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Lista de subvenções vitalícias

Stéphane Bern se dit ruiné et endetté par la
restauration de son collège royal
Stéphane Bern ne regrette en rien son achat et se dit particulièrement fier d’en
faire profiter les visiteurs. | ARCHIVES OUEST-France

Foi divulgada a lista da atribuição de subvenções mensais vitalícias. Há mais
de 300 beneficiários e o valor mais baixo está próximo dos 900 euros, informa
a Geral de Aposentações (CGA). Desta lista constam mais de 300 nomes de
antigos deputados, autarcas, juízes e ministros. O valor mais baixo está próximo
dos 900 euros e o mais alto supera os 13 mil euros mensais, embora sujeitos a
reduções parciais. A Caixa Geral de Aposentações explica que “as subvenções
mensais vitalícias dos ex-presidentes da República e dos ex-titulares de
cargos políticos da Região Autónoma da Madeira são atribuídas e pagas pela
Presidência da República e pela Região Autónoma, respectivamente, ao abrigo
de legislação própria, pelo que não constam da lista”. Além disso, não estão
nesta lista as “subvenções mensais vitalícias cujo direito se extinguiu, por morte
ou renúncia, anteriormente à data de elaboração da lista”. A CGA indica ainda
que o exercício de funções políticas ou públicas remuneradas “determina a
suspensão do pagamento da subvenção mensal vitalícia durante todo o período
em que durar aquele exercício de funções”. A subvenção mensal vitalícia “paga
em 2019 tem valor provisório, em função dos rendimentos de 2018. O valor só
será definitivo em 2020, depois dos acertos a efectuar com base nos rendimentos
finais de 2019, a comunicar à CGA até 31 de Janeiro de 2020”. Publicação das
subvenções No final de Julho, o Conselho de Ministros aprovou um decreto-lei
que obriga a que a lista de beneficiários de subvenções mensais vitalícias seja
pública e de “disponibilização obrigatória e não discricionária”.
Já a 21 de Agosto foi revelado em Diário da República que a lista das subvenções
vitalícias dos políticos ia voltar a ser divulgada a partir de 1 de Setembro. Os
beneficiários das subvenções serão previamente informados da sua inclusão
nesta lista e poderão mesmo pedir para rectificar os dados que vierem a ser
identificados. Os políticos que recebem estas subvenções também ficarão a saber
quem é o encarregado da protecção destes dados. “A informação referente aos
beneficiários de subvenções mensais vitalícias mantém-se enquanto as mesmas
forem atribuídas, sendo retirada no mês seguinte à cessação da atribuição da
subvenção”, refere o decreto-lei publicado em Diário da República em Agosto. A
divulgação da lista das subvenções dos políticos tinha sido oficialmente suspensa
em Agosto de 2018, por causa da entrada em vigor do Regulamento Geral de
Protecção de Dados. O regresso desta lista apenas foi possível por decisão do
Governo – a Assembleia da República não chegou a aprovar qualquer proposta
sobre esta matéria. As subvenções vitalícias foram criadas em 1985 e destinamse a detentores de cargos públicos, entre governantes, deputados, autarcas
ou também juízes do Tribunal Constitucional. O sistema foi suspenso a partir
de 2005, pelo governo de José Sócrates. No entanto, quem beneficiava das
subvenções mensais vitalícias continuou a recebê-las.

Ver na página 3 a chamada de apoio aos Comandos de Portugal

Stéphane Bern, le Monsieur Histoire de France 2, a déclaré ce lundi 26 août
dans les colonnes de Télé Loisirs être ruiné et endetté sur 25 ans. Et pour cause,
l’animateur a dû débourser pas moins de 300 000 € pour pouvoir s’offrir le collège
royal et militaire de Thiron-Gardais (Eure-et-Loir)… sans compter les 4 millions
d’euros nécessaires à sa restauration.
L’amour des vieilles pierres a un coût et Stéphane Bern en a fait les frais. L’animateur
aux commandes de Secrets d’histoire et du Village préféré des Français a dû débourser
pas moins de 300 000 € pour l’achat et 4 millions d’euros pour la restauration de son
collège royal et militaire de Thiron-Gardais (Eure-et-Loir).
Une somme importante qui a ruiné l’animateur. Mais qu’importe, Stéphane Bern
est « fier ! Fier d’avoir sauvé ce lieu d’Histoire, fier qu’il se visite », a-t-il déclaré à
nos confrères de Télé Loisirs.
« Sa restauration est devenue l’aventure de ma vie »
C’est en 2012 que Stéphane Bern acquiert le collège royal et militaire de ThironGardais, bâtiment dont la construction a été impulsée en 1629 par Henri de
Bourbon-Verneuil, fils naturel de Henri IV. « Un jour, des personnes du Perche
m’ont montré l’ancien collège royal du XVIIe siècle à Thiron-Gardais qui tombait
en ruine. J’ai eu un coup de cœur et sa restauration est devenue l’aventure de
ma vie » explique-t-il.
Depuis, pour assurer sa restauration, le féru d’histoire avec un grand H, a dû
hypothéquer son appartement et emprunter sur plus de 25 ans. « J’ai refusé les
subventions, sauf pour le petit musée », précise-t-il.
Ainsi, de son propre aveu, les revenus télévisuels et publicitaires de Stéphane Bern
servent en grande partie à financer les travaux. « Bien sûr, l’argent gagné me sert à
la restauration de Thiron-Gardais. Je n’ai aucun autre goût de luxe » et l’animateur de
conclure : « Si je suis très objectif avec moi-même, je suis ruiné, mais fier ! »

Visitez
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A Chuva e o Bom Tempo

abc portuscale

PAN, PAN, PAN...

Le piège djihadiste du gouvernement
Trudeau
Par Fabrice de Pierrelebourg / Act

Gritavam entusiastas alguns simpatisantes de um pequeno partido político,
como tantos outros nascidos ao sabor de um Abril embriagador, que
deixou muita gente embriegada com o cheiro das alfurjas...e adormeceram
embalados pelas vagas do Atlântico. Batendo na areia. Docemente, para
evitar sobressaltos no acordar.
Provocaram foi uma imensa confusão entre os cidadãos, que tomaram os
estridentes gritos em sons de explosões de armas de pequeno calibre e
que sem nada confirmarem, chamaram a SWAT e outros grupos policiais
de intervenção urbana para se oporem, pensavam, a qualquer altercação
entre grupos criminalisados rivais, como tantos que infestam as cidades e
vilas de Portugal.
Costuma dizer-se que “casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem
razão”.
E neste caso, foi a insegurança, o desconforto e a expectável explanação
do medo da sociedade portuguesa nos tempos que correm.
Muitos esperam que as coisas apareçam feitas sem esforços. Como as
formigas no seu labor diário, cada um trata de si, desconhece o que se
passa à volta e como habitualmente, informa-se pelo vizinho, antes de
ir às urnas na época de eleições. Se for votar. Porque, para quê lá ir se
tudo volta ao mesmo... Acomoda-se com os que ficarem a dirigir. Entre uns
copos e uns encontros de bola, esquece-se ou despreza, o facto de que
a indiferença política manifestada pela população, é a razão e a força da
corrupção.
E a corrupção, corrói a Democracia e a Liberdade.
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Há soluções. Como cinicamente sugeriu Passos Coelho, enquanto se
espera a morte dos velhos, a juventude poderá escolher a emigração.
Emigrar para países livres. Os portugueses recém formados ou com
experiência profissional, têm conseguido infiltrar-se noutros países onde o
seu saber é muito apreciado. Graças à formação fornecida pelo país. Fazem
falta a Portugal...ora sempre se há-de arranjar um habilidoso qualquer para
executar o trabalho. As raparigas sonham com amores interplanetários.
Vivem num Universo à parte. Novo. Desconhecido mas apreciado pela
novidade. Nada de velharias. A juvntude detesta isso.Talvez marcianos ou
de qualquer outro planeta, mesmo desconhecido. Pode ser um cabeçorra
verde (defensor da Natureza...muito a propósito) ou um dragão, vomitando
fogo e fagulhas — como nos jogos da internet — que se pode tornar perigoso
caso visite a família da noiva, residente em zona fortemente arborizada..
Para as companhias de aviões Canadair ou de helicópteros transportadores
de água para os incêndios, seria a garantia que procuram de guardar postos
de trabalho...
Que isto de garantias são palvras ôcas para muitos antigos trabalhadores
do Estado. Com as subvenções principescas e vitalícias que recebem, não
necessitam de qualquer garantia de trabalho. Ganham bem sem trabalhar.
É um género de “Bien être” dos ricos. Como os senadores e Conselheiros do
Estado... Só gostava de saber se, no caso de gente reformada, acumulam
com o subsídio?
Estes subsídios têm a sua graça. Quer dizer, um indivíduo que trabalhou
para o Estado, quando cessa as suas funções no cargo que ocupava, tem
direito a grosso subsídio se não voltar a ser enquadrado nos serviços. E vão
de 900 euros mensais, a mais de 13 mil....
Os deputados do PAN, depois das eleições, terão direito a essas benesses?
É que seria a ocasião de criarem um Serviço de Saúde para os animais
( imagino que caseiros...) tal como a moção apresentada recentemente
por um deputado do partido. Serviço completo, como o que falha para
velhotes e outros cidadãos, que vão morrendo pelos corredores e serviços
de urgência dos hospitais nacionais. Como dizia há tempos a ministra da
tutela: os velhos que morreram, foram atingidos por causas naturais ou seja,
morreram porque já eram velhos e lhes chegou a hora. Mas os cãzinhos ou
gatos? Não! Nem pensar. O PAN opõem-se aguerridamente a que os tais
animais não tenham direito a tratamento digno. Os humanos....esses, vão
ilusoriamente gritando, PAN, PAN, PAN....
Raul Mesquita

Jack Letts s’est invité avec fracas dans la pré-campagne électorale fédérale. Un
cadeau empoisonné pour le gouvernement Trudeau, qui se retrouve acculé au
pied mur, dans la ligne de mire des conservateurs.
Arrêté au printemps 2017
par les milices kurdes,
Jack Letts est détenu
depuis dans le nord de la
Syrie comme plusieurs
milliers d’autres Occidentaux
Le dossier explosif de
l’éventuel rapatriement
des djihadistes canadiens détenus en Syrie
par la coalition arabokurde (FDS), alliée de l’Occident dans sa bataille contre l’État islamique, s’est
invité avec fracas dans la pré-campagne électorale fédérale en plus de créer des
frictions dans les relations diplomatiques entre le Canada et la Grande-Bretagne.
Le cadeau empoisonné a pour nom Jack Letts. C’est un jeune converti britannocanadien de 24 ans, qui a quitté le domicile familial en Grande-Bretagne en 2014
pour rejoindre les rangs du groupe État Islamique en Syrie.
Arrêté au printemps 2017 par les milices kurdes, il est détenu depuis dans le nord
de la Syrie comme plusieurs milliers d’autres Occidentaux, dont une trentaine de
Canadiens et Canadiennes, hommes, femmes et jeunes enfants.
Cette saga, à priori banale, a pris une tournure doublement inusitée ces derniers
jours lorsqu’un journal britannique, le Mail on Sunday, a révélé que Letts,
surnommée Jihadi Jack par les médias locaux, était devenu de facto seulement
Canadien après avoir été déchu de sa nationalité britannique par le gouvernement
de Theresa May, juste avant la passation du pouvoir à Boris Johnson le 24 juillet
dernier.
« C’est un problème canadien maintenant », ironisait une des sources diplomatiques citées par le journal, ajoutant que cette décision unilatérale avait
« rendu fou » Ottawa.
« Les pays doivent travailler ensemble pour assurer leur sécurité mutuelle. Le
Canada est déçu que le Royaume-Uni ait pris cette mesure unilatérale pour se
décharger de ses responsabilités. » répliqua en termes diplomatiques le bureau
du ministre de la sécurité publique Ralph Goodale.

La fausse fin de l’État islamique
Ironie de l’histoire, Jack Letts a été déchu de sa citoyenneté britannique en vertu
d’une loi similaire à celle promulguée en 2015 par le gouvernement Harper (C24),
et que le gouvernement Trudeau a aboli depuis.
Jack Letts n’était pourtant pas un cas inconnu à Ottawa. Au début de l’année
2018, il avait contacté les autorités consulaires canadiennes pour réclamer de
l’aide et avait déjà signifié son désir de « mener une vie normale au Canada »
d’où son père était originaire et où il avait effectué quelques séjours.

La patate chaude du gouvernement Trudeau
Pressé par les parents du jeune djihadiste de rapatrier leur fils, le gouvernement
Trudeau s’est vite retrouvé acculé au pied du mur et la cible des conservateurs.
Les échanges acerbes entre Andrew Scheer et Ralph Goodale sur Twitter sont
révélateurs. « Je ne tenterai jamais de le rapatrier au Canada. Je ne comprends
pas pourquoi Justin Trudeau a déployé tant d’efforts pour le rapatrier », écrit le
chef conservateur.
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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 Presidente da Direcção Nacional
José Lobo do Amaral
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En direct des îles: le curé de Medellín
MYLÈNE MOISAN
LE SOLEIL
CHRONIQUE / Drôle de retour de l’histoire, le Québec doit maintenant faire
venir des prêtres de l’étranger pour s’occuper des fidèles. Jose Ramiro London
Jaramillo m’attend à l’église Saint-Pierre où j’ai rendez-vous avec lui. Il est
débarqué aux Îles-de-la-Madeleine il y a un peu plus de deux ans, loin de sa
Colombie natale, où il a été ordonné prêtre en 2003. «J’ai toujours voulu être
prêtre. J’avais trois ans, je jouais à la messe avec des tranches de bananes.»
Il ne pouvait pas s’imaginer qu’à 47 ans, il viendrait prêcher devant les Madelinots.
«Je suis en mission ici.»
Les missionnaires partaient du nord vers le sud, ils font le chemin inverse
aujourd’hui. «En Colombie, il y a beaucoup de prêtres, pas ici. Il y avait déjà deux
prêtres de Colombie à Gaspé, ils ont su qu’ils cherchaient quelqu’un aux Îles et
ils ont demandé à mon évêque. Un des deux prêtres, j’avais étudié avec lui, j’ai
dit : “j’y vais!”»
Il officiait jusque-là dans la paroisse de Sante Fé de Antioquia, un village de
quelque 23 000 âmes à 60 kilomètres de Medellín où il a grandi, où il jouait à la
messe, enfant.
Son église était pleine à craquer. «C’était très bien là-bas, les églises étaient
toujours remplies, c’était plein de monde, c’était vivant. Il y avait les enfants en
avant, avec les mains en prière…» Il joint en parlant ses deux mains.
«C’était beau.»
C’est ce qui l’a frappé le plus en arrivant ici, pas la neige, pas les grands espaces,
mais le vide dans les églises.
Il ne se plaint pas, répète que «Dieu n’oblige pas».
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Il se concentre sur les gens qui pratiquent encore. «Il y a beaucoup de célébrations
ici, c’est plus pratiquant qu’ailleurs au Québec.» En plus de tous les rituels liés à
la mer, la bénédiction des pêcheurs qui partent à l’aube pour le homard, la messe
quand la saison est finie.
Il baptise des enfants, des bateaux.
Il fait tellement de funérailles qu’il se demande s’il y a vraiment 12 000 habitants
aux Îles. «C’est presque tous les jours…»
Ramiro ne parlait pas un mot français quand il est débarqué au Québec, il est
d’abord passé par Montréal et Québec pour apprivoiser la langue. La langue
française, pas le «parler madelinot», avec sa couleur et ses mots qui n’existent
qu’ici, et que même le francophone de souche ne saisit pas toujours.

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

je comprends tout, tous les accents.»
Et il parle parfaitement.
Ramiro chante et joue de la guitare, il boulange. Il a étudié en philosophie,
en psychologie, en arts martiaux aussi. Nous avons parlé de sa Colombie, de
Medellín «qui est la ville la plus belle», de Carthagène «où il fait trop chaud».
Ramiro aime le froid.
Il aime le froid de l’hiver autant que la chaleur des Madelinots. «C’est une autre
réalité ici, tout est différent. C’est très beau, les gens sont très accueillants, c’est
du bon monde. Mais ce qui m’inquiète, c’est les jeunes.»
Il aimerait en voir plus.
Il se souvient d’un soir de janvier, dans la tempête. «C’était l’hiver, ma voiture ne
fonctionnait pas bien, j’ai dû m’arrêter, il était presque minuit. Il y a trois personnes
qui se sont arrêtées pour m’aider. Le monde est charitable.»
On a encore, ici, le sens du collectif.
L’automne dernier, Ramiro a eu du renfort du Bénin, le père Pyrrhus Hervé
Agonhossou a pris le relais de l’abbé Réjean Coulombe. Ensemble, ils s’occupent
des huit paroisses de l’archipel, de Bassin à Grande-Entrée, une centaine de
kilomètres entre les deux extrémités, et les tempêtes l’hiver.
Ramiro et son confrère ne chôment pas, les messes sont réparties sur plusieurs
jours de la semaine, sauf les lundis et vendredis, où ils sont disponibles pour
rencontrer les gens, aller les voir en résidences. «Je travaille en masse pour le
Bon Dieu! Ici, on est occupés tout le temps, on fait ce qu’on peut.»
Il prie beaucoup.
Pour la fête des Acadiens jeudi, il y a eu la messe de l’Assomption sur la butte à
la croix à Havre-Aubert, elle y a été érigée en 1811. C’est au pied de la colline où,
à la fin du 18e siècle, a été construite la première chapelle.
Où officiaient, comme aujourd’hui, des prêtres venus d’ailleurs.
Venu de France en 1774, le premier curé missionnaire ne l’a d’ailleurs pas eu facile,
avec une «église itinérante» qui couvrait les Îles, le Cap-Breton et le NouveauBrunswick, avec ce que ça implique. Dans un texte écrit par Rose-Délima Gaudet
en 1979, j’ai trouvé ces quelques mots de Thomas-François Leroux, qui donnent
une bonne idée de l’ambiance à l’époque. «J’ai eu beaucoup de tribulations. On
m’a mis le pistolet sur la gorge. J’ai fait naufrage une fois. Je suis tombé à la mer
dont j’ai été retiré n’ayant plus ni mouvement ni connaissance, en revenant de
mes missions. Sans compter la faim et la soif, réduit à manger de la soupe à la
vache marine [le morse], et encore elle était puante. Après tant de travaux, de
peines et de fatigues, on cherche à me persécuter mal à propos. Dieu soit béni!»
Un Irlandais a pris le relais en 1784.
Presque 250 ans plus tard, Ramiro a répondu au même appel, celui d’assurer la
survie de ces paroisses plantées en plein milieu du Golfe. «Les gens d’ici, ceux
qui pratiquent encore, ils ont besoin de prêtres.»
Dieu a beau être partout, il lui faut de «bons diables» comme Ramiro.

Comme on dit ici, «what a» méchant défi. «Jusqu’à l’âge de trois ans, tu peux
apprendre toutes les langues. Moi, je suis arrivé à presque 48 ans! Au début, les
gens ne me comprenaient pas… je priais, je suis un homme calme. Et maintenant,
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Ele é cada negócio...

A MALDITA TEORIA DO GÉNERO
“O Parlamento é um local que:
Se for gradeado será um Jardim Zoológico;
Se for murado será um presídio;
Se lhe for colocada uma lona será um circo;
Se lhe colocarem lanternas vermelhas será um bordel;
E se puxar o autoclismo não sobra ninguém…”
Eça de Queirós
Este texto vai sair fora das normas. Vai ser um texto de adjectivos, se quiserem,
malcriado mesmo. Destinado a ofender, a agredir, a agitar, a provocar reacções.
É um texto radical, não no sentido de procurar a raiz das questões ou dos
problemas, mas de extremismo avassalador!
Não vou fazer o historial da teoria (merdosa) do género.
Não vou dar-me ao trabalho de procurar argumentação para desmontar a coisa.
Esfalfar-me a apontar as vis intenções dos promotores deste atentado à natureza,
à ciência e à inteligência.
Menos ainda a esgadanhar-me a apresentar dados científicos para opôr a esta
orgia subversiva da sociedade.
Tão pouco encontrar justificações para “compreender” os tarados que defecaram
esta trampa toda, vinda sabe-se lá de que buraco negro. Não do espaço, mas
da alma (des) humana!
Não estou interessado em “dialogar” sequer com anormais, que deviam estar
internados em hospícios, tratados a pau de marmeleiro e duches frios, mas que
uma falsa liberdade lhes permite tão descarado exercício de “nonsense”.
“Eles” não merecem e a tal “teoria” nem chega aos calcanhares de um cano de
esgoto.
Esta estúpida e cobarde, complacência com os conceitos de tolerância, respeito
mútuo, ausência de censura social, inclusão, imoralidade, etc., em síntese, com
o relativismo moral, deu nisto!
Não se pode ser tolerante com o que não é tolerável, respeitar o que não é
respeitável, “incluir” o que deve ser excluído, não censurar o que é deplorável,
etc.. Muito menos transformar vícios em virtudes e vice-versa.
O Parlamento (já nem falo do PR, um católico dito progressista, risos…)
ao aprovar estas leis sinistras, ultrapassou pela esquerda baixa (e reles), a
apreciação do velho Eça.
Mas o país não aprende mesmo!
Andamos nisto desde 1820!
É preciso combater as taras, não incentivá-las; confinar os anormais, não
reproduzi-los; dar “espaço” às minorias, não impô-las às maiorias.
Já basta a “Democracia” em que a quantidade quase sempre se impõe à
qualidade,a demagogia, à seriedade, o acessório, ao fundamental!
É preciso combater por todos os meios as ideologias malsãs. Desobedecer
quando é preciso!
Tudo isto, nada tem a ver com direitos humanos, mas sim com estupidez e
perfídia humana.
Estou capaz de lhes trincar o fígado.
Por isso o meu argumento para viver com esta gentalha e estas leis é único,
simples, enxuto e terminal:
Estimar que toda esta casta de adiantados mentais, defensores extremosos
desta teoria escabrosa, juntem todos os seus haveres, coisas ou bagulhos e vão
todos ter (em passo de corrida) com a leviana da sua progenitora; a mundana
da sua mãe biológica ou, simplesmente, com a grandessíssima pata que os pôs!
PIM!
Abaixo a Revolução: viva a Contra Revolução!
João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador (Ref.)

Um grande negócio num país de merda –
a Fertagus

AD

A Fertagus é uma mini-empresa ferroviária pertencente ao grupo Barraqueiro
que iniciou actividade em 1999, ligando Lisboa ao Fogueteiro, e de seguida
estendida até Coina antes de, em 2005, chegar a Setúbal. A Fertagus foi a
beneficiária da subtração de um novo e suculento tráfego que deveria ter cabido
à CP, como empresa única (e pública) de transporte ferroviário, até então; dessa
subtração resultaram evidentes benefícios para o grupo Barraqueiro, com não
menos evidentes e nefastos efeitos nas contas da CP cujo sub-investimento é
crónico e com acrescidos custos para o erário público, que vai arcando com os
seus déficits, fruto da desastrosa gestão dos sucessivos gangs governamentais.
Trata-se de mais um caso do tipo parceria público-privada que o Tribunal de
Contas considerou …um caso de sucesso único na Europa; portanto, com menos
mediatismo do que as parcerias que alimentam parasitas como as pestilências
que empestam as área da saúde ou das autoestradas, as escolas privadas com
contratos com o Estado, etc.
Desde o início se tornou escandalosa a diferença nas tarifas autorizadas à
Fertagus, quando comparadas com as cobradas pela CP em tráfego urbano/
suburbano para distâncias equiparadas. Essa diferenciação deverá ter
correspondido a políticas emanadas dos gangs governamentais de…
desarmonização regional, pois resultaram na oneração das populações da
Margem Sul.
O favorecimento é tal que um comboio da CP vindo do Sul para Lisboa, por
exemplo, não pode parar e transportar pessoas para as estações intermédias
entre o Pinhal Novo e o Pragal; os passageiros terão de sair no Pinhal Novo e
comprar um bilhete da Fertagus, porque naquele troço da linha não pode haver
concorrência; o funcionamento do sacrossanto “mercado” foi esquecido.
No entanto a adjudicação é dada como tendo resultado na “proposta mais
vantajosa para o interesse público, definido pelos menores preços para os clientes
e menores encargos e riscos para o estado, desde que garantido um serviço de
transporte seguro e de qualidade”. O desaforo das mafias governamentais é
tanto quanto a mansidão das populações.
Todos os gangs das duas últimas décadas são responsáveis pela situação.
Primeiro, Guterres com os seus ministros Cravinho, Jorge Coelho e Ferro
Rodrigues; seguiu-se uma dupla de luxo, Santana/Mexia e, mais recentemente,
a intervenção do governo Sócrates onde brilharam Teixeira dos Santos e Mário
Lino. Os gangs seguintes garantiram a continuidade da situação.
O momento mais delicioso surgiu, em 2005, com o alargamento da circulação
até Setúbal. Sabendo-se que a Fertagus não tinha composições que permitissem
a continuidade das frequências nesse percurso expandido, a CP aprestouse a alugar carruagens para que o serviço se mantivesse, proposta recusada
pela referida dupla de luxo Santana/Mexia, que preferiu alargar os tempos de
passagem de comboios.
Presentemente, fruto de um cuidado planeamento (?), António Costa e Pedro
Marques – o criminoso introdutor do factor de sustentabilidade – lançaram um
novo regime de passes sociais - cujo lançamento peca por muito tardio - e com
um tempo de funcionamento delimitado. Como é óbvio, daí surgiu um aumento
da utilização do transporte público e a Fertagus, sempre muito pouco dada ao
investimento decidiu reduzir o número de lugares sentados, num contexto em
que, hoje, nas horas de ponta, as viagens se fazem com grande número de
passageiros de pé.
Não se ficam por aqui os favores do regime ao grupo Barraqueiro.
Certamente, por intervenção divina, alguém deve ter descoberto uma vocação
do grupo para o transporte aéreo, dando-lhe uma participação qualificada na
TAP; e, antes disso, com a atribuição da linha de metro de superfície, na Margem
sul do Tejo. Decididamente, o grupo Barraqueiro é recebido com passadeira
vermelha nos antros da corrupção que enformam o regime pós-fascista.
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Eleições
Depois da experiência da “solução de governo” da legislatura que
agora termina e da saída do PC e Bloco da sua anterior postura de
permanente contestação, pode dizer-se que o sistema de partidos em
Portugal se reequilibrou e tornou bastante funcional, na base das cinco
formações “históricas” (se considerarmos os bloquistas como os actuais
representantes institucionais da forte extrema-esquerda existente em 197475), permitindo agora um leque de soluções de governo bastante variado:
de coligações de esquerda contra direita (com modalidades diversas de
participação dos partidos mais pequenos), de partido central maioritário
(PS ou PSD, se este sobreviver às suas actuais dificuldades) ou até de
“união sagrada” dos mesmos em caso de emergência nacional – situação
que tornará sempre mais difícil a emergência de um partido inovador ou de
rotura (apesar dos apetites existentes mais à direita), salvo talvez se fosse
para “fazer um jeitinho” e completar os dois ou três votos parlamentares
faltantes para uma maioria de governo – o que aliás faria crescer imenso
o seu poder negocial.
O problema desta “situação ideal” (do ponto de vista do funcionamento
institucional) é a sua tendência à petrificação (porque sobretudo
preocupados com a ocupação do poder), dada a maneira muito defeituosa
com que os cinco partidos representam e assumem as aspirações e as
mudanças, não tanto dos seus eleitorados tradicionais, mas sobretudo das
evoluções que vão ocorrendo na sociedade – aqui e no exterior – sem que
o sistema partidário as entenda completamente e muito menos lhes dê
resposta.
Isto porque julgamos que as insuficiências principais desta democracia têm
por causa o próprio funcionamento dos referidos partidos, tal como eles se
foram cristalizando ao longo das décadas e transmitindo para inúmeros
dispositivos legais e para práticas por muitos já assimiladas e socializadas,
desde a militância partidária aos meios de comunicação social, das elites
concelhias até às lideranças de ordens profissionais, sindicatos e outras
associações de interesses.
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Por outro lado, o protagonismo usado pelo actual Presidente da República
no desempenho das suas funções – muito mais do que o seu modo
de eleição ou os poderes constitucionais de que dispõe – activou um
verdadeiro regime semi-presidencial, geralmente em consonância com o
governo mas que pode amanhã funcionar em sentido oposto, haja alguma
forte personalidade capaz de o protagonizar e um clima social propício a tal.
O governo PS – com um líder esperto e um hábil tesoureiro –, aproveitando
uma conjuntura externa favorável à economia, inverteu a ordem habitual
de exploração do seu ciclo de vida: em vez das reformas mais difíceis, deu
as benesses ao início, congratulando os funcionários mas incitando-os a
pedir mais; para os finais (e já com a economia menos optimista), em vez
de prendas eleitorais, teve que enfrentar uma avalancha de exigências e
descontentamentos, que não porão em causa a sua vitória nas urnas –
dada a desagregação das direitas – mas podem comprometer em parte a
sua margem de manobra na legislatura que se segue.
No parlamento, Assunção Cristas irritou visivelmente o primeiro-ministro e
muitas vezes as suas críticas foram certeiras, mas o “estilo” destes políticos
não passa bem junto do eleitorado e, depois das “europeias”, a senhora
procurou corrigir o tiro. Por seu lado, o contido, racional e mais rigoroso
Rui Rio encontrou sempre grandes dificuldades para se fazer entender,
desajustado em relação ao seu próprio partido. Embora habituado a estes
espectáculos, é muito duvidoso que o irrequieto Santana Lopes seja capaz
de atingir os objectivos a que se propunha. E veremos o que obterão das
urnas a “contra-cultura animal” e os novos micro-partidos que por aí andam.
Parece lógico que a esquerda cavernícola – o PC particularmente – irá
proximamente fechar-se de novo e ainda mais sobre os seus bastiões e
núcleos irredutíveis (sindicatos, autarquias de certos territórios e posições
conquistadas em inúmeras instituições públicas) buscando apoios ou
razões pontuais no exterior, seja pelo enfraquecimento da Europa unida,
seja na oposição a Washington, ainda que isso se assemelhe a espúrios
alinhamentos (do seu próprio ponto de vista político ou doutrinário) com a
Rússia, a China ou o inenarrável regime da Coreia do Norte.
O mais recente destes episódios surgiu com o caso da Venezuela.
Discretamente, os comunistas portugueses sempre viram com bons olhos
o “chavismo”, ainda que este fosse a inacreditável combinação de um
regime “de golpe militar” (com o próprio Chavez gostando de se exibir com
a sua boina de paraquedista e o treillis militar) com medidas de apoio aos
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“descamisados” e incitação ao seu ódio contra os “exploradores” – quiçá os
donos das padarias e mini-mercados portugueses, mas, sobretudo, contra
o “imperialismo yanquee”. Perante a nova fase de crise aguda naquele país
e aproveitando as desastrosas intervenções do presidente americano (e
do seu imitador brasileiro), o OC demarca-se mais uma vez do “consenso
europeu” para se pôr ao lado de Moscovo, de Pequim e de Teerão na
defesa de Maduro (e do seu passarinho de opereta). Esta esquerda que
assim se posiciona (e que vai além dos comunistas, atingindo franjas do PS
e do catolicismo) nada aprende do passado ainda nosso contemporâneo:
de uma “Cuba libertada” sob os auspícios de Marti que rapidamente se
tornou pião estratégico da URSS; de guerrilheirismos que justificaram
novas ditaduras militares ou que subsistiram graças ao tráfico de droga;
de um “Sandinismo” nicaraguense cuja principal figura é hoje ditador no
seu país; e agora de um regime militar-“bolivariano” sobre cujas cúpulas
(e os seus funcionários) pesam fundadas suspeitas de apropriação directa
da maior parcela de riqueza produtiva do país, enquanto a sua população
empobrece e se esvai a cada dia que passa, estando sujeita ainda por
cima às arbitrariedades de um governo com bons meios-de-força ao seu
dispor. É o mesmo tipo de situação que levou muitos a calarem os crimes
que se cometiam nos países socialistas do Leste “para não fazerem o
jogo do capitalismo”. É evidente que, em tais casos, há sempre dinheiro
de “mãos ocultas” e gente dos serviços secretos de tal ou tal potência
que estimulam (com apoios, informações, etc.) um movimento popular
contra um governo que lhes desagrada, mas esse facto não tira o mérito
de um movimento genuíno de cidadãos que se expõe, guiado por valores
de liberdade e de justiça (ou até por motivos de sobrevivência) – como
parece ser aqui o caso. A evolução da situação política na Venezuela é
bem o retrato da decomposição de um “país médio” na actualidade – nem
miserável, nem avançado; nem sujeito à barbárie medieval de um ISIS,
nem educado e abastado como uma Suécia –, mas antes parecido com um
Brasil (de uma outra escala), e do qual Portugal não está assim tão longe
quanto possa parecer, salvaguardado o facto de participar num “conjunto
europeu” que lhe fornece outras condições, internas e externas. Território
rico de recursos petrolíferos mas com uma economia desbaratada e
muito desigual, tem vivido sob um regime autoritário que ainda consente
alguns espaços de “duplo poder” (parlamento eleito de maioria adversa,
manifestações de rua, alguma liberdade de expressão, emigração) mas
com uma oposição partidária fraccionada e pouco credível, e inserido uma
trama de relações externas muito condicionantes, com pressões, boicotes
e “amigáveis empréstimos” de governos suspeitos e com estratégias de
comunicação mediática bem reconhecíveis – tudo isto precipitando aquela
sociedade numa crise profunda, de que se não vê como possa sair sem
graves perdas.
Quanto ao “esquerdismo”, podemos pensar que desempenhou dois papéis
históricos fundamentais no segundo pós-guerra do século passado: quebrar
a hegemonia política dos comunistas-de-Moscovo sobre a esquerda,
e perturbar a boa-consciência das elites das sociedades ocidentais no
plano cultural. Mas, na arena das disputas políticas, fez muitos disparates,
subscrevendo sem critério os nacionalismos “periféricos”, deixando
algumas das suas minorias activistas envolverem-se na acção armada
dentro de regimes consolidadamente democráticos e enveredando pela
exploração de causas minoritárias “fracturantes” sem olhar para todas as
suas vertentes e implicações: no fundo, mantendo o “excessivo” dos seus
protestos anteriores, agora projectado sobre os temas mais à mão – o
ambiente, a sexualidade ou as identidades –, tudo assuntos socialmente
relevantes mas que perdem ao ser tratados desse modo unilateral. De
resto, apenas com a social-democratização dos movimentos “Verdes” estes
lograram intervir na vida política com algum sucesso, como aconteceu na
Alemanha. Outros partidos oriundos da extrema-esquerda marxista (ou
onde se inspiram os seus círculos dirigentes) têm perdido todo o interesse
ao ingressarem no arco e nas responsabilidades do poder – casos do Partido
dos Trabalhadores brasileiro, do Syrisa grego, do Podemos espanhol ou
do Bloco de Esquerda entre nós –, limitando-se a “esquerdizar” um pouco
as políticas tradicionais dos partidos socialistas. É certo que o “banho de
realismo” (económico e político) que então apanham põe a claro a sua
demagogia anterior. Mas nem isso os inibe de caírem rapidamente nos
meros “jogos de poder” ou mesmo em casos de corrupção, para si (como
partidos) ou por virtude do oportunismo de alguns dos seus membros que
não são de imediato irradiados das suas fileiras e assim contribuem para o
descrédito de tais formações… e da política em geral.
É aqui que encontramos este tipo de silogismo: começa-se por pensar que
o exercício do poder é uma coisa péssima; depois, admite-se que o poder
é, apesar de tudo, necessário; e, finalmente, alguns prosseguem na via

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

abc portuscale

do “se é necessário, é bom” (e “aqui vai disto que amanhã não há!...”) –
quando uma política orientada pela ética deveria dizer-lhes: governemos,
mas cheios de cautela para não nos tornarmos governantes.
Mas – para tornar as coisas cada vez mais complicadas – também é
verdade que estes políticos actuais agem muito cerceados por aquilo que
os media dizem e que as populações-votantes gostam de ouvir: não é a
verdade, nem o realismo, nem o discurso da necessidade de contenção e
algum sacrifício, a bem de todos (e do futuro); mas antes o do “facilitismo”,
da igualdade impossível e do auto-comprazimento – terreno propício para
a demagogia, velha pecha que já campeava no senado romano.
É uma lástima que os novos movimentos ou partidos populistas que
vão aparecendo ultimamente tenham razão em algumas das suas
acusações “contra o sistema”, quer se trate da “partidarite” dominante
(beneficiária dos privilégios que eles próprios se outorgam), da imigração
descontrolada, dos lóbis de certos interesses particulares ou da corrupção
quase descarada. Isso não deve impedir-nos de denunciar essas forças
por aquilo que são e procuram esconder (proto-totalitárias ou algo de
semelhante), e do perigo que constituirão se vieram a tomar conta da
governação ou a influenciá-la decisivamente. Convém nunca esquecer a
apologia da força implícita (pelo menos) nas atitudes dos seus homensde-rua e doutrinariamente presente, por exemplo, na inflamada palavrade-ordem que Mussolini dirigiu em seu tempo aos estudantes: “Fucille e
libreto: fascista perfetto!” – como a querer dizer: estudem e preparem-se,
mas sejam implacáveis contra os adversários que vos forem designados.
Porém, também não devemos deixar de denunciar aquelas práticas
actualmente vigentes que estão destruindo a credibilidade do regime
democrático (nomeadamente a corrupção, a demagogia, o eleitoralismo
e o fascínio das “causas fracturantes” que divertem os jovens), pois nesse
caso os oportunistas de turno continuarão a beneficiar do nosso silêncio.
É curioso que poucos coloquem uma pergunta essencial: porquê esta
reemergência de forças de extrema-direita, anti-democráticas? Haverá
quem pense tratar-se de uma “conspiração do capital”, como há um século
se falava na “conspiração dos sábios de Sião”. Mas a resposta mais óbvia
não seria antes a de uma reacção de fundo aos erros cometidos pelas
esquerdas “de governo” ou “de pressão” que nas últimas décadas têm
orientado a vida internacional?
O “Brexit” tornou-se numa saga trágico-cómica que se intensificou nos
últimos meses. O kitsch do parlamentarismo britânico empalideceu
com as transmissões televisivas dos seus debates, exibindo sobretudo
a incongruência, o desgaste e, frequentemente, a pobre argumentação
desenvolvida a que não escapam aqueles deputados, de um tecido
partidário também já bastante estilhaçado. Entende-se o pavor suscitado
pelos riscos de uma desintegração do próprio United Kingdom of GreatBritain and Northern Ireland; travou-se in extremis a ameaça de uma
“saída sem acordo” em Março; mas agora é o sr. Boris Johnson que
olimpicamente o admite para Outubro e, entretanto, pede à Rainha para
fechar o parlamento temporariamente… (isto está próximo do que, há um
século, se chamava “governar em ditadura”). De facto, o que está para
vir contém ainda inúmeras incógnitas e dificuldades tanto para britânicos
como para a UE (e talvez até para a economia mundial). E, para além
dos erros políticos cometidos pelas lideranças, o processo seguido pôs
também de manifesto a inadequação deste tipo (sublinho deste tipo)
de consultas directas ao eleitorado, que ficou dividido ao meio quanto à
saída ou à permanência na UE, e que continuará na mesma indefinição
se se vier agora a fazer uma nova consulta sobre o mesmo assunto.
Em França, o presidente Macron teve a ideia interessante, mas patética e
ineficaz por fora de tempo, do debate pessoal, directo e descentralizado
com os representantes da França profunda, tentando repetir à son profit
o histórico processo dos cahiers de doléances setecentistas. Mas, dá
o flanco com certas atitudes de arrogância e altivez – não a cena da
repreensão ao adolescente mal-criado, mas o cultivo dos ornamentos
dourados do Eliseu e a frequência de lugares de luxo – exasperando boa
parte da população, alimentando o ressentimento dos gilets jaunes, onde
há sempre quem esteja pronto a prolongar os sábados-de-violênciaurbana. Desbarata assim a necessária reformulação da UE. E, além
disso, que Revolução poderia aqui seguir-se, se não a contra-revolução
dos Franceses da le Pen?
E, na Alemanha, é o tempo de espera pela retirada da chanceler; na
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Grécia, terminou a experiência de Tsipras; na Espanha, mantêm-se os
bloqueios; e da Itália teme-se já o dia em que o buffone sr. Salvini tenha as
mãos livres no poder. Enquanto o populismo de Putin parece inabalável
e o capitalismo-de-Estado chinês hesita sobre como afrontar a juventude
contestatária de Hong-Kong.
Os resultados eleitorais para o Parlamento Europeu deram o que já se
previa: os partidos moderados (PSE e PPE, com ou sem os húngaros
de Orban) recuaram, perdendo a maioria de que desfrutavam e só com
os liberais conseguiram pôr a alemã Ursula von der Leyen, indicada
pela claudicante srª Merkel, à frente da Comissão; reforçou-se muito o
bloco dos euro-cépticos, soberanistas, nacionalistas e extrema-direita;
e “à esquerda” subsistem agora pequenas representações de “verdes”,
esquerdistas ou comunistas, também divididos entre si quanto ao
“projecto europeu”.
E é neste quadro, com previsões de uma próxima década pouco optimista
também do lado da economia (embora o PS diga que agora é que vai vir o
investimento público), que o eleitorado português se prepara para renovar
a sua confiança na “solução de esquerda” que aguentou a situação nos
últimos anos. Ou teremos surpresas?
Depois de mais de meio-século de predomínio das democracias liberais
assente num crescimento económico inegável, vamos provavelmente
assistir a uma época menos risonha mas talvez inevitável. Os erros e
alguns desvarios da esquerda estatista vão provavelmente ser corrigidos
por governações de direita. Pessoalmente, eu gosto das “grandes obras”
de que um Mitterrand ou um Sócrates faziam gala, como gosto das
Grandes Orquestras ou da Grande Ópera, realizações maiores do espírito
humano, pois muitas vezes são elas que abrem o futuro. Mas reconheço
criticamente a tendência ao despesismo e a grilheta que a dívida pública
faz pesar sobre o futuro; assim como reconheço a exploração e o
abuso que os mais ricos, a grande propriedade e o usurário tendem a
exercer sobre os mais fracos. Os governos de direita “musculados” vão
certamente exceder-se em vários domínios, em particular no controlo das
fronteiras estatais e na limitação/repressão de alguns direitos adquiridos,
particularmente aqueles que ofendem concepções mais tradicionais
da vida em sociedade. Mas também é verdade que as questões das
migrações “de porta aberta”, dos direitos sociais “para todos” (sempre
ideias aparentemente generosas), com as correlativas desintegração
socio-cultural, insegurança e despesa pública, foram “calcanhares de
Aquiles” habituais dos partidos de esquerda.
Desgraçadamente, porém, desta vez não será apenas uma direita
conservadora ou liberal a fazer o trabalho, mas sim formações políticas
nacionalistas onde a extrema-direita xenófoba, intolerante e violenta
já assoma e se tornará decerto mais notória. O seu “proteccionismo
nacional” trará novos problemas ao funcionamento da economia, que
levará a um reforço da “propaganda” e à agudização dos antagonismos
internos, apontando-se as responsabilidades aos oposicionistas e aos
“perturbadores”, como vemos acontecer agora nos Estados Unidos, no
Brasil ou na Itália. Ironicamente, pode ser que seja a economia globalizada
(e os grandes interesses que a ela se ligam) a travar o ímpeto de tais
políticas. E ocorre dizer que algumas das causas levantadas por estas
direitas radicais têm a sua razão de ser – a que as esquerdas foram cegas
e surdas, sendo a questão étnico-cultural uma delas. O cosmopolitismo
é excelente, quando se vive num espaço de tolerância mútua, liberdade
e igualdade cidadã; mas é artificial e fonte de desajustamentos e de
conflitos quando é imposto, ou quando os mesmos valores de base (da
terra de colhimento ou, mais dificilmente, universais) não são partilhados
por todos ou há rancores e ressentimentos antigos de uma ou outra parte.
Isto, quanto à política – o que já não é pouco. “E, quanto aos costumes:
disse nada”… Ou por outra: haveria muitíssimo a dizer – desde os
problemas da Igreja de Roma e do novo feminismo até às “indústrias
culturais”, do racismo e das “identidades” à virulenta polémica levantada
pelo artigo da Fátima Bonifácio, do uso da história como arma política
até às torrentes de opinião que constantemente varrem o mundo de lés
a lés por causas boas, fúteis ou péssimas, tornando um filme como Lolita
(de Kubrick, oportunamente relembrado na nossa televisão pública) num
mero drama-do-século-passado, quando merecia muito mais reflexão –,
não fora a paciência do leitor já se ter esgotado com toda esta prosa.
JF / 2.Setembro.2019
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Cancro: uma viagem aos tratamentos do
passado
Por Ana Marques Maia

O avô de Sophie Gabrielle ainda foi a tempo de lutar, mas não conseguiu vencer
o cancro de pulmão que em poucos meses o matou. A doença voltaria mais tarde
a ensombrar a família: desta vez, foi o pai da australiana a ser diagnosticado com
cancro da próstata. Profundamente chocada, a fotógrafa mergulhou no tema. O
que é o cancro? Quando é que a medicina o descobriu e de que forma foi sendo
combatido ao longo dos tempos? “A investigação faz parte do meu trabalho”,
explica a fotógrafa ao P3, em entrevista por Skype. “Interesso-me por um tema
e tento saber tudo sobre ele.” Vasculha, investiga, colecciona. Desta vez, porém,
Sophie não escolheu o tópico sobre o qual viria a trabalhar. “Ele escolheu-me a
mim.” E a série Worry For the Fruit the Birds Won’t Eat resulta do difícil convite
que a vida lhe fez.
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do meu pai, debaixo das suas camas, nas paredes, debaixo das mesas, deu-me
uma sensação de presença que foi, para mim, quase terapêutica”, justifica. As
imagens que compõem o projecto incluem todos esses vestígios de vida e de
morte, o que as torna únicas e irrepetíveis. Como negativos fotográficos.

Durante a pesquisa, Sophie foi-se apercebendo dos enormes avanços científicos
que foram feitos, sobretudo, ao longo do último século. “O que fui vendo deume algum conforto”, suspira. “As terapias nem sempre tinham grande base
científica, tratava-se apenas de experimentação.” Saber que os seus familiares
não passaram por esse tipo de ensaios clínicos foi reconfortante. “Porque apesar
de haver ainda uma taxa de mortalidade significativa associada à doença, as
formas de tratamento já são muito mais sofisticadas do que eram antigamente.
E menos invasivas.”
Ao longo do tempo, Sophie foi coleccionando imagens de arquivo relativas à doença e ao seu tratamento.
Encontrou-as online, em sites que são
visitados quase exclusivamente por
estudantes de medicina. Imprimiu as
que considerou mais impressionantes
e submeteu-as a um processo muito
particular — e quase ritualístico. “Nas
paredes do quarto do meu avô, no
lar onde vivia, havia um conjunto de
fotografias afixadas. Notei que estavam
cheias de pó. Nesse pó, pensei, estava contido todo o tempo e vivência
do meu avô naquele quarto: desde
as partículas que tossiu às células de
pele que foi largando com a passagem
do tempo.
As imagens
assistiram a
tudo, acompanharam-no durante todo o processo da
doença. Estiveram presentes em momentos em que
eu não pude estar.” E foi nesse momento que se fez
clique.
As imagens que Sophie seleccionou dos arquivos
médicos e que imprimiu foram deixadas no quarto do
avô e do pai, para que pudessem testemunhar todo o
processo e absorver todos os “resíduos” do ambiente
que as rodeia. “Eu vivo longe da minha família, a
nove horas de distância de carro”, refere. “Colocar as
imagens no quarto do meu avô e na casa

“Fotografar o cancro é, em larga
medida, tentar tornar visível algo que
é invisível”, explica a australiana.
“Durante muito tempo, quem sofre de
cancro mantém um aspecto saudável.”
O título do projecto, Preocupa-te com
a Fruta que os Pássaros Não Comem
(tradução livre) faz referência a essa
invisibilidade. “Um dia, no quintal da
casa da minha família, notei que os
pássaros comiam frutos de todas as
árvores, excepto de uma. Aproximeime dela. Colhi um fruto e, por fora,
parecia apetitoso. Abri-o e de dentro
saiu um líquido de aspecto venenoso.
Havia algo de errado com ele e, sem
saberem bem como, os pássaros
também o sabiam.”
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VIIIème Siècle
Brandas ribeiras, quanto estou contente
De ver-vos outra vez, se isto é verdade!

  

Quanto me alegra ouvir a suavidade,

Néoclassicisme

Com que Fílis entoa a voz cadente!

et
		 Arcadisme
Isabel
           Meyrelles

Nanda Pinto

Ce n’est pas difficile, tout au plus au commencement, de définir les grandes
lignes de la littérature brésilienne du XVIIIème siècle. Elles se caractérisent par
un mouvement général, venu d’Europe, du retour aux sources les plus pures du
Classicisme, inspirées de Horace, Pindare, Virgile, etc. et qui se sont imposées
au Portugal et au Brésil, respectivement à partir de «l’ Arcadia Lusitana » et des
« Obras » de Cláudio Manuel da Costa.
Ce néoclassicisme a été utilisé comme une réaction déclarée contre les
exagérations du Cultisme et du Baroque. Il est facile de constater que l’on
trouve dans les poètes de cette époque un vrai souhait de réinventer la vie
en se rapprochant de la nature, de renouveler l’homme dans la courageuse
affirmation de chercher des vérités nouvelles sur la vie morale et sexuelle et
même une attitude clairement révolutionnaire qui s’est manifestée au cours de
« A Inconfidência Mineira » (l’Indiscrétion de Minas), une révolte avortée qui a eu
lieu en 1789 à Minas Gerais contre les excès fiscaux, la domination portugaise et
l’exploitation à outrance des richesses naturelles par la métropole, au détriment
des colons ou ceux installés au Brésil.
Un certain Tiradentes a organisé une conjuration mais il a été trahi et
les autres conjurés ont été arrêtés et Tiradentes pendu en 1792. Beaucoup
de poètes qui habitaient Minas Gerais participèrent à la conjuration et furent
durement châtiés. Ces poètes sont considérés comme les fondateurs de l’Ecole
de Minas, le mouvement poétique le plus important du XVIIIème siècle brésilien.
Ils se nommaient Claudio Manuel da Costa, Tomaz António Gonzaga, Silva
Alvarenga, Basilio da Gama, Santa Rita Durão, Sousa Caldas et José Bonifacio,
pour ne citer que les plus connus.
Je vais commencer par parler de Cláudio Manuel da Costa. Il est né
en 1729, dans un village près de Minas Gerais et fit ses études au Collège des
Jésuites à Rio de Janeiro où il reçut le titre de Maître des Arts, puis partit à
Coimbra, au Portugal, pour étudier à l’Université des Canons. En 1753 il revint
au Brésil où il exerça de hautes fonctions dans la région de Minas. En 1768
il publia « Obras » où l’on trouve le meilleur de son œuvre. Il excelle dans la
poésie lyrique, surtout dans ses sonnets, qu’il cultiva avec habileté, distinction et
excellence, la poésie bucolique et amoureuse et un poème, « Vila Rica », qui est
une vraie déclaration d’amour à son pays natal.
En 1789 il est arrêté et resta en prison un mois et demi où il fut soumis
à un interrogatoire (on sait ce que cela veut dire, vu l’époque et les meurs
politiques, judiciaires et policières). Très déprimé, il se suicida en prison, mais
selon certaines rumeurs il est mort assassiné.

				

Os rebanhos, o gado, o campo, a gente,

				

Tudo me está causando novidade:

				

Oh como é certo que a cruel saudade

				

Faz tudo, de que foi, mui diferente!

Recebi (eu vos peço) um desgraçado,
Que andou té agora por incerto giro
Correndo sempre atrás do seu cuidado:

				

Êste pranto, estes ais, com que respiro,

				

Podendo comover o vosso agrado,

				

Façam digno de vós o meu suspiro.

  
         

VIII
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Este é o rio, a montanha é esta,
Estes os troncos, estes os rochedos;
São estes inda os mesmos arvoredos;
Esta é a mesma rústica floresta.

				

Tudo cheio de horror se manifesta,

				

Rio, montanha, troncos e penedos;

				

Que de amor nos suavíssimos enredos

				

Foi Cena alegre, e urna é já funesta.

Oh quão lembrado estou de haver subido
Aquêle monte, e as vêzes, que baixando
Deixei do pranto o vale umedecido!

				

Tudo me está a memória retratando;

				

Que da mesma saudade o infame ruído

				

Vem as mortas espécies despertando.

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

abc portuscale

La Liberté d’Expression en Danger de
Mort au Canada
par Judith Bergman
Traduction du texte original: Killing Free Speech in Canada

•

•

•

Telle est désormais la norme : la Charte ne définit pas ce qui constitue
la « haine » et devient un fourre-tout pour tout ce que le gouvernement
canadien juge politiquement inopportun. Ce processus est d’une exténuante familiarité : l’Allemagne dispose déjà d’une législation qui oblige
les réseaux sociaux à censurer leurs utilisateurs. La France est en passe
d’en adopter une.
Les Conservateurs du comité ... ont réclamé que les sanctions relatives
aux crimes de haine, en ligne ou ailleurs, soient reprises des sections appropriées du Code pénal. Ils ont également demandé que « la définition
de la ‘haine’ soit limitée, conformément au Code pénal, aux cas où les
menaces ou les appels à la violence sont dirigés contre un groupe identifiable »... Ils ont ajouté qu’ « au lieu de tenter de contrôler le discours et
les idées, le gouvernement étudie des mesures de sécurité appropriées
pour contrer les trois éléments d’une menace : l’intention, la capacité et
l’opportunité ».
« Des idéologies malsaines qui encouragent des individus à enlever
la vie à d›autres êtres humains prolifèrent de manière inquiétante,
au pays et dans le monde. Pourtant, Justin Trudeau et les membres
libéraux de ce Comité tentent d’utiliser ces événements troublants pour
faire des gains politiques. Ils tentent de dépeindre comme extrémiste
quiconque ne souscrit pas à leurs valeurs bornées. C›est dangereux.
Les conservateurs pensent que la société canadienne est résiliente
précisément parce qu›elle offre une grande tente pour toutes sortes de
points de vue, mais que nous devons aussi tenir responsables ceux qui
distribuent du matériel pour radicaliser les gens et encourager la violence
extrémiste. » - Opinion dissidente du Parti conservateur dans « Prendre
des mesures pour mettre fin à la haine en ligne ».
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ne servent pas à diffuser des discours haineux ou du contenu criminel, ou à
promouvoir l’extrémisme violent (Art. 9).»
La Charte affiche enfin une promesse de « sanctions claires et sévères pour
toute violation des lois et règlements à l’appui de ces principes. (Art. 10) »
Telle est désormais la norme : la charte ne contient aucune définition de ce qui
serait constitutif de la « haine » et elle n’est qu’un fourre-tout pour tout ce que le
gouvernement canadien juge politiquement inopportun. Ces processus législatifs
sont désormais d’une exténuante familiarité : l’Allemagne dispose déjà d’une
législation qui oblige les réseaux sociaux à censurer leurs utilisateurs. Ils sont
obligés de supprimer ou de bloquer toute « infraction pénale » en ligne dans les
24 heures qui suivent la plainte d’un utilisateur ; le gouvernement allemand peut
leur infliger une amende maximale de 50 millions d’euros pour non-respect de la
loi. Une législation similaire est en cours d’adoption en France.
La Charte numérique canadienne a été lancée dans la semaine qui a suivi
la signature par le Canada de l’« Appel de Christchurch » - une initiative du
gouvernement pour renforcer la censure au nom de la lutte contre « le terrorisme
et les contenus violents en ligne ».
Le Code pénal canadien dispose déjà de lois réprimant le discours de haine.
Quiconque « incite publiquement [ou encourage intentionnellement] à la haine
contre un groupe identifiable de personnes » commet un « acte criminel »[1].
Par « groupe identifiable », il faut entendre « toute partie de la population que
l’on distingue par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique,
l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, ou par un
handicap mental ou physique. » [2] L’article 318 interdit la défense ou l’apologie
du génocide.
Mais certains ont estimé que les règles du code pénal qui pénalisent le discours
de haine n’étaient pas suffisantes. En juin, le Comité permanent de la justice et
des droits de la personne de la Chambre des communes, dans un rapport intitulé
« Agir pour mettre fin à la haine en ligne », a recommandé au gouvernement
canadien d’instaurer un « recours civil » pour tous ceux qui estiment que leurs
droits fondamentaux ont été violés. Après audition d’un grand nombre de témoins,
la majorité des membres du Comité a suggéré de rétablir l’article 13 de la loi
canadienne sur les droits de la personne - ou un texte équivalent.
L’article 13, abrogé en 2013 sous le gouvernement Stephen Harper, avait suscité
de violentes controverses ; nombre de défenseurs de la liberté d’expression lui
reprochaient d’instaurer la censure sur Internet. L’article 13 indiquait qu’il était
discriminatoire de communiquer par ordinateur ou sur Internet « sur des questions
susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un
groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l’article 3 ». [Les italiques
sont de l’auteur.] [3]
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Le rapport du comité de la Chambre des communes a également formulé d’autres
recommandations pour lutter contre la « haine en ligne », notamment :
« Que le gouvernement du Canada augmente le financement accordé aux
organismes d’application de la loi, aux procureurs de la Couronne et aux juges
afin que ces derniers reçoivent une formation suffisante et de l’orientation sur
l’importance et la nécessité de lutter contre la haine en ligne, notamment de se
montrer sensible à l¹égard des plaignants. »

Si le gouvernement du Canada montre une quelconque sympathie pour les
nouvelles recommandations du Comité permanent de la justice et des droits de
la personne de la Chambre des communes, alors la liberté d’expression n’a plus
guère d’avenir au Canada. Photo : le Parlement du Canada, à Ottawa. (Source
image : Safran Blaze / Wikimedia Commons)
En mai, le Canada a lancé une Charte Numérique dans le but de promouvoir « la
confiance dans un monde numérique ». La charte est composée de dix principes,
dont trois traitent du « discours de haine et de la désinformation ».
Justin Trudeau, premier ministre canadien, a déclaré que la Charte ciblera les
fake news (fausses informations) et les discours de haine en ligne. « Les réseaux
sociaux ne rendent pas service aux utilisateurs ni aux citoyens », a-t-il déclaré.
« Ces plateformes en ligne doivent se réformer en profondeur pour contrer la
désinformation. Et si elles ne le font pas, leur responsabilité sera engagée avec
d’importantes pénalités financières à la clé. »
La charte dit que « le gouvernement du Canada défendra la liberté d’expression
et assurera une protection contre les menaces en ligne et la désinformation visant
à miner l’intégrité des élections et des institutions démocratiques (Art. 8). Elle
ajoute : « les Canadiens peuvent s’attendre à ce que les plateformes numériques

Améliorer le recueil de données pour que le gouvernement ait une idée claire de
« l’ampleur de la haine au Canada, en particulier la haine en ligne ». Ces bases
de données devront être établies avec des « lignes directrices et des normes
unifiées pour toutes les provinces du Canada ». Ces statistiques « sur les crimes
et les actes haineux » pourront ensuite donner naissance à « une base de
données nationale permettant de conserver et d›analyser les données relatives
aux crimes et actes haineux ». Dans cette perspective, le comité demande
au gouvernement de faire en sorte que « les personnes qui appartiennent à
des groupes marginalisés ... puissent s’adresser à des associations qui les
représentent plutôt qu’aux autorités chargées de l’application de la loi, pour
signaler des incidents haineux et des crimes de haine ... »
Des dotations budgétaires devront être mises en place pour financer la collecte
de données des organismes officiels aussi bien que des associations ».
Point très important, les forces de police et autres « agents de l’État » qui luttent
contre les crimes de haine doivent « refléter la diversité raciale, religieuse,
LGBTQ etc... des populations qu’ils représentent. Les forces de police, et plus
spécialement leurs unités chargées de la lutte contre les crimes de haine, doivent
collaborer avec les organisations de la société civile... »
Un modèle de coopération entre services publics et organisations de la
société civile a été mis en place au Royaume-Uni. L’association « Tell Mama
» - apparemment déjà discréditée – a été créée pour coopérer avec la police

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

abc portuscale

britannique.
De plus, afin de « prévenir la haine en ligne », il est recommandé au gouvernement
« d’éduquer la population sur ce qui constitue de la haine sur Internet ».
A l’inverse des initiatives similaires, le comité demande toutefois au gouvernement
de définir ce qui est constitutif du délit de « haine » :
« Il est essentiel que cette définition reconnaisse les personnes les plus ciblées
par les discours haineux, ce qui inclut, sans s’y limiter, les groupes racialisés,
autochtones, ethniques, linguistiques, religieux ainsi que les groupes visés en
raison de l›orientation sexuelle ou de l›identité de genre. »
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Débarquement de Provence : un tirailleur
se souvient
À Toulon, Issa Cissé tenait un canon antichar dans ce débarquement qui a hâté
la victoire des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Disparu en 2018, c’est
donc un témoignage posthume qu’il nous a livré.
Par Malick Diawara (avec AFP) | Le Point.fr

Enfin, et en conformité avec ce qui se pratique en Europe, la commission
demande au gouvernement « d’obliger les réseaux sociaux et autres fournisseurs
de services Internet à surveiller et traiter plus efficacement le discours de haine,
et d›imposer la suppression, dans des délais stricts, de tous les messages
constitutifs de la haine en ligne. » Comme en Europe, il est suggéré que les
opérateurs de réseaux sociaux soient financièrement pénalisés s’ils ne respectent
pas les obligations qui leur sont imposées :
« Les plateformes en ligne doivent avoir l›obligation de présenter régulièrement
à leurs utilisateurs des données sur les actes de haine en ligne (nombre de
signalements, mesures prises ou suppression de contenu et rapidité des mesures
ou de la suppression). Le défaut de présenter adéquatement des données sur
la haine en ligne doit aboutir à des sanctions monétaires considérables pour la
plateforme en ligne. »
La stratégie proposée pour le gouvernement canadien n’a pas fait l’unanimité. Le
parti conservateur a jugé bon de prendre ses distances [4] :
« ... Nombre de ces suggestions, si elles sont mises en œuvre, auront le double
effet de miner la libre expression de ceux qui agissent de bonne foi, et d’aider à
radicaliser plus avant les gens mal intentionnés en écartant leur communication
de la place publique. Ne nous leurrons pas... on ne peut pas enfermer une idée.
Ce n’est pas en enfouissant les idées répréhensibles qu’on les éliminera. Ça ne
fera qu’empêcher d’en débattre et de les défaire. Nous pensons que dans ce
genre d’affaire, le soleil est le meilleur désinfectant. »
Les Conservateurs du comité étaient opposés à la réintroduction de l’article 13,
précédemment abrogé, de la loi sur les droits de la personne. Ils ont recommandé
que les sanctions applicables aux délits de haine, en ligne ou ailleurs, soient
celles prévues aux sections appropriées du Code pénal. Ils ont également
recommandé que « la définition de la ‹haine› soit limitée, conformément au Code
pénal, aux cas où les menaces ou les appels à la violence sont dirigés contre
un groupe identifiable » ... « Au lieu de tenter de contrôler le discours et les
idées » ont-ils ajouté, « le gouvernement devrait étudier les mesures de sécurité
appropriées pour traiter les trois éléments d’une menace : l’intention, la capacité
et l’opportunité ».
Les députés conservateurs ont conclu :
« Beaucoup trop d’innocents sont touchés par la violence extrémiste depuis
quelques années. Des idéologies malsaines qui encouragent des individus à
enlever la vie à d’autres êtres humains prolifèrent de manière inquiétante, au
pays et dans le monde. Pourtant, Justin Trudeau et les membres libéraux de
ce Comité tentent d’utiliser ces événements troublants pour faire des gains
politiques. Ils tentent de dépeindre comme extrémiste quiconque ne souscrit pas
à leurs valeurs bornées. C’est dangereux.
Les conservateurs pensent que la société canadienne est résiliente précisément
parce qu’elle offre une grande tente pour toutes sortes de points de vue, mais
que nous devons aussi tenir responsables ceux qui distribuent du matériel pour
radicaliser les gens et encourager la violence extrémiste ».
Si le gouvernement accorde un quelconque intérêt aux recommandations
du comité, les jours de la liberté d’expression au Canada pourraient bien être
comptés.
Judith Bergman, chroniqueuse, avocate et analyste politique, est Distinguished
Senior Fellow de l’Institut Gatestone.

L’ancien tirailleur Issa Cisse avec un portrait de lui a l’epoque du Debarquement
de Provence en aout 1944.
Baptisé dans le plan initial « Anvil » (enclume, en anglais), en référence à «
Hammer » (marteau) pour le débarquement de Normandie du 6 juin 1944 dont il
devait constituer le pendant, le débarquement de Provence (août 1944) a abouti
à la libération d’une grande partie du sud de la France.
De Dakar à Toulon en passant par le Maroc et l’Algérie
« J’ai été engagé volontaire le 4 novembre 1942 », peu avant d›avoir 21 ans »,
se rappelle Issa Cissé. « Je travaillais comme chaudronnier à la marine à Dakar
». Avant d’aller en Provence, il dit être passé par bateau au Maroc et en Algérie.
« Au Maroc, nous avons été formés, avec d’autres soldats africains, à faire la
guerre, au maniement des armes. On nous apprenait à tuer sans être tués. » «
Ça a commencé le 15 août. J’ai débarqué le 17 août. Je tenais un canon antichar
», raconte Issa Cissé, 92 ans, ancien tirailleur sénégalais. « J’appartenais à la
9e division d›infanterie coloniale. Nous avons débarqué le 17 août et le 25 août,
nous sommes entrés dans Toulon, que nous avons libérée », précise à l›AFP le
frêle vieillard à l›ouïe déficiente.
« Il y avait beaucoup de morts et de blessés chez les tirailleurs sénégalais »,
poursuit le vétéran à l›humeur joviale, entouré de sa famille, dont ses deux épouses,
ses enfants et petits-enfants. « Deux jours après le début du débarquement,
nous avons manqué d’eau. Avec un autre soldat, nous nous sommes portés
volontaires pour aller en chercher », se souvient ce natif de Bakel, dans l’est du
Sénégal, à l’époque soldat de première classe. Après quelques kilomètres de
marche, ils tombent « sur un puits, dans un village déserté ». Le soldat Cissé
dit avoir « goûté à l’eau », pour s’assurer de sa qualité, « malgré les risques
d’empoisonnement ». « Nous sommes retournés chacun avec un jerricane de 20
litres sur la tête », raconte-t-il.
Le retour au pays, la déception de la non-reconnaissance
À la fin de la guerre, « nous avons attendu un an pour rentrer au Sénégal, le 25
avril 1946, faute de bateau ». Libéré de l›armée la même année, il retrouve son
travail de chaudronnier dans la marine. « J’ai perdu beaucoup d’amis pendant ce
débarquement. Ils ont été tués par des bombes, des mines, des mitrailleuses ou
des canons. D›autres sont devenus fous ou estropiés et n’ont jamais pu revenir
en Afrique», indique M. Cissé. « Nous n’avons pas la reconnaissance de la
France. Elle ne peut même pas nous payer », dit-il, déplorant le faible montant
de sa pension. « Je perçois 219 614 FCFA [334 euros] tous les six mois. Avant
son augmentation [dans les années 2000, NDLR], c’était 25 000 FCFA [38 euros]
par semestre », soupire le nonagénaire, livret militaire à la main. Et de rappeler
l’épisode Thiaroye, près de Dakar en décembre 1944. Des tirailleurs démobilisés,
de retour de la guerre, qui manifestaient pour réclamer le paiement de leurs
primes et soldes, avaient été fusillés par l’armée coloniale française. Malgré cela,
la fierté du devoir accompli demeure. Chéchia rouge et médailles épinglées à un
impeccable boubou brodé jaune, Issa Cissé a le visage qui s’illumine encore au
souvenir de ses faits d’armes.
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Visita Cultural na Beira Alta

PATRIMÓNIO E SAÚDE
•
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•
•
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Sé Catedral
Museu da Guarda
Paço da Cultura
Igreja da Misericórdia

Guarda fundado em 1940 apresenta um acervo constituído por coleções de
arqueologia, numismática, escultura sacra dos séculos XIII a XVIII, pintura sacra
dos séculos XVI a XVIII e armaria dos séculos XVII a XX. Encontramos ainda
cerâmica, fotografia, etnografia regional, pintura e desenho de finais do século
XIX e 1ª metade do século XX. Recentemente tem desenvolvido acção na área
da arte contemporânea e ampliado significativamente essa colecção. O Museu

A Catedral da Guarda, que se ergue majestosa no centro da cidade, foi mandada
erigir durante o reinado de D. João I, por iniciativa do bispo D. Vasco de Lamego.
As obras, iniciadas em 1390, só foram concluídas no tempo de D. João III,
arrastando-se por mais de 150 anos. Como resultado, a Sé tornou-se uma das
da Guarda está instalado no antigo Seminário Episcopal construído em 1601 por
D. Nuno de Noronha. Do conjunto fazem parte o Paço Episcopal, o Seminário
e a Igreja, formando uma planta em U, com a Igreja ao centro. O conjunto
insere-se no Maneirismo, construído no século XVII, com excepção da igreja,
do século XIX, mais concretamente de 1887. O Museu da Guarda é herdeiro do
Museu Regional da Guarda fundado em 1940, sob a dependência da Câmara
Municipal, no âmbito das Comemorações Centenárias. Em 1983 iniciaram-se
obras de remodelação do edifício e elaborou-se um plano museológico para a
apresentação da colecção permanente. Abriu ao público em Junho de 1985 sob
a designação de Museu da Guarda. Actualmente é tutelado pela Câmara
Municipal da Guarda. Das obras que integram as suas colecções merecem
particular destaque na arqueologia, duas espadas da idade do Bronze, uma
fíbula anular hispânica do séculos V/VI a. C., a colecção de numismática romana
e um torso Imperial Romano do século II; na escultura, um granito policromado
do século XIII, representando N.ª Sr.ª da Consolação, o Altar da Anunciação

igrejas mais emblemáticas de Portugal, com uma estrutura que cria a simbiose
entre o gótico e o manuelino. O edifício de granito destaca-se pelo seu aspecto
fortificado, levantando-se imponente em direcção ao céu com os seus pináculos
e contrafortes, que se entrecortam com os aprimorados elementos decorativos
manuelinos. No interior, não deixe de contemplar o magnífico retábulo-mor em
pedra de ançã, executado pela oficina coimbrã de João de Ruão, obra maior
da escultura erudita do período mais tardio do Renascimento. O Museu da
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século XVI e os espaldares de cadeiral dos séculos XVI e XVIII; na pintura,
desenhos de Carlos Reis, António Carneiro, óleos de Columbano, Eduarda
Lapa, Almeida e Silva e João Vaz; as colecções etnográficas permitem uma
leitura das principais actividades económicas da região e a colecção de armas
que inclui peças do século XVII ao XX, que documentam a evolução da armaria.
A construção da Igreja da Misericórdia remonta ao ano de 1611, de acordo com
os testemunhos escritos e os túmulos encontrados no interior do edifício. No
entanto, o seu desenho actual data do século XVIII, apresentando um estilo
Barroco. A belíssima Igreja da Misericórdia detém uma forma rectangular, uma
fachada ladeada por duas torres sineiras

Visita ao centro histórico, à arquitectura, arte manuelina e
Judiaria.
Implantada na paisagem montanhosa da Serra da Estrela, a Guarda foi um
dos mais importantes redutos de um conjunto de fortificações que defendiam
a fronteira portuguesa com Castela e Leão na Idade Média. Com vestígios de
ocupação humana desde a Pré-História, a cidade mais elevada de Portugal foi
oficialmente fundada por Sancho I, que lhe doou foral em 1190. A porta guardada
do território nacional é também a porta de entrada de um distrito a descobrir,
onde se cruzam a rota das Aldeias Históricas com os Castelos de Fronteira, a
rota das Judiarias e a Pré-História do país.
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judeu . As casas tinham, em tempos mais remotos, apenas um andar. A partir do
século XIV, as casas dos comerciantes tinham duas portas: uma mais ampla que
conduzia à loja e uma menor que era a porta da residência. A sinagoga situavase, inicialmente, num prédio alugado, mas mais tarde foi transferida para um
edifício construído de raiz .
A entrada principal do bairro judaico situava-se nas Quatro Quinas, o ponto onde
convergem três estradas que se cruzam e formam quatro cantos. A estrada mais
ampla conduzia à Porta D’ El Rei, uma das entradas da cidade. Na antiga Rua
Nova da Judiaria, hoje Rua do Amparo , ainda encontramos a porta – actualmente
uma porta confinada – da casa do guarda, em que o vigia nocturno controlava o
acesso à cidade, abrindo e fechando a porta . Assim, o bairro judeu foi isolado
do resto da cidade, facto que torna evidente a noção de privacidade, cultivada
pelos próprios judeus .

No centro histórico da Guarda e em pleno recinto muralhado da cidade, junto ao
adro da igreja de S. Vicente, ergue-se um austero edifício de três pisos, em cuja
fachada, revestida a cantaria de granito mas provavelmente caiada na origem,
se destaca um interessante janelão quinhentista. Segundo algumas tradições,
este edifício teria sido o Paço Episcopal medieval, palco do assassinato do
Bispo D. Álvaro de Chaves por um seu criado, que o terá lançado à rua de uma
janela. Ainda que esta associação não esteja comprovada, a janela quinhentista
mantém-se no imaginário local como referência irresistível ao célebre episódio.
A janela quinhentista, único elemento
classificado do imóvel, rasga-se
ao centro do segundo registo da
fachada, voltada para a antiga Rua
Direita do burgo medieval, sendo os
restantes vãos todos de verga recta
e sem decoração. Trata-se de uma
elegante moldura em meia-cana,
correndo desde o peitoril até ao lintel,
onde forma um arco contracurvado e
trilobado, rematado com cogulhos.
Nas ombreiras, a moldura é delimitada
por pequenos e delicados capitéis
geometrizantes, e assenta em bases
semelhantes, já sobre o peitoril. Entre
a moldura e a caixilharia da janela, o
intradorso é decorado com motivos
renascentistas de candelabros, putti,
mascarões, aves e temas vegetalistas.

A Inquisição e perseguição religiosa ensombraram a tolerância tradicional da
Guarda, que se vivia deste a ocupação da cidade, tal como sucedeu noutras
cidades. No entanto, na área urbana que compreende o antigo bairro judeu e
áreas adjacentes habitados por judeus , e mais tarde por cristãos novos , ainda
subsistem marcas de cruzes nas portas – geralmente no lado direito. As cruzes
eram um símbolo da cristianização das casas , mas também o testemunho do
“mezuzah” que todo judeu deve tocar com a mão direita, enquanto murmura uma
oração antes de entrar na casa.

O peitoril possui um medalhão central
com efígie, sustentado por grifos
alados.

•
•

•
•

Arquitetura Manuelina
Portas da Erva, Centro Histórico da Guarda

Visita ao centro histórico do Sabugal: Castelo e Casa da
Memória Judaica do Sabugal.
Castelo
Casa da Memória judaica

A judiaria da Guarda é um dos recantos
mais genuínos da cidade medieval. Considerada a mais antiga da região
manteve-se activa até à época da expulsão dos Judeus. Localizado dentro das
muralhas da cidade , o antigo bairro judeu existe ainda hoje, perto da Porta D’
El Rei. A comunidade judaica da Guarda foi durante muito tempo uma das mais
importantes comunidades judaicas no país, e também uma das mais ancestrais.
Há evidências de que remonta ao século 13, quando o rei D. Dinis deu o foro às
comunidades judaicas da paróquia de S. Vicente. Uma dessas famílias estava
alojada na sinagoga. O bairro judeu começava perto Porta d’ El Rei, que cobre o
adro de S. Vicente, na fronteira com o pano da muralha da cidade e a Rua Direita,
que conduzia a essa entrada. Este era o novo bairro judaico , uma continuação
do anterior, sendo mencionado na Carta de 1199.
Em 1465 este acesso foi fechado devido aos protestos dos cristãos. No final
do século XIV, viviam aqui cerca de 200 pessoas e cerca de 50 anos depois,
o número de pessoas de fé judaica totalizava 600 a 850 pessoas. As famílias
tinham nomes como Ergas , Castro, Falilho , Baruch , Mocatel , Mark Querida,
Alva , Cáceres, Castelão , entre outros.

O Castelo do Sabugal, adquiriu uma dimensão mais significativa no reinado de
D. Dinis, reinado em que também passou a integrar definitivamente o território
português, após a sua conquista ao reino de Leão e ter sido assegurada a sua
pertença a Portugal, pelo tratado de Alcanices.

A comunidade judaica era muito dinâmica e realizou inúmeros serviços à
população, desempenhando as mais variadas profissões: alfaiates , sapateiros,
curtidores, ferreiros, tecelões, barbeiros, médicos, cirurgiões, ourives e
carpinteiros

Todavia no local do castelo já devia existir uma fortificação desde a época dos
romanos, depois dominada pelos árabes e que no contexto da reconquista cristã
da Península Ibérica, terá sido conquistada por D. Afonso Henriques e depois
perdida para o rei de Leão.

O centro histórico da cidade da Guarda ainda conserva traços do antigo bairro

Após a sua inclusão no território português em 1297, D. Dinis manda ampliar as
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suas defesas, nomeadamente reforçando as muralhas e erguendo novas torres, Visita ao Centro Histórico de Sortelha.
entre elas a Torre de Menagem.
Ao longo dos séculos foram sendo feitas outras obras, por exemplo, em 1515,
no reinado de D. Manuel I, e também foi modernizado durante a Guerra da
Restauração da Independência depois de 1640, servindo mais tarde como
aquartelamento de tropas, durante as invasões francesas.

Com a perda de importância militar destas fortificações, o Castelo do Sabugal
teve a sorte de outros monumentos, com a utilização da pedra das suas muralhas
para construção de habitações e a utilização do espaço interior como cemitério.
Em meados do século XX, a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais, deu início à sua recuperação, com campanhas de trabalhos que se
prolongaram até ao final do século.
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Vila fronteiriça de fundação medieval, com foral concedido em 1228, Sortelha só
perderá este estatuto concelhio com a reorganização administrativa feita pelo
estado liberal no séc. XIX. A antiga vila constitui um espaço urbano medieval
(séc. XIII-XIV), que encontra nas necessidades defensivas e na organização
militar do espaço a sua matriz essencial, bastante alterada com as intervenções
ocorridas no período manuelino (séc. XVI) e na centúria de seiscentos.
Semelhante estrutura ainda hoje é observável, porque, desaparecidas as
exigências defensivas que estão na origem e posterior utilização do castelo
medieval, a sua população preferiu progressivamente instalar-se num arrabalde,
em zona mais fértil e menos acidentada, não sofrendo portanto o espaço dentro
de muros adaptação considerável às condições de vida dos séculos mais
recentes. Dois espaços fundamentais configuravam Sortelha. No ponto mais
elevado, sobranceiro ao vale e na vertente mais inacessível, situa-se o Castelo:
era o pólo exclusivamente militar, bem marcado pelo perfil destacado da Torre de
Menagem; no seu interior ainda se pode ver a Cisterna, para o abastecimento de
água e uma Porta Falsa. A serpentear o cabeço e tomando-lhe a forma oval,
levantou-se a muralha, no seio da qual se estabeleceu a população da antiga
vila. Espaço fechado, comunicava com o exterior por portas abertas a Este Porta da Vila , Oeste - Porta Nova e Noroeste - Porta Falsa, tendo ainda uma
saída de recurso junto ao Castelo. O perímetro defensivo contava além do

Localizada no Largo do Castelo do Sabugal, a Casa da Memória Judaica da Raia
Sabugalense, é um espaço museológico que ocupa o edifício da antiga Casa do
Castelo. No edifício de dois andares, painéis explicativos demonstram a relação
desta região fronteiriça com os judeus e cripto-judeus (judeus supostamente
cristãos porque baptizados, mas que professavam a fé judaica em segredo),
entre os séculos XV e XVIII.
Testemunho da passagem e do assentamento de famílias judaicas nesta zona
no século XV, a Casa da Memória Judaica da Raia Sabugalense dá a conhecer
personalidades judaicas que se estabeleceram neste concelho português após
serem expulsos de Espanha em 1492.
Com algumas peças arqueológicas aqui depositadas, ganha especial destaque
o armário que pode ter sido usado como Hejal (Aron Kodesh), onde eram
guardadas as alfaias religiosas, especialmente o rolo da Torah, como testemunha
João Lopes Nunes, um habitante do Sabugal, num dos interrogatórios a que foi
submetido na Inquisição, em 1703.
A Casa dispõe ainda de alguns conteúdos gráficos acompanhados de textos que
fazem uma evocação da presença das comunidades judaicas nesta antiga vila.
No piso térreo, pode ser visionado um documentário sobre a presença e vida da
comunidade judaica do Sabugal, que recebeu o Prémio Filme de Divulgação da
Associação Portuguesa de Museologia, em 2018.

mais com a Torre do Facho, bem como com outra torre de vigia na Porta da
Vila. A mancha construída revela laboriosa adaptação à extrema irregularidade
topográfica, apresentando o conjunto uma disposição em anfiteatro. A malha
urbana, pouco densa e composta por quarteirões muito irregulares, estrutura-se
a partir de um eixo principal, de ligação entre as portas da Vila, composto pela
Rua da Fonte e Rua Direita. Como espaços urbanos mais significativos surgem:
o Largo do Corro, amplo terreiro aberto à entrada nascente da Vila, onde se
ergue uma árvore secular e se destaca uma Fonte de mergulho medieval ou
quinhentista; o Largo do Pelourinho, onde se localiza a Casa da Câmara e Cadeia
e o Pelourinho, constituindo além do mais a zona de acesso ao Castelo; o Largo
da Igreja, de limites imprecisos e que funciona como articulação viária entre a
Rua da Fonte e a Rua Direita; e por fim, um espaço muito específico, formado
extramuros, junto à Porta Nova: ladeando o troço da Calçada Medieval, ligação
antiga
da vila àamarrotado...
Ribeira da Cal ao Casteleiro, encontram-se as ruínas da Igreja
Portugal
de Santa Rita, o antigo Hospital da Misericórdia, do séc. XVII (reaproveitamento
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de uma gafaria medieval) e, junto ao cemitério, a Capela de Santiago. No que
respeita à habitação, domina a casa de dois pisos, construída com materiais da
região. Tem planta retangular, localizando-se a loja no piso térreo e a habitação
no superior. O acesso faz-se por escada interna de tiro em madeira, ou através
de escadas exteriores com patamar e balcão simples, sendo raro o alpendre.
O número de portas e janelas é reduzido ao essencial, e muito pontualmente
surgem decoradas (janela manuelina, moldura de meia cana, elementos
estruturais biselados). Nesta arquitetura rude e discreta destacam-se algumas
habitações por na fachada exibirem pormenores mais cuidados e que ,por vezes,
correspondem a uma singular identidade social do ocupante - Casa do Escrivão,
Casa do Governador e Casa do Juiz.

Par: Pasquale
Tocca Igreja
Visita ao centro histórico de Belmonte:
Castelo,
Panteão dos Cabrais, Museu Judaico de Belmonte, Museu dos
Descobrimentos.
•
•
•
•

Castelo
Igreja Panteão dos Cabrais
Museu Judaico de Belmonte

D. Afonso V em 1466 doa o Castelo a Fernão Cabral I, tornando-se a residência da
família Cabral. As várias transformações efectuadas são ainda visíveis no pano
da muralha oeste, com a construção de várias janelas panorâmicas. Destaca-se
um janela de estilo manuelino, da primeira metade do século XVI, encimada por
brasão composto por duas Cabras (Cabrais) e seis ruelas (Castros), simbolizando
a união de João Cabral Fernandes com D. Joana Coutinho de Castro.
Actualmente, o edifício tem funções turísticas e culturais, tendo sido construído
um anfiteatro ao ar livre e a Torre de Menagem e Sala Oitocentista adaptadas a
espaços museológicos dedicados à história do Concelho e do Castelo.
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A história de Belmonte surge, normalmente, associada à história dos Cabrais
e dos Judeus. Foi terra natal de Pedro Álvares Cabral, o navegador, que no
ano de 1500 comandou a segunda armada à India, durante a qual se descobriu
oficialmente o Brasil. A presença humana no atual concelho de Belmonte está
comprovada desde as épocas mais remotas. A Anta de Caria, os Castros de
Caria e da Chandeirinha certificam a longevidade da fixação na pré e protohistória.
A presença romana é também evidente pelos testemunhos da Torre Centum
Cellas ou pela Villa da Quinta da Fórnea, pontos de passagem da via que ligava
Mérida à Guarda. Na Idade Média Belmonte surge-nos, primeiramente, ligado
à história do concelho da Covilhã, concretamente, no foral concedido em 1186
por D. Sancho I. Mas, em 1199, de acordo com a sua política de povoamento
e reforço da defesa fronteiriça, o mesmo rei concedeu foral a Belmonte ficando
esta até 1385 sob jurisdição da Covilhã. No século XIII, a vila encontrava-se
já em franco desenvolvimento justificando a existência de duas Igrejas - a
de São Tiago e de Santa Maria (perto do velho cemitério, junto ao Castelo) e
de uma Sinagoga. Embora pertencendo à Coroa, o Castelo de Belmonte era
administrado por um alcaide local e já desde 1398 que este cargo estava ligado
aos Cabrais. O primeiro alcaide foi Luís Alvares Cabral. Fernão Cabral, pai de
Pedro Alvares Cabral, foi o primeiro alcaide-mor. Com ele se iniciou, no século
XV, a época de maior destaque do Castelo e de Belmonte. Em 1510 D. Manuel I
concedeu a Belmonte nova carta de foral. Nessa altura a comunidade de Belmonte era
essencialmente rural, dependente da pecuária e da agricultura. A presença de
Judeus favoreceu também a existência de algum comércio. Na primeira metade
do século XVI o Concelho de Belmonte tinha “de termo duas léguas em longo e
uma de largura” sendo a vila que na comarca de Castelo Branco tinha a maior
densidade populacional em vizinhos a seguir à Atalaia. Em meados do século
XVIII a população de Belmonte contava já com cerca de 1416 habitantes. Em
1811 estava judicialmente anexa a Sortelha (que tinha Juiz de Fora) na Comarca,
Provedoria e Diocese de Castelo Branco. E, em 1842 pertencia ao Distrito
Administrativo da Guarda. Com a reforma administrativa de 1855, o Concelho
de Belmonte foi alargado pela incorporação de Caria. Mas a 7 de Dezembro
de 1895 este concelho foi extinto, tendo as suas freguesias sido anexadas à
Covilhã. Apenas três anos depois foi restaurado o Concelho de Belmonte.
A construção do Castelo de Belmonte data do século XIII . Em 1258 D. Afonso III
autoriza D. Egas Fafe a construir uma Torre no Castelo de Belmonte, no entanto,
no local onde se ergue o Castelo, haveria já um sistema defensivo, posto a
descoberto com as escavações arqueológicas realizadas no monumento, cuja
construção estaria relacionada com as necessidades de repovoamento e de
afirmação do poder real de D. Sancho I na região.

A Igreja de Santiago e Panteão dos Cabrais é um monumento de traço romântico,
foi sofrendo modificações ao longo dos tempos, apresentando alguns elementos
góticos e maneiristas. Foi talvez construída em 1240, por intermédio da D. Maria
Odil Cabral, por disposição de D. Gil Cabral. No interior do monumento, pode
observar-se uma Pietá, em granito e policromática e pinturas murais, pelo menos
de duas épocas, encontrando-se vestígios de um tríptico construído por figuras
que representam Nossa Senhora, São Tiago (orago) e S. Pedro.
Adossado à Igreja está o Panteão dos Cabrais, ainda em construção em 1483.
A renovação deste deve-se a Francisco Cabral, primeiro Alcaide de Belmonte
após a Restauração, comoa ele se devem alguns dos túmulos renascentistas ali
existentes (1630). Situada num dos caminhos portugueses de peregrinação a
Compostela, a Igreja de Santiago seria um local, onde os Peregrinos encontravam
um conforto espiritual no decurso da sua jornada.
O Museu Judaico pretende ser um espaço pedagógico-didáctico sobre o
Judaísmo e a cultura do povo judeu. Ilustra a história dos judeus portugueses,
as suas vicissitudes ao longo dos tempos e o contributo que trouxeram
à cultura, arte, literatura, comércio e ofícios, O espaço está dividido em três
pisos. No primeiro existe um átrio/recepção, a loja do museu e um auditório;
no segundo encontra-se a exposição permanente; enquanto o terceiro destinase a exposições temporárias e a um Centro de Estudos Judaicos. O museu
foi renovado em 2017.A comunidade que,durante séculos, resistiu aos éditos
de expulsão dos Reis Católicos, ao decreto de expulsão ou conversão de D.
Manuel I, ao olhar vigilante da Santa Inquisição e às penas do seu tribunal,
merece ser recordada. Peças da Idade Média ao séc. XX, utilizadas por judeus
e cristãos-novos no quotidiano ou nas práticas religiosas, encontram-se neste
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espaço museológico e acessível aos visitantes.
O Museu dos Descobrimentos / Centro de Interpretação “À Descoberta do
Novo Mundo (DNM)” surge da vontade da Câmara Municipal de Belmonte em
dar a conhecer um dos maiores feitos de sempre da História das Descobertas
Portuguesas – o Achamento do Brasil.
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Este espaço propõe-se dar a conhecer, estudar e divulgar o feito de Pedro
Álvares Cabral e a explorar a História da maior nação de expressão portuguesa,
que ao longo de cinco séculos construiu-se através de uma extraordinária
convivência de culturas.Visitar o DNM é como fazer uma viagem com mais
de 500 anos. É um aproximar à história dos descobrimentos e do Brasil. Por
isso esta epopeia foi produzida com o recurso às mais modernas tecnologias

e técnicas museográficasde forma a ser entendida e compreendida por todos
os públicos, inquietando-os, estimulando-os e dando-lhes a possibilidade de
participarem, conhecerem e interpretarem a nossa história. O DNM é um espaço
de sensações e emoções que nos fazem compreender, respeitar, sonhar e viajar.
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A Reformas Vitalícias “dos Grandes”

Por Armando Rebelo
Publicadas foram há dias, finalmente as reformas que a Caixa de Aposentações,
paga mensalmente a alguns dos nossos políticos, juristas e militares. Anualmente
são milhões que este pobre bom povo tem de pagar a mais de trezentas
personalidades, que trabalharam para o Estado.
De forma aleatória escolhi 12 personagens, de diversos partidos que não nomeio
entre os quais estão inseridos homens e mulheres.
Assim: Eis a lista dourada que decerto “não passa fome” e tem boas eiras e
beiras:
1- General Rocha Vieira- Foi Governador de Macau- Reforma que tem sido
reduzida: 113.607.21€
2- José Sócrates-Ex Primeiro Ministro- Reforma Activa 2 372,05€
3- Torres Couto ex- Secretário Geral da UGT - Reforma Activa 2 148.42€
4 – António Orey Capucho – Ex presidente da Câmara de Cascais – Reforma
Activa 2598.18€
5 -Alberto Arons de Carvalho–Ex membro do Governo Reforma Activa 3 0520.14€
6 - Armando Vara – Ex Governante, condenado a cumprir prisão em Évora Reforma activa 2 014.15€
7 - Carlos Carvalhas – Ex Deputado Reforma activa 2019,88€
8 - Carlos Melancia – Ex Político em Macau Reforma activa 9 727,42€
9 – Fernando Nogueira Ex Primeiro Ministro – Reforma Activa 2 094.71€
10 - Odete Santos – Ex Deputada Reforma Activa 2 905.11€
11 - Zita Seabra – Ex Deputada Reforma Activa 1 342.76€
12 – Narana Coissoró – Ex Deputado – Reforma Activa 2 219.88€
Estes 12 magníficos e magnificas decerto estão” na maior”. Nós o Povo é o
preço que temos que pagar pela nossa Democracia. Claro que foi um bem que
Abril nos deu, mas os senhores dos poderes depressa subverteram a Liberdade
que conquistámos.
Para mim que devido à crise, há uns anos, extorquiram-me na altura algumas
centenas de euros que “Jamais irei recuperar… “Pobre de mim, coitado, é a
vida…

Livros Recentes
1-Prisioneiros de Guerras – Tinta da China
Esta obra deveras elucidativa tem a coordenação de Pedro Ayres Oliveira. O
livro revela um conjunto de situações em que portugueses, de diversas origens
foram prisioneiros em vários confrontos, internacionais. Vale a pena ler estas
dramáticas experiências pelas quais passaram muitos dos nossos compatriotas.
2- Revista da Marinha- Almirante Alexandre da Fonseca
É uma excelente revista dedicada a todos aqueles que têm a ver com o meio
naval, sejam Militares ou Civis. Esta publicação insere artigos de grande interesse
e tem uma publicação bimensal com excelente grafismo.
3-Manual do Bom Fascista-Ideias de Ler-Porto Editora
O conhecido autor Rui ZinK escreveu esta obra baseando o seu estudo numa
ideologia que contempla a instalação do medo. Hoje em dia se não nos pusermos
a pau esta forma de governo poderá afectar os nossos netos e bisnetos.
4-Cebola crua com sal e broa- Clube do Autor
Miguel Sousa Tavares é um reputado comentador político hoje em dia, embora
continue a ser advogado, jornalista e escritor. Tem as suas obras traduzidas
em mais de 30 países e é reconhecido como uma figura proeminente na nossa
actual literatura.
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Surtout ne pas emmerder les pirates

L’analogie n’est pas de moi, elle est de Jean-Thomas Léveillé, vice-président de
la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), il a comparé la
crise des médias à un livreur qui garderait l’argent pour lui seul. «C’est comme si
vous aviez un restaurant et que moi, j’avais une entreprise de livraison et que je
livrais vos repas en gardant tous les revenus. Vous diriez que c’est du vol. C’est
ça, c’est du vol.»
C’est court, mais c’est ça.
Et je poursuis que si, par malheur, le restaurateur devait s’en plaindre et réclamer
son dû pour pouvoir continuer à payer les aliments et ceux qui cuisinent, on lui
dirait sèchement de repenser son modèle d’affaires.
Marche ou crève.
Ça résume, en gros, ce qui se passe avec les médias qui se font siphonner leurs
revenus depuis des années par les Facebook, Twitter et Google de ce monde,
tellement qu’ils en sont contraints aujourd’hui à implorer l’aide de l’État, État qui
préfère éteindre les feux plutôt que de mettre au pas ceux qui les ont allumés.
Allez pirates, continuez à pirater.
Professeur à l’École des médias de l’UQAM, Jean-Hugues Roy a calculé qu’en
2017, Facebook à lui seul est allé chercher 33,7 millions $ en revenus publicitaires
à partir du contenu produit par les médias québécois, sans débourser un traître
sou noir pour produire ledit contenu.
Jamais les médias n’ont été aussi «consommés», jamais ils n’ont tiré si peu
d’argent pour produire l’information.
Le livreur est mort de rire. Le resto se meurt.
Bizarrement, les concepts de redevances et de droits d’auteurs qui compensent
la production d’à peu près tous les types de contenu ne s’appliquent pas aux
producteurs de nouvelles, comme si ça allait de soi, comme si ce qui est juste
pour la musique et la littérature ne l’était pas pour les médias.
Il faudrait chanter nos manchettes.
Il faudrait du courage politique et le gouvernement fédéral n’en a pas, incapable
de mettre son pied à terre devant les géants. On l’a vu avec Netflix, qui a même
eu droit à un traitement de faveur, une exemption à appliquer la taxe de vente,
sous le fumeux prétexte de ne pas taxer davantage les Canadiens.
La chose est possible, pourtant. Le mois dernier, le parlement français a adopté
une loi créant un «droit voisin» que devront verser ceux qui s’enrichissent avec
le contenu à ceux qui le produisent. La France devient ainsi le premier pays à
légiférer pour un partage des profits, elle devrait être suivie par d’autres États, la
directive émanant de l’Union européenne.
Le Canada, lui, fait du surplace. Justin Trudeau a dit jeudi ne pas vouloir de
«solution à la pièce» en indiquant que le sujet serait «certainement» abordé
pendant le G7 qui a eu lieu en fin de semaine à Biarritz.
Trump est contre, évidemment.
Le plus frustrant dans l’histoire, c’est que la Loi canadienne des droits d’auteurs
protège déjà, en théorie, le contenu des médias, c’est écrit noir sur blanc sur le
site de Copibec, qui gère au Québec les droits de reproduction des œuvres. «Les
droits d’auteur appartiennent de manière exclusive au titulaire de droits. Une
autorisation est donc nécessaire pour reproduire, présenter ou communiquer
une œuvre tels un livre, un article de journal ou de périodique.»
Les auteurs reçoivent un chèque chaque année du programme fédéral du droit
de prêt public (DPP), un montant pour compenser l’accès gratuit des lecteurs à
leurs livres dans les bibliothèques.
Pour l’accès aux nouvelles sur Facebook et Twitter, rien. C’est «bar ouvert».
Et les gens se posent la question, toute légitime, pourquoi je payerais pour lire
le journal alors que je peux tout avoir gratuitement? Parce que ce qui donne la
valeur au journal n’est pas le papier, mais ce qui est écrit dedans.
Et ça, ça coûte de l’argent.
Je pose cette question, «pourquoi trouve-t-on normal de payer Netflix pour nous
divertir, mais pas un média pour nous informer?»
Je ne sais pas ce qui émergera de la commission parlementaire québécoise
qui se penche ces jours-ci sur l’avenir et le financement des médias, j’espère
seulement que le contribuable ne sera pas le seul à casquer. Il faut aller chercher
l’argent que nous perdons à ceux qui le prennent.
Allons, emmerdons les pirates.
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Colaboração especial

www.facebook.com/museucombatente.oficial		

https:facebook.com/ligadoscombatentes.oficial

VISITA DO PRESIDENTE DA LIGA DOS COMBATENTES, TGENERAL JOAQUIM CHITO RODRIGUES A TIMOR
DE 18 A 20 DE AGOSTO 2019 - 2ª PARTE
O Presidente da Liga dos Combatentes, Tenente-general Joaquim Chito Rodrigues, esteve de visita a Timor entre 18 e 21 de Agosto, a convite do Almirante
Silva Ribeiro, Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas.-
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Nos vários eventos a que assistiu acompanhou o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante António Silva Ribeiro, e o Chefe do Estado-Maior-General das FALINTIL (F-FDTL), Major-General Lere Anan Timur, entre
outras entidades civis e militares.
A 19 de Agosto participou na inauguração do cemitério de Aileu, após a conclusão dos trabalhos de recuperação do Memorial “Aos Massacrados de Aileu
– 1942”, onde estão sepultados militares e civis mortos no decurso da invasão
japonesa a Timor-Leste, na 2ª Guerra Mundial.
No final do seu discurso de homenagem recitou um poema de sua autoria realçando a coragem dos timorenses na salvaguarda e conquista da sua liberdade,
sendo fortemente ovacionado, já publicado no ABC 140. Esta semana deixamos
convosco o discurso do Presidente da Liga dos Combatentes na cerimónia deste
dia, muito solicitado pelas entidades e particulares presentes.

De Isabel Martins - Mkt Museu dos Combatentes

e, de 1954, data do primeiro morto, Aniceto Rosário, em Dadrá, no estado da
então Índia portuguesa, até 1974, fim da guerra do Ultramar, cumpriu nas Forças
Armadas o seu dever pelos cinco cantos do mundo.
Servi então em quatro comissões, em Angola e em Macau.
Em Macau em Junho de 1975 organizei a Cimeira de Timor e acompanhei através
da Rádio Naval o processo de Timor. Mais tarde, já em Lisboa, fui testemunha de
um verdadeiro levantamento nacional do povo português, contra o que sucedeu
em Santa Cruz e a favor do sentimento de independência do povo de TimorLeste (a 12 de Novembro de 1991).
É por isso uma honra e um privilégio hoje, como Presidente da Liga dos
Combatentes de Portugal e por deferência do Senhor Almirante Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas Silva Ribeiro, poder participar
nesta cerimónia que reaviva a memória e homenageia os que caíram durante a
Segunda Guerra mundial, na defesa de Timor.
Aqui se mistura sangue português e sangue timorense. Aqui homenageamos
hoje e aprofundamos a amizade entre dois povos.

“Exmo. Senhor Gen CEMGFA de Timor-Leste

Minhas senhoras e meus senhores,

MGen Lere Anan Timur

No âmbito do seu Programa Estratégico e Estruturante Conservação das
Memórias, a Liga dos Combatentes estabeleceu com o então Brigadeiro General
CEMGFA Ma Tan Ruak, em 2009, um protocolo de cooperação em várias áreas
nomeadamente a garantia da dignificação dos lugares onde se encontram
inumados militares portugueses. Programa que vimos desenvolvendo em todo
o mundo desde 2005.

Exmo. Senhor Almirante CEMGFA de Portugal
Almirante Silva Ribeiro
Exmo. Senhor Embaixador, de Portugal em Timor Leste
Dr José Pedro Machado Vieira
Exmo. Senhor Administrador, do Município de Aileu
Dr João Tilman Rego
Ilustres entidades civis, militares e religiosas, presentes
Minhas senhoras e meus senhores, veteranos e famílias
Entre 1942 e 1945, Timor começou a fazer parte da minha vida como da vida de
milhões de portugueses, para não mais sair.
Então na escola primária, Ramelau, Tatamailau, como a Serra mais alta de
Portugal e a invasão de Timor por potências estrangeiras durante a segunda
guerra mundial, bem como a referência a que os timorenses não pisavam a
sombra da bandeira portuguesa e então a guardavam e escondiam bem dobrada
em vários lugares de Timor, foram na minha juventude, mensagens recebidas e
jamais esquecidas.

A obra de hoje da iniciativa do Almirante Silva Ribeiro com o apoio do Senhor
General Lere, CEMGFA de Timor integra-se perfeitamente nesse Programa da
Liga dos Combatentes, pelo que em meu nome pessoal e de todos os membros
da Liga dos Combatentes de Portugal agradeço a honra de poder estar presente
hoje nesta simbólica cerimónia. Como afirma o Senhor Almirante Silva Ribeiro
a Liga dos Combatentes é uma instituição que integra em si a continuação da
defesa dos valores humanistas das Forças Armadas portuguesas.
Fazemo-lo há cerca de cem anos, praticando a solidariedade e promovendo os
valores da história e os símbolos nacionais, bem como, da segurança e da paz.
Homenageamos os mortos e lutamos pela dignidade dos vivos.
Meus senhores e minhas senhoras,
Caras altas entidades hoje aqui presentes,

Jamais esquecidas igualmente as atrocidades que nos trazem aqui hoje.

Permita-me que para além da homenagem que hoje os combatentes de Portugal
prestam aos combatentes veteranos de Timor-Leste, aproveite este momento
para vos transmitir a disponibilidade da Liga dos Combatentes para continuar a
cooperar com as instituições de Timor.

Tudo quanto acontecia em Timor ecoava muito alto do outro lado do mundo. Vivi
sempre os assuntos de Timor sem nunca cá ter estado.
A minha geração mal entrou na maioridade, marchou para a guerra do Ultramar

Estamos disponíveis, se assim considerarem útil, para propor a admissão da
organização de combatentes de Timor-Leste na Federação Mundial dos Antigos
Combatentes.
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5. Chefe do Posto Administrativo Auxiliar António Afonso;
Igualmente para sugerir que, em conjunto com outros países de expressão
portuguesa, lutemos pela inclusão do tema Apoio aos Antigos Combatentes, na
6. Cabo de Infantaria Evaristo Gregório Madeira;
agenda da CPLP.
7. Cabo de Infantaria João António da Costa;
Finalmente, disponíveis para retomar o Protocolo existente desde 2009, entre
a FRETILIN e a Liga dos Combatentes, ou outro que entendam oportuno,
nomeadamente a criação de um Núcleo da Liga dos Combatentes em Timor-Leste
e o desenvolvimento em Timor-Leste do programa Estruturante Conservação
das Memórias, para dignificação dos lugares onde se encontram inumados
militares portugueses e da manutenção sistemática dos monumentos existentes
em Timor e a Portugal.
Uma palavra de muito apreço para todos os que trabalharam e se esforçaram para
que este monumento retomasse a dignidade que merece e que todos desejamos
se mantenha em honra daqueles que hoje homenageamos. A sua Exa. O MGen
Lere, CEMGFA de Timor e aos elementos da FALINTIL os agradecimentos da
Liga dos Combatentes de Portugal.
Agradeço igualmente ao Sr. Adido da Defesa Coronel Zambujo Dores e ao
Delegado da Liga dos Combatentes em Timor-Leste, Coronel António Silva, todo
o apoio prestado.
Curvo-me mais uma vez, perante a memória dos que ao longo da história caíram
por Timor-Leste e por Portugal, em particular os que em 1 de outubro de 1942,
neste lugar, contribuíram, com o seu sacrifício, para a história do Timor de hoje,
tal como D. Aleixo Corte Real ou Artur de Canto Resende, e outros da mesma
época o fizeram. Os Combatentes Veteranos do Timor de hoje igualaram-nos na
sua luta e honraram-nos.
Permitam-me, pois, a leitura de um poema meu em sua honra publicado no livro
Caminhos, e escrito no ano 1999, do século passado, após os acontecimentos
de Santa Cruz, e quando Timor-Leste lutava pela sua independência, é uma
síntese do sentimento do povo Português e meu, pelo povo de Timor-Leste, no
duro ambiente geográfico que acolhe o protege; tem por título “Timor “.
TIMOR
Tudo, tudo à minha volta
É um sentimento de revolta.
Tudo, tudo em meu redor
É ansiedade, é dor.

Mundo da hipocrisia de novo
Maltrata a alma de um povo.
Do outro lado do mundo
Destrói-se o mais profundo.

Deste lado, Portugal todo é fervor
E luta, luta, luta por Timor.
Tudo, tudo à minha volta
É sentimento de revolta.

O Sol nasce sem luz
Na terra do Sol nascente,
Confiantes entregam vidas
Nas mãos de Nações Unidas.

A coragem de uma Nação
Que acende vela da Liberdade.
Vê-se uma força sem razão
Vê-se um crime contra a humanidade.

O povo de Timor deu lição ao mundo
Durma ou não o sono mais profundo.
Mas só a coragem de nascer
Dá a Timor o direito de viver.
JCR 8 de Setembro de 1999.

Meus senhores e minhas senhoras
Os caídos que hoje homenageamos têm nome e nós temos memória, não os
esquecemos.
Peço por isso a terminar, que me acompanhem respondendo PRESENTE,
sempre que identificar, pelo nome os que caíram e aqui se encontram. E hoje
evocamos:
1. Capitão de Infantaria António Maria Freire da Costa;
2. Maria Eugénia Freire da Costa;
3. Dr. Médico Diniz Ângelo de Arriarte Pedroso;
4. Secretário da Circunscrição José Gouveia Leite;

8. Cabo Álvaro Henrique Mayer;
9. Cabo João Florindo;
10. Três Soldados Timorenses não identificados.
Viva Timor-Leste
Viva Portugal
Aileu, 19 de Agosto de 2019

TGen Joaquim Chito Rodrigues.
No final cumprimentou os militares das FALINTIL presentes, juntamente com o
MGeneral Lere Anan Timur, Cemgfa de Timor-Leste.
Numa observação do Coronel Jorge Graça - Acessor do Presidente da República
sobre uma foto publicada, onde, ao lado do TGen Chito Rodrigues está o David
Ximenes (Mandati), deputado da bancada da Fretilin [Frente Revolucionária
do Timor-Leste Independente] e Presidente da Associação de Combatentes
dos Veteranos da Luta de Libertação Nacional (ACVLLN), e onde entre ele Cor
Graça e o Almirante CEMGFA está Cornélio Gama (L7), um herói e veterano
da Luta de Libertação Nacional ( Foi um dos mais carismáticos comandantes
das FALINTIL, segundo comandante das FALINTIL na região III e o fundador da
organização de resistência clandestina criada nos anos 90, de carácter animista,
designada por “Sagrada Família”), afirma “ que esta visita do Presidente da Liga
dos Combatentes, que considera um pequeno passo do Presidente da Liga
em terras de Timor-Leste, seja o início de uma relação longa e frutífera entre
combatentes de ambos os lados que lutam pela mesma causa. “
Por gentileza informou que - “Foi de tal maneira um sucesso a reabilitação
do cemitério dos massacrados de Ailéu que passou a ser, a par do cemitério
timorense “Jardim dos Heróis e Martires da Pátria”, em Metinaro, um ponto de
visita obrigatória das Altas individualidades portuguesas que visitam o território.”
Na sua visita a Timor no fim do mês de Agosto o Ministro da Defesa, João
Cravinho acompanhado do seu homólogo timorense, BGEN Filomeno Paixão,
efectuaram uma visita a Ailéu onde “ teceu elevados elogios ao trabalho realizado
pelos militares timorenses orientados pela cooperação militar portuguesa…...
e defendeu aqui a continuação do conceito da LC relativo ao Programa da
Conservação das Memórias.”

NDR: Por evidente falta de espaço, completaremos esta reportagem na próxima edição do ABC que tratará, da cerimónia do 44º aniversário da FALINTIL a
20 de Agosto, e o discurso do senhor Presidente da República de Timor-Leste.
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Israël Face à une Escalade de la Guerre
par Procuration que l’Iran Mène contre
Lui
par Con Coughlin

Traduction du texte original: Israel Faces a Serious Escalation in its Proxy
War with Iran
•

•

•

Qu’Israël juge nécessaire d’attaquer des cibles aussi éloignées de
ses frontières immédiates, sa traditionnelle zone d’opérations militaires, témoigne de l’escalade alarmante de la menace que l’Iran fait
peser sur la sécurité de ce pays.
Plus tôt cette semaine, au Liban, un drone israélien aurait bombardé
une base palestinienne financée par l’Iran. Des avions de guerre
israéliens auraient également bombardé des bases militaires iraniennes à la périphérie de Damas, la capitale syrienne.
Il serait inacceptable que Washington s’asseye à la même table que
les Iraniens au moment où l’Iran menace la sécurité de son plus
proche allié au Moyen-Orient.

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

17 septembre. « Nous allons approfondir nos racines et frapper nos ennemis
» aurait déclaré Netanyahu, lors d’une réunion de planification qui a eu lieu
à Jérusalem en début de semaine.
L’ampleur de l’intervention israélienne a été confirmée par les États-Unis, qui
comptent 5 000 soldats basés en Irak.
Exceptée l’opération Babylone, nom de code du raid mené en 1981 contre le
réacteur nucléaire Osirak construit par le dictateur irakien Saddam Hussein
dans le cadre de sa tentative d’acquérir des armes nucléaires, c’est la
première fois que des avions de guerre israéliens attaquent des cibles en
Irak.
Qu’Israël ait jugé nécessaire d’attaquer des objectifs aussi éloignées de
ses frontières immédiates, sa traditionnelle zone d’opérations militaires,
témoigne de la menace alarmante que l’Iran fait peser sur sa sécurité.
Le raid irakien a eu lieu également à un moment où Israël mène des
opérations anti-iraniennes sur un front très élargi. La semaine dernière, au
Liban, un drone israélien a bombardé une base palestinienne financée par
l’Iran. Des avions de guerre israéliens auraient également bombardé des
bases militaires iraniennes à la périphérie de la capitale syrienne, Damas.
L’intensification de l’activité militaire israélienne est le reflet de la hausse
constante des menaces que l’Iran fait peser sur l’État juif et des risques
qu’Israël est prêt à prendre pour assurer la sécurité de ses citoyens.
Ces péripéties militaires mettent à mal l’idée émise au récent sommet du
G7 à Biarritz que l’Iran est engagé dans des pourparlers secrets en vue de
reprendre les négociations sur son accord nucléaire.
Les rumeurs d’une avancée diplomatique entre Washington et Téhéran ont
surgi à l’arrivée-surprise à Biarritz du ministre iranien des Affaires étrangères,
Mohammad Javad Zarif. Ce dernier avait apparemment été invité par le
président français Emmanuel Macron.
L’évènement a amené Donald Trump à suggérer qu’il était prêt à rencontrer
son homologue iranien, le président Hassan Rouhani, si les circonstances
le permettaient.
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Israël a récemment attaqué une base militaire iranienne en Irak, qui était
un lieu d’assemblement de missiles à moyenne portée capables d’atteindre
des cibles en Israël. La menace a été jugée si importante que le haut
commandement militaire israélien a lancé un raid aérien audacieux qui a
obligé les avions de combat furtifs F-35 à pénétrer l’espace aérien saoudien.
Photo : un F-35 de l’armée de l’air israélienne. (Source image : Israël Air
Force / Wikimedia Commons)
Des responsables militaires américains ont reconnu que des avions de
combat israéliens avaient mené une attaque contre une base militaire
iranienne en Irak, confirmant ainsi l’ampleur alarmante prise ces dernières
semaines par ce qu’il est convenu d’appeler la guerre par procuration que
Téhéran mène contre Jérusalem.
Selon des responsables des service de sécurité israéliens qui ont requis
l’anonymat, la base militaire située dans la province de Salaheddin, au nord
de l’Irak, a été prise pour cible, car elle servait à assembler des missiles
iraniens de moyenne portée capables de frapper Israël.
La menace a été jugée si importante que l’Etat major a décidé un audacieux
raid de bombardement qui a obligé les avions de combat furtifs F-35 à
pénétrer l’espace aérien saoudien. Il est difficile de savoir si les Saoudiens,
qui s’opposent à l’ingérence de l’Iran en Irak mais n’ont pas de relations
diplomatiques avec Israël, ont autorisé les avions de combat israéliens à
pénétrer leur espace aérien.
L’attaque a eu lieu le 19 juillet. La base militaire ciblée était sous le contrôle
d’un groupe de milices locales chiites appelées Forces de mobilisation
populaires, toutes parrainées par l’Iran. A l’issue des bombardements, deux
officiers du corps des Gardiens de la révolution islamique, ainsi que plusieurs
combattants du Hezbollah, milice libanaise soutenue par l’Iran, ont été tués.
À ce jour, Jérusalem n’a pas revendiqué l’attaque. Mais le Premier ministre
israélien Benjamin Netanyahu, y a lourdement fait allusion en divers
épisodes de la campagne qu’il mène actuellement en vue de sa réélection le

Mais la perspective d’une telle réunion s’est rapidement éloignée. Le dirigeant
iranien s’est empressé de déclarer qu’une telle rencontre n’aurait lieu que
si Washington mettait fin aux sanctions qui punissent son pays, préalable
auquel personne de l’administration Trump ne saurait souscrire.
L’idée que Washington s’assoit à la même table que les Iraniens au moment
où l’Iran menace la sécurité de son plus proche allié au Moyen-Orient serait
déraisonnable.
La réalité est qu’aucun dialogue constructif sur le nucléaire iranien ne peut
s’engager entre Washington et Téhéran tant que l’Iran reste fidèle à sa très
ancienne stratégie de destruction totale de l’État juif.
Con Coughlin est le rédacteur en chef de la Défense et des Affaires étrangères
du Daily Telegraph et Distinguished Senior Fellow du Gatestone Institute.

