueses desembarcaram na ilha em 1506, comandados por D. Lourenço
de Almeida, filho do vice-rei da Índia, D. Francisco de Almeida. O Ceilão era
conhecido desde a Antiguidade por Taprobana. E, para lá das pedras preciosas
e da canela aromática, tinha uma aura fantástica, mítica.
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Numa montanha cónica, de 2243 metros, há um lugar sagrado para budistas,
hindus e muçulmanos: uma pegada gigante impressa numa rocha. Os
muçulmanos acreditam que é a marca do pé do primeiro homem, Adão, que
ali aterrou depois de ter sido expulso do Paraíso. Os budistas julgam que é de
Buda. E os hindus que é de Xiva. Prosseguem até hoje as peregrinações ao Pico
de Adão.
No século XVI, havia vários reinos budistas, incluindo Cote, onde desembarcaram
os primeiros portugueses. Escreveu Benjamim Videira Pires, no livro Taprobana
e mais além – presenças de Portugal na Ásia, que, “por acordo escrito em folhas
de oiro, o rei cingalês concedeu a Portugal 300 arráteis de canela por ano em
paga de protecção dos seus portos, autorizou a colocação de um padrão […],
duma capela e duma feitoria”.
Reza a história que logo naquele primeiro encontro terá sido erigida uma
pequena capela na capital, Colombo, e aí celebrada uma missa. Escreve Silvana
Remédio Pires que desde “então, em todos os tratados de amizade e comércio
que se ratificaram entre a coroa portuguesa e os reinos locais figurava uma
cláusula que assegurava a liberdade para evangelizar o povo cingalês.”
Pelo que refere Silvana Remédio Pires, os primeiros anos terão sido pouco
significativos no que diz respeito a evangelização. A missionação, ali como
noutras partes do Oriente, “só se tomaria sistemática na década de 1540”. Os
escravos que se fizessem cristãos libertavam-se. Em troca de favores militares,
converteram-se também alguns reis locais e com eles as suas cortes.
Os portugueses e o budismo
“Os portugueses perceberam muito mal o budismo”, lê-se num texto intitulado
Taprobana, da autoria do historiador Paulo Varela Gomes e do realizador Camilo
Azevedo, co-autores d’ “O Mundo de Cá”, série documental sobre o chamado
“encontro de culturas” entre os portugueses e os povos do Oriente emitida pela
RTP. “Confundiram-no com as religiões que tinham encontrado na Índia, religiões
com muitos deuses, a que chamavam o gentilismo.” Havia até quem pensasse
que Buda era uma versão deturpada de São Tomé e o budismo uma deturpação
do cristianismo.
Tudo se alterou no século XVII. Os holandeses apoderaram-se pouco a pouco
das posições portuguesas e com eles “toda a espécie de interditos, de que se
pode destacar o de 19 de Setembro de 1658, que proibia, sob pena de morte,
que se albergassem ou ocultassem sacerdotes católicos”, recorda Silvana
Remédio Pires. Ao longo do século XVIII, repetiram-se as proibições. E foi
havendo alguma resistência.

Antigos combatentes vão ter estatuto e cartão especial
Governo aprovou, em Conselho de Ministros, Estatuto de Antigo Combatente.
Governo aprovou o Estatuto de Antigo Combatente que concretiza o
reconhecimento do Estado a quem combateu “ao serviço de Portugal”, sendo
também criado um cartão especial para aqueles militares.
“A aprovação desta proposta de lei vem concretizar o reconhecimento do Estado
português aos militares que combateram ao serviço de Portugal, fornecendo o
enquadramento jurídico que lhes é aplicável e reunindo numa só peça legislativa
o conjunto de direitos consagrados pela lei aos ex-militares ao longo do tempo”,
lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.
O diploma, é referido na nota, cria novos instrumentos, como o Plano de apoio
aos Antigos Combatentes em situação de sem-abrigo, “destinado a apoiar o
envelhecimento digno e acompanhado daqueles que serviram o país em teatros
de guerra”.
Além disso, são também incorporados instrumentos de apoio económico e social
desenvolvidos pelo Ministério da Defesa Nacional com “resultados comprovados”,
nomeadamente a Rede Nacional de Apoio, o Plano de Acção para Apoio aos
Deficientes Militares e o Centro de Recursos de Stress em Contexto Militar.
É ainda criada uma Unidade Técnica Interministerial para os Antigos Combatentes
para “coordenar a implementação do Estatuto, assim como o Cartão do Antigo
Combatente, um documento pessoal e vitalício que, além do carácter simbólico,
é também um instrumento de simplificação do acesso a direitos sociais e
económicos consagrados na legislação portuguesa”.
No novo Estatuto de Antigo Combatente fica ainda definido que se passará a
assinalar o “Dia Nacional do Combatente” em 11 de Novembro, data do
armistício que pôs fim à I Guerra Mundial

Le
Portugal

réserve mondiale
de bon temps
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Destruction de la biodiversité : les experts
tirent la sonnette d’alarme
Plus de 130 spécialistes et négociateurs sont réunis jusqu’à samedi pour dresser
le bilan de l’évaluation des écosystèmes depuis 15 ans. Source AFP
| Le Point.fr

Entre 500 000 et 1 million d’espèces pourraient être menacées d’extinction dans
les prochaines décennies.
Le changement climatique n’est pas le seul danger qui menace l’homme. C’est le
message que veulent faire passer les scientifiques et diplomates réunis à Paris
jusqu’à samedi. La destruction de la nature menace « au moins autant » l’homme
et mérite donc autant d’attention pour éviter des impacts dévastateurs. Ils vont
adopter la première évaluation mondiale des écosystèmes depuis près de 15
ans, un sombre inventaire de la nature vitale pour l’humanité.
« Les preuves sont incontestables : notre destruction de la biodiversité et des
services écosystémiques a atteint des niveaux qui menacent notre bien-être au
moins autant que les changements climatiques induits par l›homme », a déclaré
Robert Watson, président de Plateforme intergouvernem’ntale scientifique et
politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). Le groupe
d›experts a travaillé pendant trois ans sur un rapport de 1 800 pages qui devrait
devenir la véritable référence scientifique en matière de biodiversité, comme le
sont ceux du Giec pour le climat.
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L’homme, partie intégrante de la biodiversité
Si le mot « biodiversité » semble parfois bien abstrait, il concerne toutes les
espèces animales ou végétales vivant sur la planète, y compris celle qui se met
elle-même en danger en détruisant la nature : l’homme. Et l’homme ne peut vivre
sans cette nature qui lui rend des services inestimables, des insectes pollinisateurs
aux forêts et océans absorbant le CO2, en passant par les médicaments ou l’eau
potable. Alors, comme pour le climat, « ce mois d’avril 2019 peut marquer le
début d’un “tournant parisien” similaire pour la biodiversité et les contributions de
la nature aux populations », a estimé Robert Watson.
Beaucoup espèrent que cette évaluation sera le prélude à l’adoption d’objectifs
ambitieux lors de la réunion en 2020 en Chine des États membres de la
Convention de l’ONU sur la diversité biologique (COP15). Quasiment aucun des
20 objectifs précédemment définis pour 2020, qui visent une vie « en harmonie
avec la nature » d’ici 2050, ne seront atteints, selon le projet de synthèse du
rapport obtenu par l’Agence France-Presse, projet qui sera discuté, amendé
et adopté ligne par ligne par les délégués avant sa publication le 6 mai. « Le
patrimoine environnemental mondial [...] est en train d’être altéré à un niveau
sans précédent », met en garde ce texte.

La 6e extinction de masse
Un quart des 100 000 espèces évaluées – une portion minime des 8 millions
estimées sur Terre – sont déjà menacées d’extinction, sous pression de
l’agriculture, de la pêche, de la chasse, ou encore du changement climatique.
Mais « une accélération rapide imminente du taux d’extinction des espèces »
est attendue par les scientifiques, selon le projet de rapport. Et entre 500 000
et un million devraient devenir à leur tour menacées, dont « beaucoup dans les
prochaines décennies ».
Des projections en accord avec ce que décrivent depuis des années certains
scientifiques : le début de la 6e « extinction de masse », la première depuis
l’arrivée des hommes sur la planète. « Ce rapport fondamental rappellera à
chacun d’entre nous ce constat criant de vérité : les générations actuelles ont
la responsabilité de léguer aux générations futures une planète qui n’est pas
irrémédiablement endommagée par les activités humaines », a déclaré Audrey
Azoulay, directrice générale de l’Unesco, qui accueille la réunion.

« La Terre est en train de mourir »
« La science nous dit ce que nos savoirs traditionnels signalaient depuis des
décennies : la Terre est en train de mourir », a noté Jose Gregorio Mirabal, président
de la COICA, organisation qui rassemble des organisations indigènes du bassin
amazonien. « Nous appelons de façon urgente à un accord international pour la
nature, pour restaurer la moitié du monde naturel aussi vite que possible », a-t-il
ajouté, alors que ce rapport mondial prend pour la première fois en compte les
savoirs, les problèmes et les priorités des peuples autochtones.
Le texte fait clairement le lien entre les deux menaces majeures que sont le
réchauffement et les atteintes à la nature, identifiant certaines causes similaires,
en particulier les pratiques agricoles et la déforestation, responsables d’environ
un quart des émissions de CO2, mais aussi de graves dommages directs aux
écosystèmes. Mais vu l’ampleur des réformes à mettre en place, qui impliquent
une véritable transformation de nos modes de vie sur une planète de plus en
plus peuplée, les résistances risquent d’être encore plus fortes que pour la lutte
contre le changement climatique.
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Mais qui a tué Monsieur H., secrétaire
général de l’ONU ?
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18 septembre 1961. Dag Hammarskjöld, secrétaire général de l’ONU, meurt dans
le crash de son avion. Cinquante-huit ans après, le journaliste Maurin Picard
reprend l’enquête.
Par Jean Guisnel | Le Point.fr

A Orquestra Holandesa abandonou o palco porque o maestro muçulmano
convidado... quis transformar o espectáculo em “Lição de Moral” sobre o ISLÃO!

Le secrétaire général des Nations unies Dag Hammarskjöld, à Léopoldville le 13
septembre 1961. Son avion s’écrasera 5 jours plus tard.
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Le mystère est insondable. Depuis 58 ans, il intrigue diplomates, historiens,
journalistes et experts de l’Afrique ; il a suscité des milliers d’articles, des dizaines
de livres, des quantités de mémoires et de thèses, tout en demeurant l’une des
grandes énigmes du XXe siècle. Le 18 septembre 1961, moins d’un an après
l’indépendance de l’ancienne colonie belge du Congo (aujourd’hui République
démocratique du Congo), la province sécessionniste du Katanga est entrée dans
une phase aiguë de la guerre contre les troupes de l’ONU envoyées pour la
réduire. Deux hommes-clés ont prévu de se rencontrer ce jour-là pour tenter
d’amorcer une solution politique. Le rendez-vous discret a été pris sur le petit
aéroport de Ndola, à la frontière entre le Katanga et la Rhodésie. Leader de la
sécession, Moïse Tshombé est arrivé la veille dans l’après-midi. Le secrétaire
général de l’ONU, le Suédois Dag Hammarskjöld, est attendu peu après minuit,
à bord de son moderne DC-6 quadrimoteur, l’Albertina.
Juste avant d’atterrir, l’avion s’écrase. Tout son équipage et ses passagers
meurent, à l’exception d’un seul qui survivra quelques heures. La question est
basique : quelle est la cause de ce crash ? Le journaliste Maurin Picard publie
une méticuleuse enquête reprenant les thèses en présence et les complète
souvent, tout en ayant sa petite idée. À ses yeux, la mort de Dag Hammarskjöld
a été provoquée par les mercenaires européens soutenant la sécession.

Quando o país mais liberal da Europa assim procede, o mundo (e a EUROPA)
poderão começar a ver “luz ao fundo do Túnel” sobre o que significam as “palavras mansas” duma Religião DITATORIAL em que, TODOS os OUTROS que não
seguirão o Islão, são considerados INFIÉIS e … devem ter a “Pena de Morte”!
A Rainha Beatriz, dos Países Baixos, assistia ao concerto na capital oficial - Amsterdão.
O maestro convidado que, acontece ser muçulmano, começou a dar à Rainha
uma lição sobre a "beleza" do Islão !! ?? !!
A orquestra, na totalidade, levantou-se e saiu, recusando qualquer ligação com
alguém que queira dar lições à sua Rainha!
O pessoal do salão musical afastou o maestro para fora do palco e, depois de ser
questionado, para fora do edifício.
Para assim proceder, foi necessário muita coragem e discernimento intelectual !!
Veja o vídeo (que ficou registado) do abandono do local da orquestra.
Estamos em crer que isto não foi difundido por algum canal televisivo português !!
http://www.safeshare.tv/w/cqjiyhtixs

Des intérêts postcoloniaux
De deux choses l’une : soit l’avion du secrétaire général a été victime d’un
accident, causé par une défaillance technique ou par une faute de l’équipage.
L’auteur n’y croit guère, mais note cependant que le pilote Per Hallonquist était «
fatigué » par le manque de sommeil et quelques abus.
Mais, s’il ne s’agit pas d’un accident, quelle cause faut-il privilégier ? Et là, il y
a fort à faire… En effet, Dag Hammarskjöld gênait beaucoup de monde, sans
doute trop pour espérer vivre vieux. Picard dresse la liste de ses ennemis, elle est
vraiment impressionnante. Le « scandale géologique » congolais est concentré
au Katanga. On y exploite des richesses minérales colossales, de l’uranium au
cobalt, en passant par l’argent, le zinc, le cadmium, l’or, le manganèse et 10 % du
cuivre mondial ! Maîtresse de ce trésor colossal, l’Union minière du Haut Katanga
finance la sécession et son armée, recrute et arme les mercenaires, notamment
français, avec la bénédiction de Paris. La France du général de Gaulle pratique
« l’illégalisme d’État » en appuyant sans le dire, mais sans vraiment s’en cacher,
ses soldats de fortune (parmi lesquels Roger Faulques, Roger Trinquier ou
Bob Denard) engagés à prix d’or par les Katangais. Au nom de leurs intérêts
postcoloniaux, les Français, les Britanniques, les Américains, les Sud-Africains,
les Belges et d’autres encore soutiennent la sécession en sous-main. Ils partagent
aussi l’exécration de Dag Hammarskjöld, essentiellement coupable à leurs yeux
de menacer leur mainmise sur cette partie de l’Afrique.

Récupéré par la culture pop
Quand on évoque aujourd’hui les théories du complot, Terre plate, inexistence de
l’Holocauste ou autres fadaises, on parle de thèses fallacieuses. Mais il faut bien
admettre que l’on ne peut pas analyser la mort de l’ancien secrétaire général de
l’ONU sans évoquer le complot susceptible de l’avoir provoquée. Maurin Picard
a parcouru la planète à la recherche de survivants de la sécession katangaise, a

fouillé dans des archives, rencontré nombre de chercheurs qui l’ont précédé. Ce
qui lui permet d’exposer des personnages qui, espions, diplomates, politiciens,
pilotes, affairistes, etc., auraient bien pu prêter la main à un assassinat. Il recense
les possibles conjurations, les triture, s’essaie à peser le pour et le contre,
soupèse les inimitiés et les haines.
Au bout de son enquête, dont nous conseillons vivement la lecture, on aimerait
s’associer à sa conviction qu’il a trouvé une possible clé : l’Albertina aurait été
abattu par un petit avion bimoteur DO 28 armé d’une mitrailleuse de sabord, piloté
par le mercenaire allemand Heinrich Schafer. Mais les preuves manquent, admet
Picard, qui doit se contenter d’un échafaudage de vraisemblances. Insuffisant
pour répondre à la double question : Dag Hammarskjöld a-t-il été assassiné ? Et
par qui ?
La mort de « Monsieur H. », écrit l’auteur, « s’est fondue dans la culture pop à
mesure qu’elle quittait le champ politique ». C’est l’une des raisons qui rend cette
énigme si passionnante. Le livre est plus passionnant qu’un polar, car, à la fin de
la lecture, personne ne sait qui est le coupable. En septembre, une commission
d’enquête de l’ONU, dont on connaît les premiers travaux, rendra à son tour des
conclusions.
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Les gros mots de Ferrandez
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procéder et mettre fin à des décennies de laxisme dans ce dossier ! « On » est
prêt, M. Legault.

Que se passe-t-il entre Ferrandez et Plante ?
Le message publié par Luc Ferrandez nous apprend également que ce pilier de
Projet Montréal semble de plus en plus vouloir prendre ses distances par rapport
à celle qui a été élue à la tête de la ville. Que faut-il comprendre de la phrase
« on le sait qu’il ne faut pas construire deux stades » ? Même avec un café
décaféiné, Ferrandez savait très bien qu’en écrivant cela samedi matin, dans la
même publication sur Facebook, il défiait la position adoptée par Valérie Plante
dans ce dossier.
Comme plusieurs médias l’ont rapporté en février dernier, la mairesse voit « d’un
bon oeil » ce projet et juge que le choix du bassin Peel serait même « intéressant
» pour accueillir ce nouveau stade qui servirait au retour des Expos. Durant la
même période, on a vu Valérie Plante, tout sourire, bras dessus, bras dessous
avec Stephen Bronfman et d’éventuels promoteurs du projet.
Ce n’est pas la première fois, depuis les élections de novembre 2017, que Luc
Ferrandez et Valérie Plante ont maille à partir. Souvenez-vous des commentaires
du premier sur « l’amateurisme » du budget présenté par la seconde. La mairesse
avait alors gentiment dit à son confrère de « fermer sa grande gueule ».

Luc Ferrandez, maire du Plateau Mont-Royal... (PHOTO ROBERT SKINNER,
ARCHIVES LA PRESSE)
Par MARIO GIRARD
La Presse
Je ne suis pas le plus grand fan de Luc Ferrandez. Son attitude papale m’irrite
au plus haut point. Quant à son obsession de faire du Plateau Mont-Royal un
village-où-il-fait-bon-vivre dans une ville qui a surtout envie d’être une grosse
ville, je trouve qu’elle trempe parfois dans l’exagération.
Le week-end dernier, le roi du Plateau a publié un message sur Facebook qu’il a
dû retirer après s’être fait taper sur les doigts par Valérie Plante. Samedi matin,
Luc Ferrandez a servi un « fuck you » bien senti et collectif à tous ceux qu’il rend
responsables des résultats liés aux inondations.
« Fuck you, nous autres. On le sait qu’il ne faut pas construire en terrains
inondables [...] On sait tout ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire - et depuis
longtemps. Mais nous sommes, citoyens et élus, des enfants-rois. Alors ce matin,
à tout le monde : fuck you. Nous méritons amplement tous les malheurs qui nous
arrivent et ceux bien plus grands que nous préparons - par lâcheté - pour nos
enfants. »
Quelques heures plus tard, le message était effacé et Valérie Plante offrait à
certains médias cette explication : « On s’est parlé, il s’est excusé. Ce n’était pas
le bon moment. »
On peut critiquer le ton et la vulgarité du message de Ferrandez. On peut aussi
s’en prendre au véhicule utilisé, ce canal qui se passe de l’intervention de
conseillers bienveillants et qui escamote toute période de réflexion.
Mais sur le fond, je dois avouer que Ferrandez a parfaitement raison. Il y a une
dizaine de jours, je vous parlais de l’erreur, de la très grande erreur, que nous
avons commise en mettant entre les mains des municipalités la responsabilité
de mettre en valeur les terrains, y compris ceux qui sont au bord des cours
d’eau. Sans distinction aucune, nous avons cédé, vendu et exploité ces espaces
aujourd’hui recouverts d’eau. Pour la deuxième fois en 24 mois, nous en payons
chèrement le prix.
C’est ça que Luc Ferrandez a voulu dire. Il l’a fait de manière brutale et maladroite,
mais il l’a fait en nous rappelant qu’il faut cesser de toujours viser un seul coupable
dans ce genre de chose et qu’il faut parfois s’attribuer collectivement certaines
fautes. Voilà pourquoi le maire du Plateau-Mont-Royal a eu recours au « on » à
neuf reprises dans sa courte missive.
Dans ce dossier, « on » aurait intérêt à reprendre les choses en main, à faire
en sorte que les municipalités et le gouvernement cessent de se renvoyer
éternellement le blâme. Samedi, dans un dossier sur le sujet, mon collègue
Martin Croteau faisait dire à un expert que 700 municipalités québécoises
seraient exposées à des risques d’inondation au cours des prochaines années ;
700 municipalités... ça fait peur !
Hier, lors d’un point de presse, François Legault a déclaré qu’il fallait « redéfinir »
les zones inondables. « On » est d’accord, M. Legault ! « On » veut maintenant

Un an et demi après que le parti a été porté au pouvoir, qu’est-ce qui a changé
entre Ferrandez et Plante ? Que se passe-t-il entre eux ? Celui qui se fait un
devoir de multiplier les placotoirs dans son arrondissement serait-il pris avec des
oeillères ? Celle qui a été élue mairesse de Montréal serait-elle devenue trop...
mairesse ? S’éloignerait-elle de la philosophie de son propre parti ?
En tout cas, ces deux-là devront mettre certaines choses au clair. Ils sont dus
pour une bonne conversation. Sans gros mots. Et à l’ombre d’un placotoir.

Trudeau et le Photomaton
C’est bien connu, Justin Trudeau aime paraître sous les caméras et les appareils
photo. Il est sans doute le premier ministre le plus « Kid Kodak » de l’histoire du
pays. Mais cette irrépressible envie de briller lui joue parfois des tours, comme
samedi dernier lorsqu’il s’est rendu remplir des sacs de sable avec ses deux fils
dans une zone inondée de la région d’Ottawa.
À l›instar d›autres élus, Trudeau est débarqué avec son équipe et, « pour faire
de belles images », a rempli quelques sacs. Mais vous savez comment c›est
lors d›une telle intervention. « Regardez ici, M. Trudeau ! Soulevez la pelle, M.
Trudeau ! Une autre fois, M. Trudeau ! » Ajoutez à cela d’importantes mesures
de sécurité qui paralysent tout.
Ce qui aurait dû être un coup de main précieux est plutôt devenu une opération de
relations publiques lourde et encombrante pour l’équipe de bénévoles. Écoeuré
de voir que ce manège retardait la machine, un bénévole ne s’est pas gêné pour
aller le dire au premier ministre.
« Vous savez depuis combien de temps vous retardez les gens qui veulent
prendre des sacs de sable ? J’attends depuis 30 minutes pendant que vous êtes
en train de vous la couler douce », lui a balancé au visage le citoyen ulcéré.
Il est vrai que la présence des élus dans de telles circonstances est souvent
souhaitée. Mais, de grâce, demandons aux élus de jouer leur rôle d’élus, de venir
constater l’ampleur des dégâts, de venir rassurer les victimes. Et oublions les
mises en scène qui « font de belles images ».
Dimanche matin, Valérie Plante et quelques élus se sont rendus à l’île Bizard.
Ils ont prêté main-forte aux sinistrés. Tout cela en l’absence de caméras et
d’appareils photo. « On préfère faire des points de presse de façon claire. On ne
doit pas faire de «photo op» avec le reste », m’a dit hier Geneviève Jutras, porteparole de Valérie Plante.
Le drame que vivent en ce moment des sinistrés n’est pas un Photomaton
pour les élus. On devrait le leur rappeler. Et aussi dire à Justin Trudeau que ce
procédé, « ça ne fait pas tellement 2019 ».
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Os generais de Abril

abc portuscale

Por Rui Ramos
(Publicado no «Observador», no dia 24 de Abril de 2019)
1. Uma revolução que veio de cima
2. As conspirações dos generais
3. Os generais e o MFA
4. O general contrariado da descolonização
5. O general misterioso da revolução
6. Uma prioridade: evitar a guerra civil
Na história oficial, a revolução de 1974 ficou como a revolução dos jovens
capitães e majores que, a 16 de Março, a partir das Caldas da Rainha, e depois
novamente a 25 de Abril, com base nas escolas militares à volta de Lisboa,
derrubaram a ditadura do Estado Novo. Foram eles que estiveram nas ruas,
que comandaram soldados, que forçaram rendições. Mas no dia 25 e nos dias
seguintes, ninguém lhes sabia os nomes nem sequer lhes vira as caras, com
excepção do capitão Salgueiro Maia, que chefiara o cerco ao quartel da GNR no
Largo do Carmo. A revolução foi então atribuída aos generais e almirantes que
apareceram na RTP ao fim da noite do dia 25, formados em Junta de Salvação
Nacional, como num golpe de Estado militar clássico. As capas da imprensa,
em Portugal e no estrangeiro, não resistiram à imagem do general Spínola, o
presidente da Junta e depois Presidente da República, com o seu monóculo dos
anos 30. Foi o primeiro ícone da revolução, tanto como o cravo vermelho.
Nos meses seguintes, porém, os “capitães” do MFA pareceram de facto
ultrapassar os generais. Em Abril de 1974, a revolução começara como transição
para uma democracia de tipo ocidental, com a colaboração de um largo espectro
de gente, incluindo ministros de Marcello Caetano (como José Veiga Simão).
Mas a partir do Outono desse ano, e sobretudo da Primavera de 1975, ameaçou
converter-se na última revolução socialista da Europa, reservada ao PCP e à
extrema-esquerda. O chamado PREC (Processo Revolucionário em Curso)
falhou. Conseguiu, porém, reduzir a história do 25 de Abril aos “capitães”. No
entanto, antes dos “capitães”, tinha havido os “generais”.
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Sem os generais, a revolução nunca provavelmente teria acontecido, como
aliás um desses generais, Costa Gomes, fez questão de notar anos depois:
no dia 25 de Abril de 1974, as tropas mobilizadas para a revolução - 150
oficiais e 2000 soldados, a maior parte instruendos das “escolas práticas”,
sem qualquer experiência de combate - nunca, em circunstâncias normais,
teriam sido suficientes para derrubar um regime que, nesse ano, mantinha
mais de 150.000 homens em armas. Implicitamente, Costa Gomes deu a
entender que isso só aconteceu na medida em que oficiais superiores como ele
já teriam desmontado a ditadura por cima, impedindo-a de se defender. Sem
querer diminuir o papel dos “capitães”, o facto é que o 25 de Abril precisou dos
generais para acontecer - e a sua história também precisa dos generais para
fazer sentido.

1. Uma revolução que veio de cima
A revolução de 25 de Abril de 1974 começou treze anos antes, com a guerra que
iria ser a sua causa principal. Na Primavera de 1961, houve logo, entre o pessoal
dirigente do regime, quem considerasse uma guerra em África insustentável e
desejasse fazer evoluir o estatuto dos territórios africanos que Salazar insistia
em tratar, contra as Nações Unidas, como simples “províncias ultramarinas”. Foi
assim que o general Botelho Moniz, ministro da Defesa, tentou forçar a demissão
de Salazar em Abril de 1961. Constou que a ideia era substituí-lo por Marcello
Caetano, identificado com ideias de “liberalização” e depois associado a uma
proposta “federalista” contrária a um suposto “integracionismo” salazarista.
Os comandantes-chefes aumentaram a pressão sobre o governo. Spínola
sugeriu negociações com o PAIGC; Kaúlza propôs um novo dispositivo militar
conjunto para Angola e Moçambique, sacrificando eventualmente a Guiné.
Frustrados nesses projectos, passaram a frustração aos seus colaboradores e
admiradores.
Foi a primeira “abrilada”, e foi também então que subiram ao palco os personagens
principais das intrigas político-militares que dariam origem, anos depois, ao 25 de
Abril: os futuros generais Costa Gomes, Kaúlza de Arriaga e Spínola. O primeiro,
enquanto subsecretário de Estado do exército, conspirou contra Salazar, e os
outros dois defenderam-no, especialmente Kaúlza, subsecretário de Estado da
aeronáutica. Mas todos, embora em campos opostos, eram críticos da situação:
“isto precisa de mudar”, escreveu Spínola a Salazar em 1961. Consciente disso,
e para manter equilíbrios, Salazar absteve-se de punir os que tinham conspirado
contra si, mas também de recompensar os que o tinham defendido. Costa Gomes
foi demitido do governo logo em 1961 e Kaúlza em 1962. Todos, porém, puderam
prosseguir as suas carreiras militares, de tal modo que no fim da década de
1960 se encontraram nos comandos-chefe de África: Costa Gomes em Angola,
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Spínola na Guiné e Kaúlza em Moçambique.
Durante alguns anos, fez-se a guerra em África como Salazar queria. O
país mudou muito, com a emigração, a industrialização e a integração no
comércio europeu. Mas o problema do “ultramar” manteve-se. Em 1968,
quando finalmente Caetano substituiu Salazar, esperou-se uma “evolução”.
E houve alguma. Salazar optara por uma guerra de baixa intensidade, para durar
muito tempo. Caetano deixou a guerra intensificar-se, dando aos comandanteschefes mais meios e sobretudo muita margem para iniciativas e para autopromoção. Costa Gomes, em Angola, manteve-se mais ou menos discreto. Mas
Spínola, na Guiné, parecia já o presidente de uma república africana, e Kaúlza,
em Moçambique, o César da África austral. Quebrada a rotina de uma guerra
sem prazo definido, criou-se a expectativa de um desenlace para breve. Por
volta de 1970, falou-se frequentemente do fim próximo da guerra.
Em termos de grande arquitectura política, porém, Marcello Caetano não foi além
de uma “autonomia progressiva”. Acreditou-se que o obstáculo a progressos
mais drásticos era o Presidente da República. O almirante Tomás, escolhido por
Salazar em 1958, tinha 78 anos e já fizera dois mandatos. Em 1972, tanto Kaúlza
(com 57 anos) como Spínola (com 62) esperaram substituí-lo. Cultivaram, para
o efeito, imagens públicas de chefes memoráveis. Spínola escolheu adereços
conspícuos (o monóculo) e deu-se a cenas espectaculares (as descidas no mato
de helicóptero, os banhos de multidão africana). Kaúlza vivia em conferências
de imprensa, sempre a anunciar grandes operações. Mas Caetano não confiou
nos “senhores da guerra”. Preferiu manter o almirante Tomás, e jogar os
comandantes-chefes uns contra outros. Foi então, nesse ano de 1972, que tudo
se começou realmente a desfazer.
Os comandantes-chefes aumentaram a pressão sobre o governo. Spínola sugeriu
negociações com o PAIGC; Kaúlza propôs um novo dispositivo militar conjunto
para Angola e Moçambique, sacrificando eventualmente a Guiné. Frustrados
nesses projectos, passaram a frustração aos seus colaboradores e admiradores.
Gerou-se assim nas forças armadas, a partir de 1972, um ambiente que foi
o reverso das grandes expectativas que tinha havido em 1970. Todas as
dificuldades, especialmente na Guiné, foram dramaticamente encaradas
como prenúncio de um “colapso” ao estilo de Goa, de que, naturalmente,
o governo seria o culpado. No Verão de 1973, Kaúlza e Spínola regressaram à
metrópole, melindrados e conspirativos.
Marcello Caetano, entretanto, captara Costa Gomes, a quem nomeara chefe do
EMGFA em 1972. Costa Gomes tentou evitar uma conjunção entre Kaúlza, seu
velho inimigo de 1961, e Spínola. Este, em Setembro de 1973, ainda parecia
disposto a conspirar com Kaúlza num novo “28 de Maio”, contra Marcello
Caetano. Mas em Janeiro de 1974, aceitou o inusitado cargo de vice-chefe do
EMGFA, criado de propósito para ele. Segundo Kaúlza, a mudança de campo de
Spínola, ao dividir os conspiradores, impediu o golpe de generais que ele estava
a preparar. E permitiu, pelo contrário, o golpe dos capitães e dos majores uns
meses depois.

2. As conspirações dos generais
Fala-se muito das conspiração dos capitães e dos majores. Mas a conspiração
dos generais foi pelo menos tão importante, para dificultar qualquer unidade,
pelo menos defensiva, da ditadura. Publicamente, foi aliás pelos generais que
começou a revolução, quando, a 8 de Dezembro de 1973, o semanário Expresso
anunciou que o general Spínola tinha pronta uma “uma obra de tese”. O editor,
Paradela de Abreu, da Editora Arcádia, preparou o lançamento com cuidados
conspirativos: percebera que “este livro é a revolução”. O livro, elaborado pelo
general e um grupo de colaboradores, derivava de discussões antigas no regime.
O título fazia eco de um polémico livro de 1962, do deputado Manuel José Homem
de Melo, prefaciado pelo ex-presidente Craveiro Lopes (também dissidente
do salazarismo): Portugal, o Ultramar e o Futuro. As ideias principais eram as
mesmas. Até a célebre frase de choque - “parece evidente a impossibilidade
de ganhar a guerra apenas no campo militar” - tinha antecedentes num artigo
de Costa Gomes no Diário Popular, cuja publicação a censura (isto é, Salazar)
consentira em 1961. Constava, aliás, de qualquer manual de “contra-subversão”.
Sem a intriga dos generais, os protestos e conspirações dos jovens oficiais do
MFA não teriam ido longe. Começaram com queixas corporativas, que aliás
tiveram um relativo bom acolhimento por parte do governo, e acabaram a
preparar o fim do regime. Eram sobretudo antigos oficiais da Guiné, a que se
juntaram alguns poucos esquerdistas e uma grande maioria de oficiais sem clara
identidade política.
Em Portugal e o Futuro, que em 1974 foi editado, reeditado e traduzido como o
livro que explicava o 25 de Abril, Spínola desfiava o rosário habitual dos críticos
internos do regime salazarista na década de 1960: o mundo mudara e havia
outras expectativas. “O tempo dos dogmas está ultrapassado”. Não se podia
fingir que a emancipação nacional não estava na ordem do dia em África, ou
ignorar que os portugueses ansiavam por uma prosperidade europeia e não por
morrer numa guerra africana, dispendiosa e sem fim. A “crise” era a “mais grave
da história de Portugal”. Contra os que, para evitar a desagregação do país, não
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viam alternativa à ditadura na metrópole e à guerra em África, Spínola sugeria pessoalmente a Spínola no quartel da GNR do Largo do Carmo. Quase
uma via liberalizante e federalista que preservaria a “nação” enquanto ligação de certeza, nunca se teria rendido ao major Otelo Saraiva de Carvalho, o
autor do plano do golpe, de quem Mário Soares, dois meses depois, ainda
entre povos de diferentes continentes, mas em paz e democracia.
nunca tinha ouvido falar. Spínola foi essencial. Os capitães, no dia do golpe,
Spínola tinha os devidos exemplos para ser optimista. O Brasil provava a fizeram constar frequentemente que contavam com ele, para obter rendições
capacidade nacional para criar nos trópicos sociedades multirraciais de expressão ou simplesmente a neutralidade de muitos militares que teriam combatido
portuguesa. O seu governo na Guiné, entre 1968 e 1973, demonstrava, segundo e provavelmente derrotado um golpe claramente oposicionista. O nome do
Spínola, ser viável atrair os africanos, como ele fizera com os seus “congressos general - ferozmente anti-comunista e contrário ao “abandono” de África - deu a
do povo” e políticas de promoção sócio-económica. Tinha também o exemplo de muitos no regime a garantia necessária para não resistirem. Ao contrário do que
Leopold Senghor, o presidente do Senegal, um chefe de independência africana, é costume dizer, não foi por acaso ou por simples condescendência dos jovens
mas anticomunista e francófilo. Era preciso encontrar os Senghores das colónias revolucionários que Spínola se tornou Presidente da Junta de Salvação Nacional
portuguesas, capazes de conduzir em regime de liberdade e participação popular e depois Presidente da República.
os referendos que legitimariam democraticamente uma grande “federação de
estados portugueses”, independentes mas unidos - a “comunidade lusíada”. Só alguém como Spínola, antigo combatente e apóstolo de uma “comunidade
Haveria assim a possibilidade de Portugal renunciar ao “império” sem abdicar da lusíada” democrática e multirracial, poderia ter reconhecido o direito dos
“grandeza”, e de acabar a guerra sem enveredar pelo “abandono”.
territórios africanos à autodeterminação e à independência (discurso de 27 de
Julho de 1974), sem revoltar logo os portugueses de África com a perspectiva
A saída do livro reflectia os jogos de poder no regime. Spínola publicara-o de serem abandonados às ditaduras sanguinárias dos cinicamente chamados
porque precisava, apesar do seu novo cargo, de distanciar-se de Caetano “movimentos de libertação”.
- usando ideias que tinham sido atribuídas ao chefe do governo noutros
tempos. Caetano, pelo seu lado, não impedira a publicação, talvez para Em 1974, o livro do general vendeu 200 mil exemplares. Mas nos meses seguintes
deixar que Spínola, com o seu “federalismo”, aparecesse como um polo à revolução, provou ser um mau guião dos acontecimentos. Portugal, em vez da
oposto ao “integracionismo” atribuído a Américo Tomás, à volta do qual ordeira “liberalização progressiva”, tombou num “processo revolucionário”; em
passara a orbitar Kaúlza. Caetano também tivera fama de “federalista” na África, em vez da prometida autodeterminação por via eleitoral, sucedeu uma
década de 1960. Mas logo na conferência anual da Acção Nacional Popular, a simples entrega dos territórios e das populações às guerrilhas independentistas.
10 de Fevereiro de 1974, mencionou a “federação”, apenas para considerar que Spínola não durou no poder: a 30 de Setembro de 1974, renunciaria à presidência.
já não a considerava possível. O argumento de Caetano era que, ao contrário do Para explicar este grande desapontamento, é costume invocar os “erros” e
que dizia Spínola, não bastaria liberalizar e “federalizar” para chegar à paz. Teria a “falta de jeito” do general para a política. Mas se de alguma coisa Spínola
de se negociar com a guerrilha. Ora, esta e as potências que a patrocinavam foi culpado, foi sobretudo de não renunciar às suas ideias, mesmo contra as
só aceitariam um cessar-fogo em troca da entrega imediata do poder. Caetano circunstâncias. Estas nunca lhe foram favoráveis. Depois de sanear a hierarquia
sabia disso, porque abrira, secretamente, contactos com o PAIGC. Não havia militar (42 dos 85 oficiais generais foram passados à reserva em Maio de 1974),
alternativa à guerra, a não ser o “abandono” e a ditadura dos partidos armados não dispôs de outros pontos de apoio que não o MFA e o general Costa Gomes,
apoiados pela União Soviética.
entretanto nomeado outra vez Chefe do Estado-Maior General das Forças
Armadas. Spínola fez muitos discursos pelo país, procurou banhos de
Pouco depois da publicação de Portugal e o Futuro, Caetano ter-se-ia disposto multidão, e propôs, numa inversão do calendário eleitoral, que o presidente
a entregar o poder a Spínola e a Costa Gomes. Não se deve levar demasiado a da república fosse eleito antes da Assembleia Constituinte. Quase ninguém
sério essa disponibilidade: Marcello Caetano sabia que Tomás nunca aceitaria um o quis acompanhar, porque quase ninguém, quer no exército, quer entre os
governo de Costa Gomes e de Spínola. O Presidente da República, indignado, novos partidos políticos, desejava a tutela de um De Gaulle à portuguesa.
lera o livro tal como o leu a oposição de esquerda: como o descrédito do esforço Spínola teve assim sempre menos poder do que parecia.
de guerra em África e um sinal público de insubordinação nas forças armadas.
Esta ficou patente a 14 de Março de 1974, quando os comandos militares foram
De facto, a sua influência, durante o Verão de 1974, não dependeu das forças
convidados a manifestar a sua fidelidade a Marcello Caetano. Todos notaram as
que ele tinha para opor aos oficiais revolucionários do MFA, mas da necessidade
ausências: Costa Gomes, Spínola, e Kaúlza. Nesse mesmo dia, Spínola e Costa
que esses oficiais revolucionários tinham de uma figura como ele. Sem o
Gomes foram demitidos. Entretanto, a crise económica, provocada pelo choque
general, os capitães não se sentiam à vontade. Em 1974, mais de meio milhão
petrolífero de Outubro de 1973, acentuava a atmosfera de fim de uma época.
de portugueses europeus vivia em África. Só alguém como Spínola, antigo
combatente e apóstolo de uma “comunidade lusíada” democrática e multirracial,
3. Os generais e o MFA
poderia ter reconhecido o direito dos territórios africanos à autodeterminação
e à independência (discurso de 27 de Julho de 1974), sem revoltar logo os
Sem a intriga dos generais, os protestos e conspirações dos jovens oficiais
portugueses de África com a perspectiva de serem abandonados às ditaduras
do MFA não teriam ido longe. Começaram com queixas corporativas, que
sanguinárias dos cinicamente chamados “movimentos de libertação”. Também
aliás tiveram um relativo bom acolhimento por parte do governo, e acabaram
só alguém como Spínola, conhecido anti-comunista, poderia ter nomeado o
a preparar o fim do regime. Eram sobretudo antigos oficiais da Guiné (em
primeiro líder comunista membro do governo de um país da NATO, sem isso
destaque no levantamento das Caldas da Rainha, de 16 de Março de 1974), a
causar alarme nos outros governos ocidentais.
que se juntaram alguns poucos esquerdistas e uma grande maioria de oficiais
sem clara identidade política. Tiveram sempre contactos discretos com Spínola
e Costa Gomes, mas também com Kaúlza. A ideia, aparentemente, era fazer A descolonização nunca foi o grande projecto de autodeterminação democrática
como o general De Gaulle em França, em Maio de 1958: perante o impasse imaginado por Spínola. Os partidos independentistas em África só estavam
da guerra na Argélia, deixou as forças armadas fazer pressão sobre o governo, interessados num trespasse de poder, isto é, na substituição da ditadura
de modo a ser chamado pelas autoridades da IV República, que basicamente salazarista pelas suas ditaduras de partido único, sem eleições e sem liberdade.
lhe entregaram o poder. A ideia de um “movimento das Forças Armadas” teve Teria sido preciso continuar a guerra para os obrigar a ir a votos. Mas a disciplina
militar no terreno não resistiu ao golpe de Estado, nem aquele esforço de guerra
origem nesse precedente francês.
era verdadeiramente compatível com uma democracia. Os EUA, paralisados
Na famosa reunião conspirativa de capitães e de majores em Óbidos, pelo Watergate, também não ampararam Spínola. Numas forças armadas onde
Dezembro de 1973, os nomes dos três generais foram discutidos como toda a gente sentia a urgência de sair de África, os oficiais esquerdistas, os mais
possíveis chefes de um movimento militar. Kaúlza de Arriaga era um equívoco, determinados em retirar, adquiriram uma predominância com que nunca terão
mas ele próprio se apercebeu disso. Kaúlza não se julgava menos reformista ou sonhado. O problema de Spínola é que nunca se conformou, como todos
modernizador. Mas tinha um projecto muito diferente de Spínola: tratava-se de lhe pediam. Empenhara a sua palavra junto das populações africanas. Em
continuar a guerra, mas concentrando os recursos em Angola e em Moçambique, Novembro de 1972, discursando na Guiné, fizera uma promessa solene:
no âmbito de um bloco de defesa na África Austral, com os regimes brancos da “asseguro-vos que jamais estareis sós”. Portugal nunca abandonaria a
Rodésia e da África do Sul. Ao contrário de Spínola, sabia que esse projecto era Guiné. Mas agora, para acabar com a guerra, era precisamente isso que
incompatível com a democracia, isto é, com qualquer regime em que a oposição Portugal ia fazer, deixando os guineenses à mercê da vingança e da repressão
de esquerda estivesse à vontade. Ficou assim prisioneiro das hierarquias da do PAIGC. Os oficiais do MFA viram por isso Spínola genuinamente transtornado,
ditadura e acima de tudo do presidente da república, de quem esperou, quase depois de ter acabado de ler o discurso de 27 de Julho.
até ao último minuto, que demitisse Marcello Caetano e o nomeasse a ele chefe
do governo. A sua revolução teria de ser de palácio. De facto, serviu apenas para Até ao fim, tentou, como ele disse, “salvar o possível no meio do impossível”. Ao
contrário de outros, não quis esperar por umas eleições que pudessem reduzir
ajudar a dividir e a minar ainda mais a ditadura.
a influência comunista. Envolveu-se em conspirações. Com isso, porém, deu
apenas aos revolucionários, a 28 de Setembro de 1974 e a 11 de Março de
4. O general contrariado da descolonização
1975, o pretexto necessário para fazer avançar o PREC em nome da resistência
Ao fim da tarde de 25 de Abril de 1974, Marcello Caetano rendeu-se à “reacção”.
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5. O general misterioso da revolução
Durante o PREC, falou-se sobretudo de capitães e de majores, mesmo quando
graduados em generais. Mas houve sempre um general de carreira na linha
da frente: o general Costa Gomes. Os capitães e majores do MFA tentaram
concentrar o poder nas suas assembleias e conselhos, mas nunca de facto
dispensaram Costa Gomes: ele foi Presidente da República, e quando apareceu
o Conselho da Revolução, como órgão supremo do Estado, em 1975, passou
a presidir também ao Conselho da Revolução. Durante todo esse tempo,
permaneceu como Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas.
Costa Gomes era um general muito diferente, quer de Spínola, quer de
Kaúlza. Ao contrário dos outros dois, não se sabia bem o que pensava.
Spínola e Kaúlza esforçaram-se por compor figuras de grandes chefes
militares; Costa Gomes não se importava de parecer um pachorrento chefe
de secretaria.Os outros falavam, ele ouvia. Os outros estavam rodeados de
cortes de fiéis, ele parecia desligado, quase que sozinho. Nas reuniões, em
1974, muita gente reparou em como ele evitava envolver-se em debates, e
conservava os olhos pregados nos papéis que tinha à frente. Toda a gente, em
certos momentos, pareceu confiar nele: Marcello Caetano, Spínola, os oficiais
esquerdistas do MFA. Toda a gente, em outros momentos, se sentiu traída
por ele: Marcello Caetano, que achou que Costa Gomes o tinha traído com
Spínola; Spínola, que se convenceu de que Costa Gomes o tinha traído com os
esquerdistas do MFA; e, finalmente, os esquerdistas do MFA, como o coronel
Varela Gomes, persuadido de que Costa Gomes tinha sido o principal inimigo da
revolução em Portugal.
Em geral, sempre que os militares, em 1975, se aproximaram de uma situação
de confronto, tenderam, de um lado e do outro, a tratar Costa Gomes como
uma espécie de árbitro. Quer a 11 de Março de 1975, quer a 25 de Novembro, a
questão para os vários grupos em luta pareceu consistir, em grande medida, em
captar o Presidente da República para o seu lado.
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excitados pela companhia dos estudantes da extrema-esquerda, Costa Gomes
estava muito consciente da integração ocidental de Portugal, com umas forças
armadas dependentes da NATO e uma economia já então mais ou menos
enquadrada pela CEE. A ideia de uma Cuba europeia deve ter-lhe sempre
parecido ridícula. Como notou o coronel Melo Antunes, a sensação de que a
revolução estava a levar o país para um beco sem saída foi decisiva nas grandes
assembleias militares de Setembro de 1975, onde o esquerdismo começou a
recuar. Que fariam, quando acabasse o dinheiro para pagar importações? Mas
Costa Gomes teve ainda do seu lado outros dois sentimentos: a relutância
de todos, civis e militares, em aceitar um regime puramente militar, sem
partidos, e o receio geral, a que só escapavam uns quantos exaltados, de
uma guerra civil. Esta última era, talvez, a sua preocupação dominante.
Raciocinava, a esse respeito, como um membro da corporação militar: a
guerra civil era a divisão do exército, e para ele não havia pior perspectiva.
Em 1975, a democracia pluralista de tipo ocidental era, desse ponto de vista, a
melhor solução. Mas Costa Gomes foi certamente importante para que o país
pudesse adoptá-la.
Nada, para Costa Gomes, podia justificar uma tragédia como tinha sido a guerra
de Espanha entre 1936 e 1939. Mas precisamente por isso, teria talvez aceite,
só para evitar a guerra civil, uma ditadura de inspiração comunista, tal como,
depois do 25 de Novembro, aceitou a democracia, e tal como, antes de 1974,
aceitara quase até ao fim a ditadura de Salazar e de Marcello Caetano. Com ele,
não havia de facto soluções boas ou más em princípio: cada solução era boa ou
má apenas na medida em que o seu custo, em termos de conflito e de violência,
fosse baixo. Em 1975, a democracia pluralista de tipo ocidental era, desse ponto
de vista, a melhor solução. Mas ele foi certamente importante para que o país
pudesse adoptá-la. O actual regime, nas suas comemorações, tem o direito de
homenagear os “capitães”; a história, a quem importa sobretudo compreender o
que se passou, tem a obrigação de não esquecer os “generais”.

Para o explicarem, uns imaginaram-no agente da CIA, outros nas mãos do
PCP. Não é necessário, porém, recorrer a teorias da conspiração. Também não
vale a pena tentar adivinhar aquilo em que Costa Gomes acreditava em termos
políticos, porque não era nesses termos que ele raciocinava, mas em termos
militares. Em 1974, alinhou com os oficiais esquerdistas do MFA numa retirada
rápida de África, porque se persuadiu de que o exército já não estava, depois
da revolução, em condições de continuar a guerra; no fim de 1975, deixou cair
o esquerdismo militar, porque percebeu que o MFA revolucionário era incapaz
de assegurar a ordem e a legalidade no país. Mas nunca actuou através de
confrontos. Anos depois, explicou que “se uma pessoa não tem força para impor
uma solução, tem então de conversar, de contemporizar, de aguentar, de discutir,
de harmonizar posições”.
Por vezes, parecia que não podia nada; outras vezes, pelo contrário, parecia
poder tudo. Em geral, sempre que os militares, em 1975, se aproximaram de
uma situação de confronto, tenderam, de um lado e do outro, a tratar Costa
Gomes como uma espécie de árbitro. Quer a 11 de Março de 1975, quer a 25
de Novembro, a questão para os vários grupos em luta pareceu consistir, em
grande medida, em captar o Presidente da República para o seu lado, de modo
a cobrirem-se com a sua legitimidade enquanto acusavam os adversários de
rebelião. Se nos lembrarmos que a disputa política em 1975 passava pelos
quartéis, mesmo em revolução, percebemos como a noção de autoridade
legítima era fundamental. Nunca os revolucionários a puderam dispensar. Ora,
não havia mais ninguém para representar essa legitimidade como Costa Gomes,
Presidente da República e Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas.
Costa Gomes foi salomónico: tal como deu legitimidade aos “gonçalvistas”
- o sector do MFA identificado com o coronel Vasco Gonçalves e alinhado
com o PCP - a 11 de Março de 1975, também deu legitimidade aos inimigos
dos gonçalvistas a 25 de Novembro do mesmo ano. Escolheu friamente,
em função da correlação de forças. Chamaram-lhe, por isso, o “rolha”. Em
momentos cruciais, fez diferença. Por exemplo, na “assembleia selvagem” do
MFA, na noite de 11 de Março de 1975, onde se falou de fuzilamentos e se decidiu
as nacionalizações. Costa Gomes presidiu a essa assembleia. Segundo o seu
inimigo Varela Gomes, foi ele quem, já numa madrugada fria e chuvosa, com
todos os oficiais revolucionários cansados e distraídos, propôs que a assembleia
confirmasse que as eleições para a Assembleia Constituinte iriam realizar-se
mesmo em Abril de 1975 - as eleições destinadas precisamente a tirar aos
revolucionários a legitimidade para dizerem que falavam em nome do país. Em
Agosto de 1975, revoltou os “moderados” ao dar posse ao V Governo Provisório
de Vasco Gonçalves; mas desmoralizou os “gonçalvistas” quando, na própria
cerimónia de tomada de posse, na sua inconfundível voz rouca, esclareceu que
o governo era apenas temporário e não iria durar.

6. Uma prioridade: evitar a guerra civil
Ao contrário dos jovens oficiais revolucionários, controlados pelo PCP ou
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Juncker : « Je ne crois pas aux États-Unis
d’Europe »
Le président de la Commission assume l’élargissement de l’Union aux pays de
l’Est, ménage Viktor Orbán et s’en prend à l’europhobie primaire.
Par Emmanuel Beretta | Le Point.fr

A l’occasion des 15 ans de l’élargissement de l’Union, le 1er mai 2004, JeanClaude Juncker a donné une série d’entretiens à la presse polonaise, slovaque,
tchèque et hongroise.
À l›occasion des 15 ans de l›élargissement de l›Union, le 1er mai 2004, JeanClaude Juncker a donné une série d›entretiens à la presse polonaise, slovaque,
tchèque et hongroise.
Quoique l’ouest et l’est de l’Europe semblent de plus en plus s’éloigner, JeanClaude Juncker ne remet en aucune façon en cause l’élargissement de l’Europe
aux anciens pays du bloc communiste. « J’ai la conscience tranquille », déclaret-il à l’occasion du 15e anniversaire, le 1er mai 2004, de l’élargissement de l’UE à
l’Est. Il revient sur l’année 1997 où, Premier ministre du Luxembourg, il présidait le
Conseil européen et plaidait pour cet élargissement contre la volonté de certains
États membres. « Quelques-uns disent que c’était une erreur, mais, selon moi,
c’était une opportunité unique que l’histoire nous offrait, ajoute-t-il. Pas une seule
seconde, je n’ai estimé qu’il fallait abandonner ces pays [...]. Ces pays ont rempli
les attentes en termes de croissance économique, ce qui est remarquable, mis
en place les réformes économiques et aligné leur législation sur le droit européen
en dépit de l’énorme effort requis pas seulement pour les gouvernements, mais
aussi pour les peuples. »
Dans une série d’entretiens accordés à la presse polonaise, slovaque, tchèque
et hongroise (à paraître le 1er mai), le président de la Commission en profite pour
exprimer ses vues sur tous les sujets épineux du moment : la dérive « illibérale »
de certains dirigeants, dont le hongrois Viktor Orbán, les quotas obligatoires de
migrants qui ont hérissé les pays du bloc de Visegrad... Il revient en particulier
sur la crise des migrants de 2015 et la politique des « quotas obligatoires »
décidée lors d’un conseil européen des ministres de l’Intérieur.

« Nous n›allions pas laisser quelques pays assumer seuls les
conséquences d’un afflux migratoire massif »
Ce sujet a particulièrement crispé la Hongrie d’Orbán, mais aussi la Slovaquie,
la République tchèque. Rappelons que la Pologne a adopté cette décision et
a permis la constitution de la majorité qualifiée nécessaire lors de ce conseil
des ministres. Ce n’est que quelques mois plus tard, en octobre 2015, après la
victoire du PiS (« Droit et Justice ») aux législatives, que la Pologne se renie. «
Je ferai exactement les choses de la même manière, lance Juncker. [...] Nous
n›allions pas laisser quelques pays assumer seuls les conséquences d›un afflux
migratoire massif. Un jour avant l›adoption de cette décision par les ministres
de l›Intérieur, j›ai appelé tous les chefs de gouvernement et ils n›aimaient pas
non plus l›idée de quotas obligatoires. Toutefois, en tant que Commission, nous
n›avons pas insisté sur les quotas, à condition qu›ils s›engagent à accueillir un
certain nombre de demandeurs d›asile de leur plein gré. La thèse selon laquelle
une Commission européenne obstinée aurait imposé un système de quotas
obligatoires contre la volonté des États membres n›est donc pas vraie. Nous
proposions un mécanisme volontaire, mais ils l›ont rejeté le lendemain. »
Ce n’est pas la lecture faite des événements par Viktor Orbán qui, encore
aujourd’hui, continue d’attribuer cette décision à la Commission européenne
alors même qu’elle est le fruit d’un conseil des ministres de l’Intérieur. Juncker
recadre le conflit : « Il ne s’agit pas d’un conflit entre les États membres réticents
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et la Commission, mais d’un conflit entre les États membres respectant les
règles établies et les États membres luttant contre ces règles. » Tout le monde
aura compris qu’il est plus facile de taper sur la Commission que sur les États
membres...
Juncker se montre toutefois mesuré à propos de Viktor Orbán en dépit de la
campagne d’affichage violente dont il a fait l’objet en Hongrie. Juncker y était
présenté comme une marionnette de George Soros ourdissant un plan secret pour
imposer une immigration massive à la Hongrie. Cette campagne calomnieuse a
conduit à la suspension provisoire du parti hongrois, Fidecz, fondé par Orban,
dans les instances du PPE, le porte-avions européen des partis démocrates
chrétiens. À la question, « Orban est-il un dictateur ? », le Luxembourgeois
répond en deux temps en admettant l’avoir affublé de ce surnom en privé, pour
rire. « Il n’est pas un dictateur, mais être élu par une majorité du peuple estil suffisant pour faire de vous un démocrate ? » s’interroge-t-il dans le journal
polonais Rzeczpospolita. « Je respecte Orban et je le connais depuis la seconde
moitié des années 1990, quand il est devenu Premier ministre, ajoute-t-il dans
sa réponse au journal tchèque Hospodarske Noviny. Je l’admirais pour son
courage alors que les troupes soviétiques étaient encore en Hongrie. Pour moi,
il a toujours été un héros. Je n’oublierai jamais le rôle important qu’il a joué dans
la transformation de l’Europe centrale. Nous entretenons de bonnes relations
personnelles, mais nous avons aussi nos différences. » Le milliardaire Soros est
devenu la bête noire de Viktor Orban bien qu’ayant financé les études du Premier
ministre hongrois. Un épisode que Juncker s’amuse à rappeler en évoquant la
première fois où il a rencontré Soros : « Je l’ai rencontré deux fois, la première
fois à la demande d’Orbán, alors que Soros finançait les études d’Orban. »

« Les gens ont tendance à penser que nous sommes
responsables d’absolument tout »
Dans cette série d’entretiens, Juncker relativise la crise européenne. « Aussi loin
que je me souvienne, dit-il, les gens ont toujours dit que l’Union européenne était
en crise. L’est-elle ? Non, c’est le monde qui est en crise. Le monde est devenu
de plus en plus complexe. L’UE ne fait pas face à une crise qui menacerait son
existence. »
Interrogé sur les élections européennes, le président de la Commission considère
que le vote populiste ne l’emportera pas. « Ceux qui prônent un nationalisme
idiot en paieront le prix, lâche-t-il. Je respecte les États nations. Dès le début,
j›étais contre le fédéralisme européen tel qu›il était compris dans les années
1950, 1960 et 1970. Je ne crois pas aux États-Unis d›Europe. Les Européens
ne veulent pas d›un melting-pot où tout le monde perd ses racines. Vous ne
pouvez pas construire une union contre la volonté nationale. Mais vous pouvez
en construire une en vous opposant au nationalisme insensé dirigé contre les
autres. Ce dont nous avons besoin, c›est d›un nationalisme et d›un patriotisme
solides. En novembre 2014, lorsque j›ai pris les rênes de la Commission, j›ai
estimé que nous devions nous concentrer uniquement sur les grands problèmes
et ne pas intervenir dans les moindres détails de la vie quotidienne des gens. Les
gens n›accepteraient pas cela. Et je ne l›accepterais pas non plus. »
La Commission essuie néanmoins des critiques de la part des mouvements
nationalistes. « Je le regrette, car cela va à l›encontre de ce que la Commission
a réalisé au cours des quatre dernières années et demie, répond-il. Nous avons
pris part à 1 600 dialogues avec les citoyens. Nous avons visité tous les États
membres, à l›exception du Royaume-Uni, où nous n›avons pas été invités. J’ai
personnellement participé à plusieurs réunions. Assez remarquablement, les
gens ont tendance à penser que nous sommes responsables d’absolument tout.
La raison en est que, chaque jour, ils lisent et entendent des bêtises sur la manière
dont l’UE s’immisce dans les moindres détails de leurs affaires quotidiennes. La
moitié des questions qui m›ont été posées n’avaient rien à voir avec le mandat
et les compétences de l’UE. Je leur ai expliqué que je ne pouvais rien faire et
que ces questions devaient être posées à leur Premier ministre, au ministre des
Finances ou peut-être au président de la Banque centrale. Mais les gens ne le
croiraient pas. Ils diraient :Vous êtes Juncker, vous êtes donc responsable de
tout. Ce qui, malheureusement, n’est pas le cas. »
Pour finir, il a eu des mots assez durs envers le Royaume-Uni qu’il n’a jamais
senti « très confortable » au sein de l’UE. « Pour les Britanniques, l’intégration a
toujours été une question de gain économique. Pour eux, c›est un système basé
sur les affaires, pas sur les valeurs. Dans un tel système, vous ne pouvez pas être
surpris que lorsqu›un référendum demande aux gens s›ils veulent rester dans
l’UE, ils disent non, bien qu’à une faible majorité. Cela s›est également produit
parce qu›il n›y a pas eu de véritable campagne référendaire. » Une tonalité très
différente de celle de Donald Tusk, le président du Conseil européen, qui
rêve toujours de voir le Royaume-Uni renoncer à sortir de l’Union.
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Esvaziaram o Aleixo. “E o Porto vai ficar
melhor por isso?”

Torres 1 e 3 já foram emparedadas. Sobram duas famílias na torre 2, que será
fechada na segunda-feira. A revolta e emoção da saída com uma pergunta no ar:
“Alguém acredita que a droga acaba por não haver Aleixo?”
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saída da Ribeira, como quase todos os que ocuparam a primeira e segunda
torre. Quando a autarquia fez os inquéritos para actualizar a composição dos
agregados familiares e atribuir casas noutros bairros, ela e a irmã ficaram de
fora. A justificação? “Não tinha o BI em dia, só isso”, jura. Com Ana Vanessa foi
diferente. Quando o companheiro morreu, foi viver para casa da sogra. “Estava
a tomar conta dela e do filho deficiente.” Nunca se inscreveu oficialmente. E, por
isso, não entrou nas contas da câmara na hora de atribuir uma casa à família na
Pasteleira. “Vou tentar ir ajudá-los. Mas não posso dormir lá.”

Mariana Correia Pinto (texto) e Paulo Pimenta (fotografia) /Publico
Quando às duas da manhã desta sexta-feira terminou mais um carregamento de
material retirado do último piso da torre 1, Venâncio Almeida não imaginava ser
a última vez que entraria livremente no seu bairro. Depois de fazer a mudança
da casa da mãe, no 12.º piso, tinha de desmontar a sua “oficina” no piso acima.
Sem elevadores. Numa corrida contra o tempo e o cansaço.
O pai era “zelador” da torre e ele e o irmão começaram cedo a aprender os
ofícios de electricista e picheleiro. Quando o pai morreu, há 16 anos, herdaram
a tarefa de cuidar do espaço. Era a eles que os moradores acudiam quando
algum biscate era preciso: elevadores parados com gente dentro, canalizações
entupidas, quadro da luz avariado. Tudo faziam a partir da “oficina” do Aleixo.
Pelas dez horas desta manhã, ao receber um telefonema alertando para a
presença de polícia e da Domus Social no bairro, correu aflito à Rua Arnaldo
Leite. Lá em cima, tinha ainda duas máquinas aparafusadoras, um pé de cabra,
uma bicicleta, uns quantos sacos de materiais. Aproximou-se da entrada da torre,
avistando já tijolos e cimento prontos a emparedar a entrada no edifício, e ouviu o
que temia: o tempo esgotara, não podia entrar. Como os outros moradores, julgou
poder entrar até 8 de Maio, dia anunciado pela Câmara do Porto como data de
entrega dos terrenos ao Fundo Imobiliário que ali vai construir habitação de luxo.
Venâncio protestou. Falou com a comissária da PSP. Argumentou. Conseguiu um
recuo: podia subir, mas acompanhado pela polícia e apenas uma vez.
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Sentado no passeio da rua onde tantas vezes andou de carrinho de rolamentos
e jogou à bola fazendo dos postes de luz as balizas, Venâncio engana a
inquietação com um cigarro. Olha para a torre emparedada, depois para o chão,
novamente a torre. A sua imagem é a metáfora perfeita do fim. Numa revolta
já de braços baixos, esvaziadas as forças, quebrada a resistência, ampliada a
emoção e a mágoa. “Todo este processo foi errado. A forma como nos trataram
foi triste. E agora ainda acaba assim”, comenta, deixando a frase no ar. Ao subir
a escadaria com a comissária, Venâncio constatara que parte do seu material
já não estava lá. “Se nenhum morador entrou, como pode ter desaparecido?
Foi essa a pergunta que fiz à polícia e à Domus. E depois os ladrões são os do
Aleixo?!”

Ana Vanessa conta a sua história mesmo sem que lhe perguntem por ela:
“Comecei a consumir aos treze anos”, diz baixinho, “tenho 39, por isso…” Por
isso, garante, está na hora de parar. “Vou fazer um tratamento agora”, conta,
decidida e orgulhosa. Sónia Martins ouve a conversa. Trocam ideias. E Ana
Vanessa deixa um lamento fatalista, palavra de quem bem conhece as entranhas
de um mundo que não se deixa entaipar:
— Eles dizem que querem acabar com a droga, mas isso não vai acontecer. A
droga já está noutros lados.
— Mas alguém acredita que a droga acaba por não haver Aleixo?!
Por ali, essa é “conversa para boi dormir”. Ainda há dias, na mesma rua onde
agora Venâncio Almeida carpe as mágoas, o amigo Ricardo Teixeira falou
do tema por mais de uma hora. “Se acham que vão resolver o problema da
droga estão muito enganados, só a vão espalhar.” Transferido para o bairro da
Fonte da Moura, o ex-morador da torre 3 garante que o cenário de tráfico em
bairros vizinhos já se agudizou. E conta uma narrativa simples, para qualquer
um perceber: havia tráfico dentro do Aleixo e pelo crime de uns “todos foram
castigados”. A limpeza nas torres deixou de ser feita, o policiamento baixou, a
escola fechou, o estigma cresceu. “Cheguei a ligar para a polícia a queixar-me
de assaltos a casas aqui e tive respostas como ‘você não sabe onde vive?’.”

A Polícia não deixou Sónia Martins retirar os bens que ainda tinha em casa:
“Tomaram os moradores como o gado”, queixou-se
Sónia Martins já não foi a tempo de resgatar nada. Quando uma vizinha lançou
o alerta, pôs-se a caminho tão depressa quanto pôde. Mas o muro estava já
semi-erguido e a entrada foi-lhe barrada. Nas galerias no 8.º piso ficaram sacos
de roupa dela e da irmã, umas calças “compradas há semanas”, um tablet ainda
a ser pago às prestações. Mas Sónia garante que a coisa não fica assim. E grita
bem alto para a polícia ouvir: “Vou foder o cimento e vou entrar. Tomaram os
moradores como o gado. Mas custa muito trabalhar. Levanto-me todos os dias
às seis menos dez para as limpezas.”
A voz elevada chama Ana Vanessa. Junta-se à vizinha e lamenta com ela o
tratamento da Câmara do Porto aos moradores do Aleixo. As duas ficaram sem
tecto no processo de transferência dos moradores e estão a viver de favor em
casa de amigos. Sónia Martins, 45 anos, chegou ao Aleixo “com um aninho”,

Se um epitáfio do bairro fosse escrito, Ricardo Teixeira diria uma verdade La Palice
que lhe parece ser esquecida vezes demais: “O Aleixo é um bairro onde nasceu
e viveu gente. Boa e má.” Já de lá saiu há uma semana e não há dia em que não
volte, incapaz de cortar raízes, habituado às rotinas do bairro onde nasceu. A verdade
sobre o Aleixo pelos olhos de quem é do Aleixo resume-se numa frase de Ricardo:
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projecto só será aprovado depois de o fundo edificar os cinco blocos de casas
sociais prometidos em troca. Até agora, só dois foram concluídos.
Junto à torre 3, Eduarda Lopes espera pelo filho junto ao que conseguiu “salvar”
de casa à última hora. Surpreendida pelo encerramento, suplicou que a deixassem
retirar os bens em falta. Deram autorização, mas numa ida única e pelas escadas:
os elevadores já haviam sido desligados. Do 11.º andar, restou-lhe apenas uma
opção: “Atirei tudo pela janela.” Tapetes, edredons, cobertores, roupa.

“Os pobres não podem ver o rio, os ricos compram o rio”,diz revoltado.
Nas últimas semanas, com as três torres já com poucos moradores, o vandalismo
foi crescendo. Quem saiu — quase sempre para casas mais pequenas do que
as generosas habitações do Aleixo — deixou para trás sofás, móveis, bancadas
de cozinha, electrodomésticos. E, sabendo disso, houve quem aproveitasse a
situação. As críticas ao executivo de Rui Moreira subiram de tom ao perceberem
que a Câmara não daria qualquer apoio nas mudanças, mesmo na torre 1,
onde há anos o elevador deixou de funcionar. Se a Câmara é senhorio e forçou
a mudança, argumentaram vários moradores em conversa com o PÚBLICO,
o mínimo que podia fazer era ajudar nessa transição. Mas o executivo não
entendeu assim.

Naquele bairro desde a inauguração, a poucos dias da Revolução de Abril,
Eduarda Lopes veio da Ribeira com os pais. E a Miragaia vai regressar agora.
Com sentimentos mistos: é bom regressar ao ponto inicial — como foi prometido
a quem foi da Ribeira para o Aleixo há mais de 40 anos —, mas ficar longe da mãe
vai virar do avesso o seu quotidiano. Com Alzheimer, aos 96 anos, a mãe está
acamada há muito tempo e perdeu toda a autonomia. “Temos de lhe dar banho,
de lhe fazer de comer, tudo…” A Sónia foi proposta uma casa na Pasteleira, mas
ao ver as áreas minúsculas e a “pouca vergonha” da droga instalada, recusou
mudar-se para lá.
Os olhos quase entornam a emoção na hora da saída. “Sinto muita tristeza”,
deixa sair em surdina para logo recuperar as memórias felizes: “Este bairro era
um espectáculo quando a gente veio para aqui. Os bailes no campo, o São João.
E ver o rio e o mar de lá de cima. Acho que querem isto por causa do dinheiro.”
Eduarda Lopes faz uma pausa. E numa serenidade triste conclui: “Acabaram
com o Aleixo. E eu pergunto: e o Porto vai ficar melhor por isso?”

Com os elevadores da torre 3 desligados, Eduarda Lopes atirou os seus bens
pela janela do 11º andar.
Com as torres 1 e 3 entaipadas, sobrou a 2, onde estão ainda duas famílias,
com saída prevista para segunda-feira, altura em que também essa torre será
fechada. Depois, Rui Moreira poderá cumprir a sua palavra com o Invesurb,
Fundo Especial de Investimento Imobiliário criado em 2010, e agora gerido pela
Fundbox, e entregar-lhes os terrenos. O bairro será “desmontado” em “cerca
de seis meses” e dará lugar a um quadro de luxo, a combinar com os muitos
empreendimentos vizinhos: sete blocos de habitação, com quatro a cinco pisos,
e um edifício para comércio. Mas o presidente da Câmara já avisou que o
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Colaboração especial

www.facebook.com/museucombatente.oficial		
Num percurso sobre os Museus da Liga dos Combatentes focamos hoje a
atenção para o Núcleo Museológico da Liga dos Combatentes no Mosteiro da
Batalha, referindo aspectos históricos associados e diversos “olhares” referentes
ao mesmo.
Num ambiente de pedras trabalhadas, rosáceas e vitrais grandiosos, luz difusa
ou forte consoante a posição do visitante, neste belíssimo museu de sala vasta
pode ver esculturas, equipamentos da grande guerra e a última bandeira de
Portugal em Macau, trazida pelo General Rocha Vieira quando da passagem do
governo português em Macau para a China.
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“ O Museu de Oferendas ao Soldado Desconhecido, no Mosteiro da Batalha, é o
segundo núcleo museológico do Museu da Liga dos Combatentes. Situa-se num
dos monumentos nacionais mais significativo para a história dos Combatentes
por Portugal, aqueles que, na crise de 1383/85, então garantiram a independência
da nossa Pátria.

https:facebook.com/ligadoscombatentes.oficial
O monumento do Soldado Desconhecido, albergado no mesmo claustro e
associado ao museu das oferendas, reifica o espírito combatente dos Portugueses
que defenderam os interesses de Portugal na Europa, na África e na Ásia, no
primeiro grande conflito mundial, na segunda década do século vinte, e desde
então não cessaram de honrar a Pátria.
A sala com a colecção permanente das Oferendas ao Soldado Desconhecido
e a sala do Capítulo com o Túmulo, estão abertas ao público, mas estão
sujeitas ao horário estipulado pela Administração do Mosteiro da Batalha, por se
encontrarem no interior do claustro.
Assim, o acesso de visitantes a este núcleo museológico, integra-se no percurso
geral de visita ao Mosteiro da Batalha e o preço de entrada está também incluído
no bilhete de acesso a todo o Mosteiro.
O horário de visitas é das 9h00 às 17h00 (Outubro a Março) e das 9h00 às 18h00
(Abril a Setembro). de site da Liga dos Combatentes”“de www.visitportugal.com:

Núcleo Museológico
da
Liga dos Combatentes
no
Mosteiro da Batalha
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Museu de Oferendas ao Soldado Desconhecido
no
Mosteiro da Batalha
Instalado no antigo refeitório conventual do Mosteiro da Batalha, obra-prima
gótica e Património Mundial desde 1983, este museu perpétua a memória da
participação portuguesa na Grande Guerra de 1914-1918.
Portugal interveio no conflito em defesa dos seus territórios coloniais em África,
ameaçados pela pretensão da Alemanha de constituir o seu próprio império
colonial anexando parte das colónias portuguesas de Angola e de Moçambique.
Combatendo ao lado da Inglaterra na fronteira franco-belga, o exército português
foi violentamente atacado e aniquilado por uma esmagadora ofensiva do 6º
Exército alemão, na Batalha de La Lys.
Na Sala do Capítulo, que tal como o Refeitório, se encontra anexa ao Claustro
Real do mosteiro, sob uma imensa abóbada, considerada das mais audaciosas
da arquitectura gótica europeia, encontra-se o túmulo do Soldado Desconhecido.
Em campa rasa, iluminado por um monumental lampadário que mantém
permanentemente a “chama da Pátria” e sob o olhar do “Cristo das Trincheiras”
que acompanhou as tropas durante o conflito, o Soldado Desconhecido encerra
em si o símbolo dos milhares de portugueses que tombaram nas trincheiras da
Flandres.”
“ de www.patrimoniocultural.pt :
A Sala do Capítulo era a sala onde se reuniam os frades, presididos pelo abade
ou prior, para a leitura do capítulo ou da vida dos Santos.
Servia para todas as assembleias, em especial quando era preciso decidir
qualquer assunto de interesse geral para o convento.
No caso do Mosteiro da Batalha, é um recinto quadrado, com cerca de 19 metros
de lado, nu e sombrio mas grandioso e com uma arquitectura bastante arrojada.
A única abóbada que a sala tem é em forma de estrela, de oito pontas, com 16
nervuras radiantes e não tem qualquer tipo de pilar ou coluna a sustentá-la.
A chave central ostenta as armas do rei D. João I. Tem também 8 chaves
secundárias, em toda a volta da principal, todas elas representando motivos
vegetalistas. A construção é de tal forma arrojada que inspirou o historiador e
romancista português, do século XIX, Alexandre Herculano, a construir uma
lenda – a chamada “lenda da abóbada” e onde diz que “a abóbada não caiu.
A abóbada não cairá”. Na mísula, a um canto da sala, está uma figura com um
chapéu com pano pendente e uma régua e um esquadro na mão, representando
um arquitecto, supostamente o responsável pela sua construção, havendo
mesmo quem diga que se trata de Afonso Domingues, apesar de este já ter
falecido quando a sala foi acabada.
Na parede do fundo está um grande janelão preenchido com um vitral que
representa a Cenas da Paixão de Cristo e que tem a data de 1514.
Neste espaço encontra-se ainda o Monumento aos Soldados Desconhecidos,
cujas ossadas foram transladados em 1921 para a Batalha e tumuladas em 1924.
A alumiá-lo está um lampadário, de ferro forjado, emanando uma luz ténue,
sempre aceso, com uma torcida embebida em azeite, a que chamamos a
“Chama da Pátria”. Esta obra do Mestre Lourenço de Almeida, oferecida pela
5ª Divisão Militar de Coimbra, é uma peça de arte revivalista que representa os
soldados de todos os tempos.
Por cima da campa rasa, temos também a imagem do Cristo das Trincheiras que
acompanhou as tropas Portuguesas nos campos de batalha, na Primeira Guerra
Mundial. Na campa rasa do soldado desconhecido estão escritos os seguintes
dizeres: “Portugal eterno nos mares nos continentes e nas raças, ao seu soldado
desconhecido, morto pela Patria”.
O antigo refeitório, é um espaço com cerca de 30 metros de comprimento e 7
de largura, com abóbada de berço quebrado e onde os frades, faziam as suas
refeições em comum.
Hoje o espaço é utilizado como o Museu de Oferendas ao Soldado Desconhecido
e é onde estão depositados todos os tributos de várias nações, personalidades e
ex-combatentes ao Soldado Desconhecido.
Já nada resta deste primitivo refeitório, a não ser um púlpito ou tribuna que
está numa das paredes e que servia para, aquando das refeições, um frade
proceder à leitura de textos sagrados. A passagem dos pratos e outros utensílios
era feita através de aberturas que comunicavam com a cozinha, de que hoje
ainda restam vestígios, na parede.”

isabel martins 1 de Maio de 2019
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Comment les Dirigeants Palestiniens
Incitent au Terrorisme
par Bassam Tawil

Traduction du texte original: How Palestinian Leaders Encourage Terrorisme
•

•

•

Les déclarations du président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, au sommet de la Ligue arabe au Caire, montrent bien ou vont ses
préférence : le bien-être des terroristes passe avant la satisfaction des
besoins des travailleurs qui s’échinent pour fournir en pain la table familiale. Ces salaires versés aux terroristes palestiniens et à leurs familles
sont au cœur de l’incitation à la terreur qui alimente le conflit israélo-palestinien.
Si quelqu’un punit collectivement les Palestiniens, c’est bien Abbas. Il
ponctionne le salaire de dizaines de milliers de familles, réduit l’alimentation des enfants au strict nécessaire, accroit les difficultés des parents
à payer un loyer ou à régler les frais d’inscription à l’université d’un ou
plusieurs enfants. Un fonctionnaire palestinien qui envoie son fils à l’université ne touche pas son plein salaire. Un Palestinien dont le fils a l’intention d’assassiner un juif sait qu’il aura droit à un salaire complet sans
parler du respect des dirigeants palestiniens.
Quel message Abbas envoie-t-il à son peuple ? Que ceux qui souhaitent
une table bien mise auront intérêt à pratiquer la terreur. Les familles des
employés de la fonction publique, incapables de payer leur facture d’épicerie et leur loyer, regardent maintenant avec envie les familles des terroristes. Ils ne peuvent se dire qu’une chose : « On est vraiment crétins
de ne pas avoir envoyé nos enfants poignarder un juif ! » Telle est l’éducation que les dirigeants palestiniens dispensent depuis 1965.
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Selon un rapport publié par Wafa, le budget annuel total de l’Autorité palestinienne
est de 5 milliards de dollars. Le montant alloué directement aux prisonniers
s’élève à 155 millions de dollars, dont 147 millions sont versés directement aux
prisonniers. Ces paiements incluent les «salaires» de 5 000 prisonniers, les
amendes israéliennes infligées à 1 200 prisonniers, des aides financières aux 1
500 prisonniers ayant purgé leur peine, des subventions pour 1 200 prisonniers
au chômage après leur libération, des salaires pour 5 500 prisonniers libérés et
des montants non spécifiés pour les prisonniers libérés ayant purgé une peine de
prison supérieure à 10 ans.
La note globale de l’Autorité palestinienne en direction des familles des «martyrs»
et des blessés avoisine donc les 185 millions de dollars, a noté Wafa. Vingtquatre mille familles de «martyrs» et de blessés sont concernées.
Les ministres de la Ligue des États arabes ont immédiatement publié une
déclaration annonçant qu’ils s’engageaient à verser 100 millions de dollars par
mois à l’Autorité palestinienne. La probabilité que cette promesse soit tenue est
quasi nulle. L’expérience montre que les États arabes sont remarquablement
généreux en paroles avec les Palestiniens. Mais depuis 25 ans, aucun chèque
n’est jamais venu remplir leurs caisses.
Cela fait longtemps que les Palestiniens déplorent que le monde árabe leur
tourne le dos.
Qu’Abbas sacrifie les moyens de subsistance de dizaines de milliers de familles
du service public au profit des terroristes palestiniens peut n’être pas bien compris.
Mais en réalité, il s’agit là encore d’une constante. Les propos d’Abbas devant
les ministres de la Ligue arabe au Caire sont conformes à bien des déclarations
antérieures. A chaque fois, le bien-être des terroristes a été déclaré prioritaire.
Tant pis pour le niveau de vie des fonctionnaires qui travaillent dur pour mettre un
peu de pain sur la table familiale.
A de nombreuses reprises ces derniers mois, Abbas a rendu publique sa liste de
priorités. Les familles des terroristes, a déclaré Abbas sont les premiers salariés
de son gouvernement. Ils figureront toujours en tête de la liste des fiches de
paye.
Le 23 juillet 2018, à Ramallah, lors d’une cérémonie en l’honneur des terroristes
palestiniens, Abbas a qualifié les prisonniers et les « martyrs » de « pionniers »
et d ‘ « étoiles dans le ciel de la lutte du peuple palestinien qui ont la plus haute
priorité ». Abbas a dit :
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Le 23 juillet 2018, lors d’une cérémonie en l’honneur des terroristes palestiniens,
le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a déclaré : « Nous
ne supprimerons pas, ni ne réduirons les allocations aux familles des martyrs,
des prisonniers et des prisonniers libérés ... s’il ne restait qu’un seul centime en
caisse, nous le verserions aux familles des martyrs et des prisonniers. » (Source
de l’image: MEMRI)
Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a réaffirmé
l’engagement de longue date de l’institution qu’il préside à salarier les familles
des Palestiniens emprisonnés ou tués lors d’attaques terroristes contre des
Israéliens. « Nous payons les familles des prisonniers et des martyrs depuis
1965 », a déclaré Abbas aux ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe
lors d’une réunion d’urgence tenue au Caire le 21 avril.
L’insistance d’Abbas à débourser des millions de dollars en faveur des familles
de Palestiniens qui assassinent ou tentent d’assassiner des juifs est un tribut
prélevé sur l’ensemble des Palestiniens. Au cours des deux derniers mois,
le gouvernement Abbas a entrepris de réduire les salaires de ses 200 000
fonctionnaires. La raison ? Israël retient des recettes fiscales qu’il perçoit pour le
compte des Palestiniens, l’équivalent des sommes que l’Autorité palestinienne
verse chaque mois aux familles des prisonniers et des « martyrs ».
Confronté à une crise budgétaire aiguë, le gouvernement de l’Autorité
palestinienne a choisi de réduire de 50% à 60% le salaire des fonctionnaires. Il a
estimé que les prélèvements israéliens des sommes versées aux terroristes ne
lui laissaient pas d’autre choix.
Dans le discours qu’il a prononcé, le 21 avril, devant les ministres arabes des
Affaires étrangères, M. Abbas a exhorté les États arabes à compenser ce
manque à gagner, seul moyen d’éviter la banqueroute de l’Autorité palestinienne.
Concernant l’opposition d’Israël aux salaires versés aux terroristes palestiniens
et à leurs familles, Abbas a expliqué : « Depuis 1965, nous indemnisons les
personnes qui meurent, sont blessées ou emprisonnées pour des raisons qui
touchent à l’intérêt national. Il est de notre devoir de prendre soin des familles
». Abbas a confirmé qu’Israël avait gardé par devers lui plus de 100 millions de
dollars de recettes fiscales sur les deux derniers mois.

« Nous ne réduirons ni ne supprimerons jamais les allocations aux familles de
martyrs, prisonniers et prisonniers libérés, comme certains le souhaitent. S›il ne
restait qu›un seul centime en caisse, nous le dépenserions pour les familles des
martyrs et des prisonniers. »
Abbas a beaucoup plus qu’un centime en caisse, car Israël ne retient qu’un faible
pourcentage des recettes fiscales et douanières qu’il perçoit pour le compte
des Palestiniens. La mesure prise par Israël n’est pas punitive à l’égard de la
population palestinienne dans son ensemble. Elle a seulement pour but de
faire comprendre aux dirigeants palestiniens qu’ils doivent cesser de payer les
Palestiniens qui assassinent des juifs.
Mais Abbas l’a déclaré explicitement, les dirigeants palestiniens considèrent
comme un devoir politique d’effectuer de tels paiements depuis 1965. Cette
régularité est-elle pour autant synonyme de moralité ? Ces paiements sont en
réalité, au cœur de l’incitation à la terreur palestinienne qui alimente le conflit
israélo-palestinien.
Si quelqu’un punit collectivement les Palestiniens, c’est Abbas lui-même. Il prive
des dizaines de milliers de familles de la totalité de leur salaire, réduisant le
pouvoir d’achat du chef de famille en nourriture, diminuant sa capacité à payer
le loyer ou les frais de scolarité des enfants scolarisés ou étudiants à l’université.
Les seules familles qui continuent à recevoir un plein salaire sont celles dont
les fils et les filles sont en prison ou dans la tombe pour avoir assassiné ou
tenté d’assassiner des juifs. Un fonctionnaire palestinien qui envoie son fils à
l’université ne touche pas son plein salaire. Un Palestinien dont le fils a l’intention
d’assassiner un juif touche un salaire complet et a droit en sus au respect public
des dirigeants palestiniens.
Tel est le message qu’Abbas envoie à son peuple : ceux qui souhaitent manger
auront intérêt à opter pour la terreur. Les familles des employés de la fonction
publique, rendues incapables de payer leur facture d’épicerie et leur loyer,
regardent désormais avec envie les familles des terroristes. Ils doivent se dire
: « Nous sommes des crétins, nous aurions dû envoyer nos enfants poignarder
un juif ! » Telle est l’éducation que les dirigeants palestiniens dispensent depuis
1965.

