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Teixeira dos Santos
A tacada certeira e de longo alcance á custa dos Portugueses!

La France se
prépare au stade
3 de l'épidémie
PSG-Dortmund à huis clos, concerts à la Philharmonie annulés, campagne des
municipales à l’arrêt... La France commence sa semaine avec des mesures
musclées contre le coronavirus : tous les rassemblements de plus de 1 000 personnes sont interdits et les écoles des zones les plus touchées sont fermées
pour tenter de freiner une épidémie qui fait souffrir l’économie. Deux nouveaux
cas de parlementaires contaminés par le virus ont été officialisés et Augustin de
Romanet, PDG du groupe Aéroports de Paris, a été testé positif au Covid-19.
L’Hexagone se prépare au stade 3 de l’épidémie.

Foto Clubedospensadores/blog
O Banco Português de Negócios (BPN) estava falido, em 2008.
Em Novembro desse ano, Teixeira dos Santos, Ministro das Finanças de José
Sócrates, nacionalizou-o e assumiu, para o Estado, todos os prejuízos do BPN.
Os contribuintes pagaram um prejuízo de cerca de 7 000 000 000 - sete mil
milhões de Euros -.
Mais tarde, o BPN, saneado, sem dívidas, limpo, foi vendido ao Banco BIC, de
Isabel dos Santos, a custo quase ZERO.
E ao fim de todos estes anos, quem é o Presidente do BIC ao serviço da angolana
e “pessoa politicamente exposta” Dos Santos?
Teixeira dos Santos, ele mesmo, o próprio.
Uma tacada certeira! E de longo alcance!
Entre várias condecorações recebidas destaca-se uma do Estado Português
pelo excelente trabalho.
Foi a Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, condecoração que
visa distinguir a prestação de serviços relevantes a Portugal, no país ou no
estrangeiro, ou serviços na expansão da cultura portuguesa, da sua História e
dos seus valores.
Reconhecido, ofertou tão interessante presente Português à Isabel dos Santos.

Ver na página 3 a chamada de apoio aos Comandos de Portugal
do Corpo de Instrução do Curso 127 que foram constituídos arguidos.
A vossa ajuda é necessária e bastante apreciada. Colaboremos.

Visitez

Le
Portugal

Le Point
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O Pacto Global
Digamos de entrada que o Futuro dos Povos não pertence aos Globalistas.
O Pacto Global para Migrações Seguras, Ordeiras e Regulares proposto
pela ONU, visa a conjuntamente responder à actual crise migratória pelos
países do sistema ONU que aderiram ao Pacto proposto. Foram 164 países
que assinaram — um pouco às escondidas em Marrakeche em Dezembro
de 2018 — o Pacto Global das Migrações, podendo abandonar sem
qualquer penalização, apenas deixando uma “imagem” cinzenta, “má fama”,
no conceito das nações.
Se Portugal abandonar o Pacto, o povo sentir-se-à diminuído? Não creio.
Há, todavia, um esclarecimento a fazer. Fala-se de migrantes e refugiados.
Isto leva a confusões, que raramente as pessoas sabem distinguir as
diferenças. Salientemos que por vezes essa confusão é intencional, de
forma a favorecer a entrada de uns quantos milhares de indivíduos, nos
portos de mar aonde acostam.
Assim, digamos que refugiados, são os indivíduos que fugiram dos seus
países de origem, pelo facto de serem perseguidos por motivos políticos,
religiosos ou outros, receando violências e maus tratos para si e seus
familiares se forem apreendidos pelas forças policiais, não podendo manterse ao retornar ao país por motivos que põem as suas vidas em perigo.
Já os migrantes, são indivíduos que migram por questões económicas, na
procura de melhores condições de vida, com trabalho permanente e salários
superiores. O migrante não pode alegar os mesmo motivos que o refugiado.
Quais os objectivos? A dinâmica global sofreu grandes mudanças no século
passado. A dita Globalização accionou mudanças no relacionamento dos
povos entre si e com o planeta, aproveitando-se das alterações efectuadas
nas telecomunicações e transportes, favorecendo o intercâmbio de pessoas
no globo, criando assim, um ambiente propício à integração de culturas e
mercados, nas diferentes nações.
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Porém, as migrações em massa logo de início provocaram grandes desafios
ao mundo globatizado, obrigando a criação de vários organismos sob o
chapéu da ONU, a fim de tentar resolver alguns dos problemas causados.
O Pacto surgiu assim, com a ideia de que os estados não devem agir sós face à
crise mas sim, colectivamente, para poderem obter resultados significativos.
Este Pacto é de modo geral, a continuação e fim da Declaração de Nova
Iorque de 2016, que determinou as directrizes para resolver problemas
causados pelas migrações.
Baseado em profundas análises sobre a migração internacional, dá
possíveis medidas a utilizar. Entre elas, estão previstas acções de controlo
da imigração irregular, combate ao tráfico de pessoas, gestão de fronteiras,
cooperação documental entre os países, remessas de fundos e gestão
da diáspora. Estabelecendo metas de combate ao crime organizado e
quadrilhas da inserção clandestina de imigrantes (os grandes obreiros
da “invasão” da Europa).Prevê também, no “fluxo” dos bem pensantes
do Pacto, facilitar a desburocratização da cooperação, tornando mais
simples as identificações pessoais a fim garantir a segurança e a ordem
das migrações..., promovendo amistosa convivência com os cidadãos de
origem. Aqui, deixa muita interrogação, face às tristes e dramáticas acções
cometidas, conhecidas de toda a gente.
Diz o texto do Pacto que este não é vinculativo e portanto, os países são
livres de não cumprirem todas as pautas estabelecidas, podendo até, retirarse do acordo sem penalidade. ?!
António Guterres, guru da ONU, lamenta todavia o abandono do Brasil e a
não assinatura dos EUA junto dos 164.
Depois de todas as boas intenções, as boas promessas, as lindas frases
e vocábulos do texto sobre as migrações, fica na memória das pessoas os
ataques sauvagens e cobardes de que foram vítimas as gentes inocentes não
só do Charlie, como todas as outras onde os maníacos de Alah se activaram.
As mulheres violentadas e a Polícia, por ordens superiores, olhando e
assobiando para o lado. Creio ter sido em 2013 (mas posso confirmar o ano)
o Serviço de Fronteiras marítimas grego, interceptou uma larga quantidade
de grandes caixotes identificados exteriormente como Apoio aos Migrantes,
que continha dezenas de armas de assalto e algumas caçadeiras.... Quando
sabemos que os chefes árabes ou mulçumanos disseram há muito tempo
que conquistariam a Europa sem dar um tiro... desculpem-me mas esta treta
da Pacto faz-me pensar a uma opereta.
Raul Mesquita

ERRATA

Isto de querer fazer jornais, mesmo amadores como o ABC,
tem por vezes surpresas que se podem dizer do Arco da Velha.
Em causa está o problema maior de quem se ocupa destes
volumes de informações, que por vezes saiem erradas.
Ora, na última edição do ABCportuscale, o número 154, escrevi nesta mesma coluna, uma suposta lista de pessoal ao
serviço do PM.
A bem da verdade e dos Valores que nos são caros, devo dizer
que, por pressa na execução ou uma simples falta de atenção no relativo a datas de «embauche», a dita lista de 66 pessoas que formaram a guarda avançada do PM, dizia respeito
aos colaboradores de Passos Coelho e não — como por erro
deixava entender — ao actual PM António Costa.
Agradeço a todos quantos chamaram a atenção para a ERRATA.
RM
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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.

		

NIB:0033-OOOO-45536014942-05

					
		

				

MAMA SUMÉ
O Presidente da Direcção Nacional
José Lobo do Amaral
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As 7 aldeias mais bonitas do
Douro Vinhateiro

do Douro, no século XVIII. Este é um local de antiga ocupação humana, como
atestam os vestígios de um Castro Lusitano, que ainda hoje vale a pena visitar
pelo belo panorama que apresenta.

por VxMag
Imagens Wilkipedia

O Douro Vinhateiro é uma das mais belas paisagens de Portugal. Nas suas
encostas produz-se um dos mais apreciados vinhos de Portugal, o vinho do
Porto. O Douro é uma paisagem singular, notavelmente descrito por Miguel
Torga nos seus poemas. Ao longo do vale deste rio, a população soube moldar e
dominar as condições agrestes e proporcionar as melhores condições para que
aqui nasça um produto com uma qualidade tão elevada como o vinho do Porto.
É de facto notável este trabalho feito ao longo de vários séculos.
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Douro
Nas encostas do Douro existem várias aldeias, pitorescas e tradicionais,
cujas populações se dedicaram (e ainda dedicam) à produção do vinho. Estas
aldeias, pela sua peculiaridade, foram recentemente catalogadas como aldeias
vinhateiras e fazem agora parte de uma rede que pretende ser mais um motivo
para visitar esta belíssima região. Além da beleza da paisagem com as suas
vinhas em socalcos, um dos pormenores que melhor caracteriza estas aldeias
vinhateiras são os seus solares, casas senhorias que pertenciam às grandes
famílias que comercializavam o Vinho do Porto. Estas são as aldeias mais
bonitas do Douro Vinhateiro.

1. Provesende
Provesende é uma encantadora freguesia localizada no belo concelho de
Sabrosa, na fértil região demarcada do Douro, onde se produz o afamado vinho
do Porto. Situada num pequeno plateau, com vista para o belo rio Pinhão , esta é
uma região de grande beleza natural, pautada pela forte tendência rural que tem
subsistido ao longo dos séculos, sobretudo desde a criação da região demarcada

Provesende
Diz-se que o topónimo Provesende virá da antiga Lenda de Zaide. Zaide seria
um Mouro, irmão de Jahia rei de Toledo, que habitaria no altaneiro Castelo de
São Domingos, nas imediações de Provesende, antes conhecida como San
Joanes. Certo dia o Castelo foi atacado pelas forças Cristãs, dando-se um
massacre, perecendo todos os Mouros que ali habitavam, escapando-se o rei
Zaide que, não obstante, foi apanhado mais à frente enquanto fugia, sendo
torturado e assassinado. No momento de transe e sofrimento terá sido exclamado
“Prove Zaide, prove Zaide!”, originando daí o topónimo “Provesende”. Vale a
pena percorrer as típicas e calmas ruas de Provesende, onde encontramos o
antigo Pelourinho, a barroca Igreja Matriz, a Fonte do século XVIII e as várias
casas senhoriais e brasonadas, como as Casas da Praça, de Santa Catarina,
do Campo, do Santo, dos Ribeiros, entre tantas outras que atestam o poderio
econó mico dos férteis terrenos da região, que vêm na vinicultura a sua maior
subsistência.

2. Favaios
Favaios é um aldeia pertencente ao concelho de Alijó, na região Norte do País,
situada no sopé da bonita Serra do Vilarelho, tipicamente Transmontana. Esta
aldeia de feição rural, de solos tão férteis, vê na viticultura a sua principal actividade,
produzindo-se aqui um famoso vinho Moscatel que leva o nome da freguesia e
desta região demarcada mais além. As origens desta freguesia são bem antigas
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e perdidas no tempo, pensando-se que aqui terá já existido durante os séculos 3. Ucanha
I e II da nossa era uma comunidade Romana, provavelmente denominada
de “Flavius”, tendo sido também povoada por Mouros, e posteriormente Ucanha é uma aldeia pertencente ao concelho de Tarouca, e classificada em
reconquistada nos inícios da formação da Nacionalidade Portuguesa.
2001 como Aldeia Vinhateira do Douro. O nome Ucanha deriva de Cucanha,
forma usada até ao século XVII, e que significa casebre ou lugar de diversão.
Ucanha foi vila e sede de concelho até 1836, quando foi integrada no concelho
de Mondim da Beira. A integração no actual município de Tarouca data de 1898.
A aldeia fica localizada numa encosta que desce até ao rio Varosa (ou Barosa).
O vale limitado pelas colinas arborizadas da Serra de Santa Helena apresenta
um bonito enquadramento paisagístico.

Ucanha

Favaios

O principal ponto de interesse é a Torre de Ucanha, classificada desde 1910 pelo
IPPAR como monumento nacional. A Torre proporcionava funções de defesa
junto à ponte medieval, o controle de pessoas e bens e ainda a cobrança de
portagens, cujos rendimentos beneficiavam o couto monegástico de Salzedas.
As portagens foram contudo abolidas em 1504 e a torre perdeu grande parte da
sua importância tendo o edifício entrado em declínio e usado como armazém de
produtos. A ponte porém continuou a ser usada sendo um dos principais pontos
de passagem do rio. Entre a antiga ponte e a nova existe uma praia fluvial.

Esta aldeia orgulha-se do seu interessante Património, de onde se destacam o
que resta ainda hoje do Castelo Romano, maioritariamente troços das muralhas,
e também da Igreja Matriz de São Domingos do século XIX, das Capelas de
São Paio do século XVII, da de Santo António também do século XVII, da do
Senhor Jesus do Outeiro (século XIX), da de Santa Bárbara de onde se desfruta
uma vista fenomenal, ou mesmo da Quinta de São Jorge que alberga uma
interessante Capela Românica. De facto, na região de Favaios não faltam as
muitas casas Brasonadas e Solares, marcando a importância dos terrenos férteis
na economia da região, muitas delas pertencentes aos grandes produtores dos
afamados vinhos. Na calmaria da Serra do Vilarelho, e respirando um ambiente
puro e rural, Favaios é conhecida também pela produção de Pão de qualidade, a
segunda principal actividade da aldeia, a seguir ao tão cotado Vinho.< /u>

4. Salzedas
Salzedas é uma freguesia portuguesa do concelho de Tarouca. O nome Salzedas
provém do latim Saliceta que significa salgueiral, vegetação muito abundante
nas margens do rio Varosa, que por ali corre. É de povoamento muito antigo.
Por aqui passaram Lusitanos e Romanos, Suevos e Visigodos e, mais tarde,
Muçulmanos.
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5. Trevões
Localizada no concelho de São João da Pesqueira, distrito de Viseu, a aldeia
de Trevões é uma povoação com cerca de 21,55 km² de área e 540 habitantes
(2011) que faz parte do roteiro das Aldeias Vinhateiras do Douro. Este roteiro,
lançado em 2001 teve como objectivo principal a regeneração e valorização
das aldeias do Douro Vinhateiro, através da revitalização sócio-económica, da
fixação da população e a aposta no turismo.
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Mosteiro de Salzedas, da Ordem de Cister
A génese da sua história remonta ao lugar a que hoje se dá o nome de Abadia
Velha e a sua povoação cresceu em torno do Convento de Santa Maria de
Salzedas. O grande ex-libris é o Mosteiro Cisterciense de Santa Maria de
Salzedas mandado erigir por D. Teresa Afonso, mulher de Egas Moniz, aio de
D. Afonso Henriques. De estrutura românica, completamente remodelado no
século XVIII e a sua igreja sagrada no século XIII, representa um dos mais ricos
e emblemáticos mosteiros de Portugal.

Trevões
Esta aldeia possui edifícios classificados como imóveis de interesse público e
monumentos nacionais, como reflexo da sua outrora importância política na

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français abc portuscale jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français
região, tendo sido sede de concelho entre o séc.XII e o séc. XIX, e constitui laterais. Na Primavera, vale a pena apreciar a vista sobre os campos de cultura
actualmente um interessante pólo turístico da região vinhateira do Douro, pela que descem para o Douro. A aldeia está abrangida pelo recente Programa das
paisagem em que se insere e pela sua arquitectura que atravessa diversas Aldeias Vinhateiras do Douro.
épocas e estilos.
6. Barcos

7. São Xisto

Esta aldeia, famosa pelas suas belas vistas e pela igreja românica que ali existe,
situa-se 10 km a sul do Douro e 5 km a oeste da sede do concelho, Tabuaço.
Foi habitada desde tempos imemoriais, como comprova o castro de Sabroso,
hoje dominado pela Capela de Nossa Senhora de Sabroso. Importante centro
populacional na Idade Média, foi sede de concelho até ao século XIX e desse
legado histórico guarda a Casa da Câmara, o Pelourinho e a Roda dos Expostos.
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Situada no coração da região classificada pela UNESCO como Património
Mundial, São Xisto é um local encantado sobre o rio Douro! Localizada em Vale
de Figueira, concelho de São João da Pesqueira, a aldeia é dominada por uma
paisagem de cortar a respiração! Para apreciar esta aldeia, bastaria olhar em
redor para os montes e vales, o Douro ali tão perto, tradicionais muros de pedra
e os socalcos típicos das vinhas nas margens deste rio. Mas os seus encantos
não ficam por aqui…

Barcos
A igreja matriz, dedicada a Nossa Senhora da Assunção, é um dos melhores
exemplos da arquitectura tardo-românica, apresentando interessantes pórticos,
com especial relevo para aquele que se encontra virado a sul numa das fachadas
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São Xisto
Deixe-se deslumbrar, também, pelo património diverso desta bonita aldeia,
que passam pela Capela de São Xisto, o Mirante Anjo Arrependido, a Fonte
Centenária e as diversas casas típicas em xisto. Os locais a visitar, num passeio
sem pressas, passam ainda pelos inevitáveis lagares de azeite e de vinho, ou
não estivéssemos nas margens do Douro. O cais fluvial do Douro e a estação
ferroviária de Ferradosa conferem ainda mais encanto a este local. A aldeia de
São Xisto possui particularidades muito específicas ligadas à importância da
vinha. Aqui domina, como o próprio nome indica, o xisto, a contrastar com o
granito que toma conta da margem oposta.
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Ces Arabes Privilégiés du Moyen-Orient

par Bassam Tawil
Traduction du texte original: The Fortunate Arabs in the Middle East
•

Au Moyen Orient, il est d’autres Arabes qui ont plus de chance
que les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Les
Arabes d’Israël – c’est d’eux dont il s’agit - ne subissent pas la
corruption et l’incompétence des dirigeants de l’Autorité palestinienne et du Hamas. Ils ont de la chance car ils vivent en Israël.

•

Une malencontreuse bonne nouvelle de plus vise les citoyens
arabes d’Israël : le gouvernement israélien a annoncé en 2018
qu’au cours des deux dernières années, 4,5 milliards de shekels (1,2 milliard d’euros) avaient été investis dans les zones
à forte densité de population arabe. Le gouvernement a également annoncé qu’il investirait 20 millions de shekels (5,4 millions d’euros) dans le secteur arabe de la haute technologie.
Globalement, le gouvernement a décidé d’investir 15 milliards
de shekels (4 milliards d’euros) en faveur des Arabes israéliens
d’ici la fin de 2020 ...

•

Les 50 milliards de dollars que le plan Trump met sur la table en
faveur des Palestiniens risquent de ne pas être utilisés parce
que les dirigeants palestiniens préfèrent continuer de s’enrichir
au détriment de leur peuple. Comment s’étonner ensuite que les
Arabes - y compris les Palestiniens – qui rêvent d’une vie meilleure, n’aspirent qu’à déménager en Israël ? Comment s’étonner
enfin que la plupart des Arabes israéliens ne veuillent pas être
rattachés à un État palestinien et réclament de rester en Israël ?

Les dirigeants palestiniens ont dit « non » au plan Trump et l’ont qualifié de
« complot américano-sioniste pour liquider la question palestinienne et les droits
du peuple palestinien ».
Ces dirigeants ont rejeté le plan Trump avant même de le lire, un signe très
clair de l’intérêt qu’ils portent au bien-être de leur peuple. Ce refus d’une offre
à 50 milliards de dollars qui aurait pu financer de nombreux projets et créer de
nombreux emplois ne peut être interprété que d’une seule manière : les dirigeants
palestiniens ont fait le choix de la pauvreté et de la misère pour leur peuple. Le
vrai perdant du « rejectionnisme » des dirigeants palestiniens est, tragiquement,
le peuple palestinien lui-même.
D’autres arabes de la région ont plus de chance que les Palestiniens de
Cisjordanie et de la bande de Gaza. Nous parlons ici des citoyens arabes d’Israël.
Ces personnes-là ne subissent pas la corruption et l’incompétence des dirigeants
de l’Autorité palestinienne et du Hamas, ces arabes-là ont de la chance car ils
vivent en Israël.
Les deux millions de citoyens arabes d’Israël suscitent même l’envie de leurs
frères palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Pas un jour ne passe
sans que les Palestiniens ne soient informés de la vie agréable et confortable
des citoyens arabes d’Israël.
Le dernier exemple en date est celui d’Arraba, une ville de Galilée au nord
d’Israël. Avec ses 26 000 habitants, Arraba est l’une des villes qui dispose du
plus grand nombre de médecins rapporté au nombre d’habitants.
« Il y a 400 médecins à Arraba », a déclaré le Dr Tarek al-Sa›di, interne de
l’hôpital RamBam fondé en 1938 à Haïfa, 10 ans avant la création de l’État
d›Israël. « Arraba a le plus grand nombre de médecins au monde. Nous parlons
de 15 médecins pour 15 000 habitants. C’est un pourcentage très élevé. »
Le chirurgien plasticien Yusef Nassar, également résident d’Arraba, a déclaré : «
Une chose étrange a lieu dans notre ville. Dans chaque maison, vous trouverez
trois ou quatre médecins. J’ai plusieurs cliniques dans tout le pays. Qui vient
dans mes cliniques ? Des juifs comme des arabes qui vivent aussi bien en ville
que dans un village. »
Saeed Yassin, médecin généraliste retraité d’Arraba, est le fier père de trois
médecins - deux garçons et une fille. « J’ai également deux autres fils qui sont
pharmaciens », a-t-il déclaré.
Le Dr Yassin souligne que ses 10 frères et sœurs exercent également comme
médecins. « Tous les six mois, des feux d’artifice célèbrent la remise des diplômes
de 15 ou 20 autres médecins », a-t-il ajouté . « Il n’est pas rare qu’une famille se
compose de médecins, d’avocats et d’ingénieurs. C’est très banal chez nous. »
Les femmes arabes d’Israël profitent semble-t-il de plus d’opportunités que celles
de Ramallah ou Gaza. A Arraba, les femmes médecins sont plus nombreuses
que les hommes médecins.
Le Dr Wuroud Yassin, qui travaille à l’hôpital Carmel de Haïfa, est diplômée du
prestigieux Technion - l’Institut israélien de technologie de Haïfa.

•
Les deux millions de citoyens arabes d’Israël suscitent l’envie de leurs frères
palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza. La ville arabe d’Arraba
(photo), en Galilée, au nord d’Israël, offre un exemple éclatant de réussite
économique. Avec 26 000 habitants, Arraba est l’une des villes du monde qui
compte le plus grand nombre de médecins. (Source image : Yaakov / Wikimedia
Commons)
Les Palestiniens qui vivent en Cisjordanie sous contrôle de l’Autorité palestinienne
(AP) et dans la bande de Gaza sous le joug du Hamas n’imaginent qu’en rêve
d’obtenir un jour la qualité de vie de leurs frères arabes qui résident en Israël.
Pauvreté, chômage, répression sont le lot des populations palestiniennes de
Cisjordanie et de Gaza, et cela depuis des décennies. La faute en revient aux
dirigeants de l’AP et du Hamas qui ont systématiquement rejeté différents plans
de paix qui incluaient la prospérité pour les Palestiniens.
Récemment, l’Autorité palestinienne et le Hamas ont rejeté le plan de paix du
président américain Donald Trump qui prévoyait d’injecter 50 milliards de dollars
pour rénover les infrastructures et créer un million d’emplois nouveaux. Des
financements de projets étaient prévus à hauteur de 27,5 milliards de dollars en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza et des investissements de 9,1 milliards de
dollars devaient bénéficier aux Palestiniens d’Égypte, de Jordanie et du Liban.
Les premiers secteurs à bénéficier de la manne seraient « ceux de la santé, de
l’éducation, de l’électricité, de l’eau, de la haute technologie, du tourisme et de
l’agriculture ».

« J’ai étudié au Technion avec des gens très divers tant sur le plan des origines
que de la religion, y compris des Arabes et des Juifs », a-t-elle déclaré. « J’étais
la seule fille de ma famille, et j’ai été éduquée avec l’idée que je n’étais pas
différente d’un garçon et que rien n’est impossible quand on travaille dur. »
Arraba est également le berceau d’une autre success-story, celle du Centre de
diagnostic, de traitement et de réadaptation El-Razi. Ce centre fondé et dirigé par
le psychologue Saleh Kana’neh est le premier du genre à regrouper un personnel
professionnel pour diagnostiquer les handicaps d’enfants et de jeunes adultes et
développer des remèdes innovants adaptés à la communauté arabe, le tout en
pleine coordination avec le gouvernement, les services de santé et les autorités
locales.
Le Centre el Razi est considéré comme la Mecque du diagnostic et du traitement
des troubles mentaux pour les enfants arabes : le centre a dispensé près de 50
000 traitements à 1 500 enfants en accueil de jour et a dispensé et supervisé
20 000 diagnostics sans parler des milliers d’heures d’accompagnement des
patients et du personnel.
« Nous soignons également les Juifs », a déclaré le Dr Kana›neh. « Nous
sommes fiers que la plupart de nos employés soient des femmes. Il y a au moins
un universitaire par foyer à Arraba. Cela fait la fierté de notre communauté arabe.
Arraba compte aussi 100 psychologues. Cela signifie que nous en avons un pour
2 500 habitants ».
Ces Arabes israéliens vivent de grandes réussites professionnelles et jouissent
d’un niveau de vie très confortable, mais leurs prouesses sont généralement
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ignorées des médias et de la communauté internationale.
S’ils vivaient en Cisjordanie et dans la bande de Gaza et passaient
leur temps à se plaindre d’Israël, ils auraient l’attention du monde
entier.
Les journalistes internationaux couvrant le Moyen-Orient et de
nombreuses organisations internationales préfèrent fermer les yeux
sur toutes les histoires qui montrent les aspects positifs de la vie en
Israël.
Voilà également une autre malencontreuse bonne nouvelle
concernant les citoyens arabes d’Israël : le gouvernement israélien
a annoncé en 2018, qu’au cours des deux dernières années, il
avait investi 4,5 milliards de shekels (1,2 milliard d’euros) dans
les zones à forte densité arabe. Le gouvernement a également
annoncé qu’il investirait 20 millions de shekels (5,4 millions d’euros)
dans le secteur arabe de la haute technologie. Globalement, le
gouvernement a décidé d’investir 15 milliards de shekels (4 milliards
d’euros) en faveur des Arabes israéliens d’ici la fin de 2020 afin de
« réduire les écarts sociaux et économiques des minorités par une
réforme des mécanismes d’allocation de fonds ».
Alors que le gouvernement israélien investit des centaines de
millions de dollars pour améliorer les conditions de vie de ses
citoyens arabes, les dirigeants de l’Autorité palestinienne et du
Hamas continuent de priver leur peuple de l’aide étrangère, d’un
avenir meilleur et d’espoir.
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Les 50 milliards de dollars que le plan Trump envisage de mobiliser
en faveur des Palestiniens pourraient bien ne jamais être investis
tant il est évident que les dirigeants palestiniens ont autre chose
en tête. Ils ne souhaitent qu’alimenter leurs comptes bancaires
personnels au détriment de leur peuple. Comment s’étonner que les
Arabes - y compris les Palestiniens – qui rêvent d’une vie meilleure,
n’aspirent qu’à déménager en Israël ? Pourquoi s’ébahir que la
plupart des Israéliens arabes ne souhaitent pas faire partie d’un Etat
palestinien et exigent de rester en Israël ?
Bassam Tawil est basé au Moyen-Orient.

Le roi Juan Carlos d’Espagne dissimulait
100 millions de dollars à Genève
Le souverain espagnol a perçu cet argent de l’Arabie saoudite en 2008. Quatre
ans plus tard, il en a reversé une grande partie à sa maîtresse.
De notre correspondant à Genève, Ian Hamel | Le Point.fr
La Tribune de Genève ne fait
pas dans la nuance : sans
mettre le conditionnel, elle
annonce en une mercredi
que « Juan Carlos cachait
100 millions à Genève ».
Sur deux pages, le quotidien
genevois raconte qu’il s’agit
d’un « cadeau » du roi
Abdallah d’Arabie saoudite.
Le problème, c’est que l’on
ne comprend pas très bien le
motif de ce généreux virement.
En effet, à la même époque,
l’Espagne décroche au nez
et à la barbe des Français
un très juteux contrat pour
construire une ligne de train à
grande vitesse entre Médine
et La Mecque pour 6 milliards
d’euros. Or le versement aurait dû s’effectuer dans l’autre sens. Ce sont plutôt
les entreprises espagnoles qui auraient dû verser un pot-de-vin aux Saoudiens
pour les remercier de leur choix.
C’est peut-être cette incongruité qui explique que la justice genevoise – qui
collabore avec les magistrats espagnols – n’a pas « mis en prévention » Juan
Carlos Ier. Il est vrai que le souverain, roi d’Espagne de novembre 1975 à juin
2014, bénéficiait en 2008 d’une immunité. L’enquête ouverte dans la cité de Calvin
par Yves Bertossa, premier procureur, responsable des affaires complexes, pour
« soupçon de blanchiment d’argent aggravé » vise la banque Mirabaud, qui a
accueilli l’argent sans trop se poser de questions, et trois personnes. D’une part,
un avocat genevois et un dirigeant de la société Rhône Gestion, considérés
comme les hommes de confiance du roi sur les bords du lac Léman.

Une fondation domiciliée au Panama
D’autre part, la princesse Corinna zu Sayn-Wittgenstein, d’origine danoise,
présentée comme l’ancienne maîtresse de Juan Carlos. En 2008, le roi a
dissimulé son pactole derrière la fondation Lucum, domiciliée au Panama, dont il
était l’unique bénéficiaire. « Pendant plusieurs années, il a retiré de l’argent sur ce
compte, puis, en 2012, la majeure partie de la somme restante, soit quelque 65
millions d’euros, a été donnée à l’ancienne maîtresse devenue «amie de cœur»
», raconte La Tribune de Genève. Prudente, Corinna zu Sayn-Wittgenstein a
aussitôt placé ce « don » dans la filiale d’une autre banque suisse aux Bahamas.
En 2012, Juan Carlos Ier avait provoqué un scandale en participant à un safari
à l’éléphant au Botswana, en compagnie de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, et
en posant fièrement devant son tableau de chasse. Le souverain espagnol,
jusqu’alors très populaire, avait vu sa cote brutalement s’effondrer en Espagne. À
ce moment-là, la banque Mirabaud commence à trouver une odeur désagréable
à l’argent caché du roi, et lui demande poliment de choisir une autre « crémerie ».
Le quotidien suisse, qui n’épargne rien à Juan Carlos, révèle que ce dernier aurait
également versé un million « à une résidente genevoise qui aurait également été
une de ses anciennes maîtresses ».

Déjà Alphonse XIII en 1931
À 82 ans, l›ancien souverain ne risque vraisemblablement pas grand-chose.
D›autant que l›Arabie saoudite a déjà fait savoir qu›il ne s›agissait que d›un
cadeau de la part du roi Abdallah, réputé pour sa générosité. Pour preuve, c›est
le ministère saoudien des Finances lui-même qui a versé les 100 millions de
dollars à la fondation Lucum. En revanche, l›image de la couronne espagnole,
déjà dégradée, ne risque pas de sortir grandie de cette affaire. Pour mémoire, en
2008, l›Espagne subissait une très grave crise financière, le chômage grimpant
en flèche. À aucun moment, le roi n›a pensé verser ce pactole au trésor public
de son pays.
En 1931, Alphonse XIII, le grand-père de Juan Carlos, avait quitté l’Espagne après
la victoire des républicains. Il s’était alors installé près de Lausanne, transférant
ses avoirs en Suisse. Depuis, la famille royale espagnole a sans doute conservé
un excellent souvenir de la gestion de fortune des banquiers suisses.
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SNCF : un TGV Strasbourg-Paris déraille,
une vingtaine de blessés
. « Le train a freiné, est sorti du rail, ne s’est pas couché, mais est penché
», explique une passagère. Le conducteur a été grièvement blessé.
Source AFP | Le Point.fr

Les Mémoires de Woody Allen seront
publiés chez Stock
L’éditeur, filiale de Hachette, annonce avoir acquis les droits d’« Apropos
of Nothing », le récit exhaustif de la vie personnelle et professionnelle du
réalisateur.

Un accident impressionnant. Ce jeudi matin, la motrice d’un TGV reliant
Strasbourg à Paris a déraillé au nord de Strasbourg, blessant le conducteur
et une vingtaine de passagers, a-t-on appris auprès de la SNCF. « La
motrice du TGV est sortie des voies », à une trentaine de kilomètres au
nord de Strasbourg, a indiqué une porte-parole de la SNCF, sans plus de
détails. Selon un premier bilan communiqué par la préfecture, l’accident
a fait un blessé en « urgence absolue », le conducteur, et 21 autres en «
urgence relative ».

Par Christophe Ono-dit-Biot | Le Point.fr

Le conducteur du TGV, « grièvement blessé », a été évacué par
hélicoptère, précise la SNCF, qui explique que l›accident a été causé
par l›affaissement d›un talus. Le chef de bord souffre d›un traumatisme
dorsal et a également été « pris en charge », a-t-elle ajouté. Au total,
22 blessés ont été recensés, la plupart victimes de contusions légères
ou choqués psychologiquement. Quatre d’entre eux ont été hospitalisés,
selon un bilan définitif de la préfecture.
La motrice de ce TGV ainsi que les quatre voitures de tête sont sorties
des voies, selon un porte-parole de la SNCF. Mais « le conducteur a
réussi à actionner le dispositif de freinage d›urgence afin de mettre en
sécurité les voyageurs », a-t-il indiqué. L’accident, qui s’est produit alors
que le train roulait à 270 km/h, a été causé par un « affaissement de
talus très important dans le secteur de Saverne », selon un autre porteparole de la SNCF, un élément confirmé par la gendarmerie. Près d’une
centaine de sapeurs-pompiers et 37 engins sont mobilisés pour porter
secours et assistance aux victimes, selon la préfecture, qui a activé le
plan nombreuses victimes (Novi).
Les passagers ont été « bien secoués »
D’importants moyens ont été déployés : une centaine de pompiers, autant
de gendarmes ainsi que le Samu et deux hélicoptères. La préfecture a
également activé le plan nombreuses victimes (Novi). La circulation des
trains a été déviée dans les deux sens, entraînant des retards, a-t-on
encore précisé. La SNCF a déclenché une enquête interne, selon un
porte-parole de l’entreprise. L’établissement public de sécurité ferroviaire
a également été saisi, a-t-on ajouté, précisant que « les voyageurs
pourront continuer leur parcours dans les meilleures conditions et les
meilleurs délais ». Le maire d’Ingenheim a mis une salle des fêtes à
disposition pour accueillir les passagers, a indiqué sur son site Internet le
quotidien régional des Dernières Nouvelles d’Alsace
.
Interrogée par France Bleu Alsace, une passagère du wagon de tête de
ce train qui avait quitté la gare de Strasbourg à 7 h 19 a expliqué qu’il
y avait eu « un très fort choc soudain » et des « impacts sur les vitres
». « Le train a freiné, est sorti du rail, ne s’est pas couché, mais est
penché », a-t-elle détaillé, précisant qu’il n’y avait pas de blessé dans
son wagon, mais que les passagers avaient « été bien secoués ». De
premières photos diffusées par les Dernières Nouvelles d’Alsace sur son
site Internet montrent effectivement le train qui n’est pas couché, mais
avec l’avant de la locomotive endommagé.
« Les causes ne sont pas encore complètement établies, mais on voit
bien qu›on a eu un glissement de terrain complètement imprévu », a
indiqué le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui s›est rendu
sur place. Des photos montrent un large et spectaculaire glissement de
terrain en bordure de la voie sur laquelle circulait le train ainsi que les
voies déformées. Cinq TGV « sont passés ce matin sur [cette] voie, le
sixième a percuté à très grande vitesse ce talus », a-t-il ajouté, évoquant
un accident « rarissime ».

Le réalisateur américain Woody Allen.
« Mes Mémoires, je ne les ai pas terminés et, quand ce sera fait, je peux
vous garantir que je trouverai un éditeur. J’ai déjà des contacts. Non, je ne
me sens pas blacklisté. Pas du tout. Je continue de faire des films, tandis
que d›autres personnes blacklistées, elles, ne peuvent plus travailler : elles
vont en prison ou se suicident. » Voilà ce que nous confiait Woody Allen
le 5 septembre dernier. Il était alors à Paris pour présenter son film Un
jour de pluie à New York. Six mois après, la nouvelle est tombée. D’abord,
aux États-Unis, où l›éditeur Grand Central Publishing, filiale de Hachette, a
annoncé, ce lundi 2 mars, avoir acquis les droits d›Apropos of Nothing (« À
propos de rien »), les Mémoires du metteur en scène new-yorkais pour les
publier très prochainement, le 7 avril.

« Un texte formidable »
En France, c’est la maison Stock, filiale de Hachette, qui vient d’annoncer
qu’elle publiera le livre le 29 avril, sous le titre « Soit dit en passant ». «
Un texte formidable », selon le directeur de Stock, Manuel Carcassonne.
Outre-Atlantique, la nouvelle a fait vivement réagir Ronan Farrow, le fils de
Woody Allen et de Mia Farrow, qui publie dans la même maison d’édition
et qui a révélé l’affaire Weinstein dans le New Yorker. Figure de proue du
mouvement #MeToo, l’auteur de Catch and Kill, qui évoque l’enquête qui
a mené aux accusations de harcèlement et d’agression sexuelle dont fait
l’objet le producteur, a averti qu’il refusait de partager la même maison
d’édition avec son père et qu’il allait donc quitter le groupe Hachette. Il
reproche notamment à l’éditeur de n’avoir pas contacté sa sœur Dylan, qui
accuse, depuis 1992, son père adoptif d’abus sexuels. Des accusations
gravissimes qui, par le passé, n’ont pas été sous-estimées par la justice.
Mais voilà, il se trouve qu’après de multiples expertises médicales et
psychiatriques, des interrogatoires et même des passages au détecteur de
mensonges, celle-ci a innocenté le réalisateur, dans deux États différents.
Moses Farrow, autre fils adoptif de Mia Farrow et de Woody Allen, a de son
côté publiquement contesté les allégations de sa sœur Dylan et accusé sa
mère de la manipuler « par haine à l’égard de [s]on père » depuis qu’elle a
découvert sa liaison avec sa fille adoptive Soon-Yi Previn… Cela n’a pas
empêché Amazon Studios, qui devait diffuser le dernier film de Woody Allen,
de reculer. Et de dénoncer le contrat de 68 millions de dollars conclu avec le
réalisateur pour quatre films à venir.
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COMEÇOU!
“Os loucos às vezes se curam, os imbecis nunca.”
Óscar Wilde
Isto é, já começou e faz tempo; mas não desta maneira.
Ou seja, com a aparente tentativa de “inaugurar” uma
rota clandestina (à vista de todos) de fluxo migratório
directamente do Norte de África (Marrocos) para Portugal,
neste caso o Algarve.
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situações de injustiça crescentes (os migrantes deram à
costa no Algarve, foram logo atendidos num hospital, mas
um filho meu só tem uma consulta no SNS sete meses
depois da data em que pediu, por exemplo), etc.
Mas agora está confrontado (o Estado) com uma situação
que o afecta directamente e cujas consequências são
imprevisíveis.
E, inacreditavelmente, o bom senso (“hélas”) perdurou:
vão repatriar os marroquinos (os oito de Monte Gordo e
espera-se que os 11 de Olhão).

E tudo indica que se está numa de “mandar o barro à
parede” para ver se pega.

Estes últimos, foi noticiado, traziam uma pulseira com um
GPS, quem a terá fornecido?

É lógico: o Estado Português é uma espécie de “ventre
mole da Europa”, o número de “angariados” não pára
de crescer e as rotas já existentes e que vão da Turquia
até Marrocos (com excepção da Argélia, que está em
processo de revolução silenciosa interna) de Israel (que
só importa e exporta judeus) e um pouco do Egipto (que
já tem problemas internos que lhe cheguem) estão a ficar
saturados e a criar demasiados anticorpos nos pontos
de destino. As “ONG” envolvidas já têm dificuldades em
enganar e relativizar o problema perante a opinião pública
ocidental (e só nessa) e os centros directores da União
Europeia, estão algo paralisados sobre a questão e a
única coisa que sabem fazer é largarem frases piedosas
fora de qualquer realidade e despejar dinheiro (que nunca
lhes falta!) sobre as consequências do problema.

E deixo um alvitre: devem devolvê-los a Marrocos e
apresentar uma conta a Sua Majestade o Rei, com o
aviso de que os próximos que cá chegarem e não for
por razões humanitárias provadas, só serão devolvidos
depois de passarem 10 anos numa prisão a sério e a
terem de exercer um “ofício” que lhes pague a comida,
a cama e a roupa lavada, o pré dos guardas e a enxerga
(de palha)!

E vários estados membros vão enviando uns quantos
meios das suas existências precárias policiais e sobretudo
militares, para o Mediterrâneo a fim de salvarem as vidas
daqueles que se dispõem a atravessar o “grande lago”. O
que serve fundamentalmente para atrair mais candidatos
à “aventura”…

Se não se tomarem medidas a doer será a “débacle”, não
se resolverá um único problema e será mau para todos.
Se não se puser um dique a tudo isto, os estranhos entram
primeiro pelo meu país e depois pela minha casa adentro.
E a seguir expulsam-me.
Se quero ser inclusivo?
Não quero, quero exclusividade. Portugal é para os
portugueses; a nacionalidade não é para todos, só para
quem excepcionalmente a merecer.

Serve ainda para entreter a comunicação social e o público,
enquanto não se ouve um simples caso de um traficante,
engajador ou contrabandista, que seja preso ou eliminado!

Se o que se passa faz parte da “Globalização”, então que
enfiem a mesma no tal sítio que serve de comparação à
feira de Castro!

Infelizmente os Estados ditos democráticos mão param
de se desvirtuarem em laxismo, corrupção, demagogia,
imoralidade e cobardia.

As pessoas passam por crises, guerras, fomes,
destruições, etc. Poderemos ajudar, sem nos metermos
nos assuntos deles (desde que não afectem os nossos).
Os problemas devem ser resolvidos nos locais onde se
desenvolvem. A cada um as suas responsabilidades.

Depois queixam-se das consequências, vulgo “populismos”.
Termo inventado não se sabe por quem…
Isto é tão mau que a UE, sobre este assunto, se deixou
ficar refém de um tal de Kadhafi, que acabou arrastado
pelas ruas e agora do novo Califa “Otomano” de Istambul
que vocifera ameaças aos quatro ventos. E lá terá as suas
razões…
O Estado Português tem vindo a olhar (e a actuar) no meio
disto tudo com uma espécie de esperteza saloia, pondose sempre em bicos de pés na defesa do indefensável
politicamente correcto, afirmando que colabora em tudo
mas tentando aceitar o mínimo de entradas e sempre com
a esperança de que a maioria se vá embora. Entretanto
vai consumindo meios, adiando o que se deve fazer (que
é à partida não deixar entrar mais ninguém), e criando

Por outro lado, para questões que extravasem o domínio
interno, a ONU – que até hoje não resolveu um único
problema do mundo – que trate dele. Foi para isso que
foi criada e se lhe paga. Desde que não crie problemas
a Portugal – que foi isso que sempre fez desde o início.
Por mim pode ir de carrinho. E sempre era melhor ter
consciência das coisas e vergonha na cara do que andar
tanta gente ufana em ter um português que se “refugiou”
num alto cargo da mesma.
Esta vaga desordenadamente organizada, da rede
migratória, visa alterações geopolíticas (além de ser
um negócio chorudo) e substituição de populações –
como as descolonizações visavam a substituição de
soberanias e não a auto determinação dos povos…- e
todos os tratados ensinam há muitos anos, que qualquer
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desequilíbrio geopolítico é potencialmente causador de
crises e guerras.
E visa também outra coisa: a amálgama da população
mundial, com a destruição das diferentes matrizes
culturais que sustentam os povos e os países.
Ora eu não quero ficar sem país nem deixar de ser
português. Nem que chova picaretas!
Por isso é fundamental que o Governo Português
denuncie e abandone o infame e negregado “Pacto das
Migrações”, assinado quase à socapa, em Marrocos,
em 10 e 11 de Dezembro de 2018, sob os auspícios da
ONU, por 164 países (embora alguns já anunciaram que
se vão retirar do mesmo), dos cerca de 200 que existem
na Terra.
Estima-se que existam seis milhões de migrantes à
espreita no Mediterrâneo para “assaltar” a Europa…
Por isso, também, é urgentíssimo parar com o suicídio
colectivo em que estamos postos e nos deixámos pôr e
que não passa só pela torrente de imigrantes e migrantes,
legais e clandestinos que é preciso seleccionar, proibir,
conter e expulsar.
E tentar substituir os nacionais por estrangeiros, como
se ouve bolsar a figuras com responsabilidade, é apenas
uma loucura imbecil, com diria o Óscar W.
Infelizmente as acções a levar a cabo para reverter este
suicídio, são muito mais amplas e passam por inverter a
baixa natalidade – que existe por um conjunto de causas
que nunca vêm a público! –; evitar a emigração; mudar
radicalmente a lei da nacionalidade; pôr as centenas
de milhares de desempregados a trabalhar; reabilitar o
ensino técnico e comercial; “racionalizar” os subsídios de
desemprego e de reinserção social; taxar o consumo em
vez do trabalho; colocar salvaguardas ao investimento
estrangeiro relativamente a empresas estratégicas, posse
da terra e bens culturais; acabar com o proxenetismo
dos “vistos gold”; exercer limitações quanto ao número
de residentes em Portugal (os europeus da classe
média e média alta andam a comprar casas em Portugal
pois não estão para “aturar” os vizinhos estrangeiros e
naturalizados em barda, que lhes caíram em sorte – se
forem agora ao Algarve, verão que os algarvios já estão
em minoria…), exigir respeito absoluto pela cultura e
costumes portugueses, a quem quiser ter o privilégio de
habitar entre nós; não permitir que cidadãos com a dupla
nacionalidade possam exercer cargos públicos, pois a
garantia da lealdade está ferida de morte e deixar de
nos submetermos a leis de Bruxelas que não sirvam o
interesse nacional. Nós já somos maiores e vacinados
há nove séculos, dispensamos tutelas.
Também controlar o Turismo em termos sustentáveis, se
necessário impondo limitações nas entradas.
Finalmente é necessário acabar com a “cultura
antinatural e da morte” materializada no aborto;
manipulação genética; eutanásia; magia negra;

fomento da homossexualidade e restantes perversões
ligadas à vida e com origem no “MAL”, que convive com
o “BEM” na natureza humana.
E é curioso como se tornou comum e aceite que os
europeus não podiam (embora, por ex. os americanos e
soviéticos pudessem…) “colonizar”, (sendo a colonização
portuguesa superior a qualquer outra) regiões de África e
da Ásia, e agora os africanos e asiáticos podem colonizar
(melhor dizendo exercer colonialismo à sua vontade) os
países europeus…
Até a própria Igreja, melhor dizendo a Santa Sé, entrou
em equívocos vários em relação a tudo isto.
Choverão sobre este escrito acusações, muitas, com
os termos da moda: racismo (curioso, que só alguns
“coloridos” que vieram para Portugal onde foram bem
tratados, é que estão a criar um problema onde não
existia!); populismo – confesso que não sei bem com
entender tal vocábulo – xenofobia (mas não há aqui
nenhuma intenção de repulsa pelo outro, ou intuito de
maltratar ninguém), etc..
Será uma atitude de afirmação nacional e patriótica?
É, assumidamente. E não vislumbramos que tenha
isso de mal. É uma atitude de legitima defesa, até de
sobrevivência; de afirmação, de carácter, de nos darmos
ao respeito como Nação e como Estado. Para podermos
ser respeitados.
Moro numa localidade com muita gente. E já não vou
a nenhum local em que não oiça um dialecto ou língua
estranha à minha e não são turistas.
Façamos por último, uma simples operação aritmética
– daquelas que a nossa escola já deixou de ensinar as
crianças a fazer:
No mundo existem mais de sete biliões de pessoas.
Se houver, vamos supor, 50 milhões que queiram vir
para estes 92.000 Km2, que nos restam (valor que
não é nada inverosímil) habitados por 10, 5 milhões de
portugueses (sendo que meio milhão é estrangeiro e
outro tanto apenas o deixou de ser pela aleivosa lei que
atribui a nacionalidade a esmo) – números que resultam
numa densidade de cerca de 112 habitantes por Km2
– o que acontecerá à matriz cultural portuguesa e aos
portugueses?
Pois parece-me que terá o mesmo destino dos Hititas.
Espero não vos chocar ao dizer que não me parece nada
boa ideia.
João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador (Ref.)
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Direito às armas

3. Mao Tse-tung, (China)
Por, Augusto Deveza Ramos
Sociólogo

A agenda do desarmamento é uma subtil armadilha: organizações
supranacionais, não-eleitas, (ONU, UE) concorrem para desarmar os
cidadãos e deixá-los indefesos de criminosos e de governos autoritários.
Está em acção uma sinistra agenda política, que usa a emoção, mas a
história lembra que todos os regimes tiranos e ditadores, desarmaram o
povo, antes de chegarem no poder.
1. Hitler (Alemanha)
Em 1931, a Republica de Weimar obrigou todos os alemães a registarem
as suas armas, seria para impedir que grupos “extremistas” tivessem
arsenais de armas. Quando Hitler ascende oficialmente ao poder, em 1933,
usou estes registos para começar a perseguir judeus, grupos minoritários
e opositores políticos. Em 1938 foi accionada a ‘Reichskristallnacht’ (A
Noite dos Cristais) quando a perseguição racial se tornou oficial: os nazis
atacavam judeus à procura de armas, destruíam-lhes lojas e casas, sob
justificação que os judeus eram perigosos e tinham de ser desarmados.
Nesse mesmo 1938, Hitler publica uma lei que liberaliza o uso de armas
aos alemães, principalmente aos membros do partido nacional-socialista,
agora isentos de licença. Mas essa lei restringia fortemente as armas a
minorias: judeus, ciganos, comunistas, e outros grupos. Hitler armava os
seus apoiantes e desarmava as suas futuras vitimas: judeus e minorias.
A tática do desarmamento continuou com a expansão nazi: quando
ocuparam a França (ou outros países), os nazis procuravam
imediatamente as listas da policia onde estavam registadas as pessoas
que tinham armas de fogo. A história conta-nos tragicamente o resto: 6
milhões de judeus mortos, 500.000 ciganos e outras minorias.
2. Estaline (comunismo soviético)
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Depois da revolução de 1917, quando os minoritários bolcheviques
de Lenine começaram a ser vitoriosos, depararam-se com facções
‘revolucionarias’ rivais e hostis a Lenine. Além disso, a resistência
à ‘revolução’ era muito forte nas áreas rurais. Por isso, só havia uma
maneira de os neutralizar: retirar-lhes as armas. Em 1918, o governo
bolchevique encenou um falso ataque a Lenine, e o Conselho Popular do
Comissariado (órgão legislativo do regime), ordenou que todas as armas
(pistolas, espingardas e espadas) fossem entregues ao governo, mas a
lei não se aplicava aos membros do partido. É em 1934, sob pretexto do
assassinato do Sergei Kirov (encenado pela NKVD, pré-KGB), líder do
Partido Comunista de Leningrado (São Petersburgo), que a perseguição
foi ao limite de criminalizar até a posse de facas; as condenações iam
até à pena de morte, por mera posse de arma. Foi quando começou
a ‘purga’: perseguiram-se classes e grupos étnicos, desarmados e
enviados para campos de concentração onde morreriam à fome. Mas
também começava o extermínio de toda a dissidência, inclusive, dentro
do Partido Comunista. Entre 1922 e 1939, morreram mais de 20 milhões
de pessoas, desarmadas e indefesas, às mãos do ‘partido’, por fome,
tortura, trabalhos forçados e assassinatos. Muitos mais morreriam depois
da II Guerra Mundial, depois da Alemanha Oriental, Polónia, Estónia,
Letónia, Lituânia, Checoslováquia, Roménia, Bulgária, Jugoslávia e
Albânia, cairem nas mãos dos soviéticos, quando os comunistas usaram
a mesma tática: perseguir e desarmar os cidadãos locais denunciados
pelas listas de registos de armas das respectivas policias.

Mao Tse-tung chega ao poder em 1949 na sequência da vitória dos
comunistas sobre os nacionalistas na guerra civil chinesa. Nos anos
seguintes reforça fortemente o controle de armas para, em 1958,
accionar o “Grande Salto para Frente”, um projeto de confiscação total
das propriedades dos camponeses (agora desarmados) e da produção
rural; o objectivo era criar uma rápida e forçada industrialização do país.
O projecto foi um desastre e caos total, que gerou mais de 45 milhões
de mortes pela fome, assassínio e desgaste em trabalhos forçados.
Perante este desastre e crise, Mao Tse-tung não tolerava objecções
e perseguia com tortura, humilhação e morte, qualquer dissidente,
camarada ou inimigo que o criticasse pelo caos que então se vivia. A
própria esposa de Mao foi presa por traição, e proeminentes lideres
do ‘partido’, como o pai de Xi-Djiping, actual presidente da China,
torturado pessoalmente por Mao (Xi exala na actual hierarquia chinesa
‘pedigree’ por esse facto). A “Revolução Cultural” causou 70 milhões de
mortos chineses e hoje, na China, a posse de armas é ainda fortemente
controlada.
4. Fidel Castro (Cuba)
Quando Fidel Castro derruba o regime de Fulgêncio Baptista, em 1959,
começa a operação de desarmamento dos cubanos. Como é tradição
nas tiranias, primeiro consultam-se os registos de policia e depois
apreendem-se as armas registadas. Logo a seguir, restringe-se o porte
e detenção de arma. Fidel Castro justificava que o fazia para prevenir
a infiltração de grupos ‘contra-revolucionários’. As armas não são
necessárias, dizia Fidel, o governo garante a liberdade: “Quando todos
os direitos dos cidadãos forem restaurados, e tivermos eleições, para que
precisaremos de armas? Vamos ter gangsters?”, sugeria Fidel Castro
numa das suas inflamadas aparições de rum: “As armas pertencem
aos quartéis e arsenais, ninguém tem o direito de andar armado aqui,
nós cuidaremos da vossa segurança.” Assim que o povo entregou as
armas, começaram as perseguições e os múltiplos fuzilamentos; Fidel
instituiu a censura e acabaram as eleições. Resultado: a revolução e o
desarmamento em Cuba causou a morte a 140 mil cubanos, a grande
maioria desesperados que tentavam fugir para a Florida, EUA (os que
conseguiram, fazem parte de bem sucedida comunidades de cubanos
nos EUA, onde podem ter armas).
5. Chavez e Maduro (Venezuela)
Ninguém denuncia na catástrofe da Venezuela, a indefesa a que os
venezuelanos estão sujeitos. No país em que se assaltam jardins
zoológicos para rapinar carne que sirva de alimentação, os venezuelanos
estão totalmente desarmados perante a crise e a decadência do
regime socialista. O desarmamento na Venezuela tem uma tradição
longa, mas foi fortalecido quando, em 1999, Hugo Chavez chega
a presidente; três anos depois, em 2012, o Congresso venezuelano
aprovou a “Lei do Controle de Armas, Munições e Desarmamento”, cujo
objectivo, explícito, era “desarmar todos os cidadãos”. Quando a lei
entrou em vigor em 2013, a posse e venda de armas ficou totalmente
proibida — excepto para o governo. Chavez, demagogo, estimulava os
venezuelanos a trocarem as suas armas por eletrodomésticos, mas a
massiva maioria das armas foi confiscada à força. Actualmente, com
Nicolas Maduro, a política de desarmamento continua: Maduro organiza
festivais e promove a ‘destruição de armas em publico’; ao todo gastou
47 milhões de dólares só para desarmar os seus conterrâneos cidadãos,
esfomeados e desesperados.
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6. Suíça: direito às armas.
A tradição da Suíça não é o chocolate nem os bancos, mas a população
armada. Desde a criação da Confederação Suíça em 1291, Sec. XIII,
a população esteve sempre armada para resistir à invasão de grandes
exércitos europeus. Os camponeses e toda a população tinham a
obrigação de terem a sua própria arma e estarem preparados para
qualquer invasão. Nos séculos XIX e XX, época das maiores revoluções
modernas na Europa, a Suíça manteve a soberania e a sua principal
tradição: o armamento da população. Foi essa atitude que impediu
Hitler de invadir este pequeno país europeu. Hitler odiava a Suíça por
serem “demasiado soberanos”. Mas temia-os. Nenhum general alemão
se atreveu a enfrentar uma população de 850.000 homens fortemente
armados, bem treinados e organizados em milícias e artilharia nas
montanhas. Hitler e generais alemães planearam varias vezes invadir
a Suíça, mas as baixas seriam terríveis para o exercito alemão.
Actualmente a Suíça pratica um exercício militar, anual, que mobiliza
toda a população. Todos os homens suíços com 20 anos são obrigados
a cumprir treino militar e, na sua conclusão, cada um dos soldados
recebe uma arma («Fuzil de Assalto 90») que deverá manter em casa.
O «tiro ao alvo», é o desporto nacional helvético, onde participam
mulheres, adolescentes e idosos em concursos regionais e nacionais,
todo o ano. Na Suíça, há apenas esta lei de controle de armas: “saber
disparar perfeitamente a 300 metros”, por isso, os actos de terrorismo
são impensáveis - o ultimo tiroteio aconteceu em 2001. Este é o
segredo da neutralidade e liberdade suíça: um exército miliciano
permanente, feito para defender o pais, não para invadir nenhum país.
“Armatissimi e liberissimi”, dizia Maquiavel dos helvéticos.
7. Em defesa das armas
Um estudo publicado em 2016, pelos investigadores em criminologia,
Don Kates e Gary Mauser (Harvard, EUA) afirma que quanto mais
armas há entre os habitantes de um país, menores são os índices
de criminalidade. Ou seja, eliminar as armas de fogo não reduz a
criminalidade: “nações com leis anti-armas têm taxas de homicídio
muito mais altas do que as que não têm”, diz a investigação publicada
no Volume 30, Número 2, do Harvard Journal of Law & Public Policy. E
adianta: as nove nações europeias mais desarmadas têm uma taxa de
homicídios três vezes maior do que as nove nações com mais armas.
Por exemplo, a Noruega tem a maior taxa de posse de armas na
Europa e é o país que tem a menor taxa de homicídios. Em contraste,
a taxa de homicídios da Holanda é das mais altas e é o país mais
desarmado da Europa.
A posse de arma tem efeitos dissuasores: segundo estes autores, o
aumento de venda de armas nos EUA fez baixar os homicídios em 40%.
Na cidade de Chicago, uma das cidades onde a armas são proibidas
é onde se regista o maior índice de criminalidade. E sendo os EUA o
país com a mais alta taxa de armas do mundo (120,5 %) estão apenas
na 28ª posição no ranking mundial da criminalidade. Por comparação,
na Inglaterra desarmada, há 4 vezes mais crimes violentos do que nos
EUA; as violações em Inglaterra são mais do dobro, arrobamentos e
assaltos são 4 vezes mais. Segundo estes criminologistas, a posse de
armas tem salvo 200 mil mulheres americanas, por ano, de violações.
O estudo mostra ainda que as armas nos EUA são usadas 80 vezes
mais como defesa do que como ofensa.
8. EUA e as armas.
Os constantes tiroteios que ocorrem nos EUA, têm sido mistificadosn o s
media e pouco dissecados: a maioria desses tiroteios dão-se, na sua
maioria, em “zonas livres de armas” (“gun free zone”), como jardins,
centros comerciais, onde as armas são proibidas, ou em cidades
de forte restrição ao armamento, a cujos cidadãos não é permitida
a defesa por posse de arma e criminosos aproveitam. Além disso,
os frequentes ataques e tiroteios propagados nos media têm sido,
provadamente, executados por indivíduos sob tóxicos psiquiátricos.
Muitos desses tiroteios foram (e serão) programas governamentais
encenados, para desmoralizarem os americanos para o uso e direito
às armas. Trump tem enfrentado a propaganda interna e da ONU e
defendido a Segunda Emenda à Constituição dos Estados Unidos,

que é o direito da população de manter e usar armas - uma lei, de
1791, que garante que qualquer pessoa, independentemente da cor,
raça ou credo, possa pedir e obter licença para posse e porte de
armas, para defesa pessoal e da eventualidade de um governo tirano.
As armas, nos EUA, são vistas como alianças do povo que os tiranos,
estrangeiros e domésticos, sempre tentaram controlar e mistificar.
9. UE apressada.
Depois dos ataques terroristas em França (encenados para gerar
a actual agenda de vigilância e desarmamento dos europeus), que
fizeram 130 mortos, a União Europeia (UE) decidiu adoptar legislação
para controle de armas em todos os estados membros.
Em 2017, a UE criou uma directiva de forte restrição ao armamento
e defesa dos cidadãos para, (tal como na Alemanha de Hitler, China,
Cuba e Venezuela) “combater e neutralizar grupos extremistas e
terroristas”. A legislação da UE obriga a registar armas de fogo, para
se poder “identificar e rastrear todas as armas em solo europeu”,
incluindo a sua movimentação. Os seus titulares ficam registados
numa base de dados por 30 fatais anos e vai ser criado um “cartão
europeu de armas de fogo”.
Entre outros groguejos, a legislação da UE, pretende ainda limitar o
número de armas de fogo a cada cidadão titular, e livre acesso para
fiscalização das autoridades. Tudo isto urgente, até Março de 2020.
Em Portugal os mais entusiastas da legislação vinda da não-eleita
Comissão Europeia foram, sem desmazelo, o BE, PCP e PEV, que
promovem o “desarmamento da sociedade” – coerentes com a sua
tradição ideológica de genocídio.
Vamos ser sérios: algum grupo extremista, terrorista, vai registar as
suas armas? Os ataques terroristas de Nice, França, usaram um
camião, a UE está a controlar camiões?
A actual pilhagem de soberania pela UE, o impingido exército
europeu, vigilância centralizada, controle dos titulares de armas
(militares incluídos) pelas policias, tem apenas um objectivo: controlar
antecipadamente a resistência popular e militar, diante da anunciada
guerra civil europeia.
10. Conclusão
A ONU, UE e organizações não-eleitas, estão a forçar a agenda do
desarmamento, trata-se de planear a obediência futura. O colapso
global tem sido anunciado; o FMI revela a economia mundial em
queda; a UE, falida e incompetente, está para ser fragmentada, e todas
as potências mundiais estão, sob aflição, a armazenar ouro. Países
como a Nova Zelândia e Austrália estão a fomentar o desarmamento
popular, cegando e abandonando o povo. Ao invés do politicamente
correcto, Trump, Putin e Bolsonaro estão a fomentar o armamento das
populações respectivas, EUA, Rússia e Brasil, precisamente porque
conhecem os diques de soberania que funcionam diante de crises e
colapsos económicos. Mas a UE quer todos os paises alinhados no
controle de armas até Março de 2020. E porquê 2020? É o ano de
início do colapso deste sistema financeiro fiduciário, onde a UE foi
ícone.
Ao contrario da sóbria Suíça e EUA, onde as armas são um direito, os
europeus, da UE, são incitados a serem pategos desarmados, sem
resistência à eventualidade de um governo doméstico ou estrangeiro,
tirano; e indefesos no caos social do previsível colapso económico.
O estado, organizações não-eleitas (UE, ONU, FMI) e governos
socialistas, propagandeiam que o controle de armas é para a “segurança
dos cidadãos”, “combate ao crime e terrorismo”, presumindo povo
ignaro não nos revelam que, no Sec. XX, houve quatro vezes mais
mortes às mãos do estado e governos (democídio) do que por qualquer
outra causa (doenças ou acidentes): mais de 120 milhões de pessoas
desarmadas, foram mortas, sem direito a resistência.
Portugal e os europeus estão a entrar, gentilmente, numa noite escura.
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Afghanistan : le piège taliban
L’encre n’avait pas encore séché sur « l’entente de paix » conclue
entre l’administration Trump et les talibans que déjà, ces derniers
reprenaient les armes. En moins de temps qu’il ne faut pour crier
« mollah Omar », ils ont perpétré 33 attaques dans 16 provinces
de l’Afghanistan, tuant six civils et des dizaines de soldats
afghans.
Par Laura-Julie Perreault
LA PRESSE
Traduction de ce coup d’éclat guerrier en langage taliban : comme les
Russes en 1989, les Américains
se retirent sans avoir réussi à nous
anéantir et nous en menons encore large en Afghanistan. Un
message que les Afghans qui ont vécu sous le régime du groupe
fondamentaliste de 1996 à 2001, qu’ils parlent dari, pachtou,
ouzbèke, turkmène ou baloutche, comprennent trop bien.
Il semble cependant que personne n’a osé traduire le tout pour
Donald Trump. Le président américain continue de dire que tout
va bien et qu’il a eu une bonne discussion avec le chef politique
des talibans. Ce qu’il aime qualifier d’« accord historique » de
paix est toujours sur les rails, selon lui.

Pendant 18 ans, l’armée américaine s’est donné comme
objectif de venir à bout des talibans et de leurs alliés. La
guerre a coûté aux États-Unis autour de 2 billions US (2000
milliards). À ce jour, 2400 militaires américains ont été tués en
plus de 1100 soldats de l’OTAN, dont 158 Canadiens.
Du côté afghan, au moins 43 000 civils ont perdu la vie en
plus de 45 000 soldats afghans et des dizaines de milliers de
combattants talibans.
Aujourd’hui, même s’ils n’ont pas le contrôle des institutions
politiques de Kaboul, les talibans sont loin d’avoir disparu. Ils
contrôlent de larges parts du centre, de l’ouest et du sud du
pays et combattent toujours les forces afghanes, entraînées
par les États-Unis et leurs alliés, dans près de la moitié du
pays. Et tout ça alors que près de 14 000 militaires américains
sont toujours déployés sur le territoire afghan. Les talibans
disent disposer aujourd’hui de 60 000 combattants. En
regardant ce sombre portrait, on ne peut surtout pas parler
d’une victoire militaire américaine dans le pays.
L’entente de l’administration Trump prévoit un retrait graduel
qui pourrait se terminer en 14 mois. Le président a promis
de faire marche arrière si les talibans ne respectent pas les
termes de l’entente, mais les derniers jours nous permettent
de douter de son désir de faire respecter le tout.

Traduction en langage de l’actuelle Maison-Blanche : nous
comptons nous retirer de l’Afghanistan le plus rapidement
possible et rien ne nous arrêtera. Surtout pas les faits.

16

Ce langage fait vraiment l’affaire des talibans qui, selon l’accord
négocié, doivent entreprendre dès la semaine prochaine des
pourparlers de paix avec le gouvernement afghan dirigé de peine
et de misère par le président Ashraf Ghani. Ils arriveront à la table
en tenant le gros bout du bâton.
Le danger ultime, dans tout ça, c’est que l’histoire se répète.
Quand les Soviétiques ont quitté l’Afghanistan après une longue
guerre meurtrière, le gouvernement qu’ils ont soutenu s’est
effondré et le président Najibullah a fini au bout d’une corde. Les
combattants moudjahidin que les États-Unis ont soutenus se sont
transformés en politiciens et les civils ont payé le prix.
De cette mouvance ont émergé les talibans, qui ont imposé des
règles draconiennes à la population, transformé les stades de
soccer en lieux d’exécution pour femmes récalcitrantes et ouvert
les portes du pays à Oussama ben Laden et Al-Qaïda.

Les Afghans ont donc toutes les raisons de craindre les pires
reculs.
Car si l’intervention américaine et des pays de l’OTAN est loin
d’avoir donné les beaux fruits promis et que le pays est affligé
par la pauvreté, de vastes parts de la société ont vu leur vie
s’améliorer. Les femmes, confinées sous leur burqa sous
le régime taliban, sont maintenant présentes au Parlement,
dans les écoles, dans la vie publique. Il y a des élections. Une
démocratie faible, mais néanmoins existante. Des médias
d’information. Un retour à la case départ ne ferait plaisir qu’à
quelques fondamentalistes.
Dans les circonstances actuelles, en amont du retour des
troupes américaines, les autres alliés du gouvernement
central afghan, dont le Canada, devront se montrer vigilants,
maintenir l’aide internationale et multiplier les initiatives pour
permettre aux fragiles institutions du pays de tenir le coup.
Tourner les talons équivaudrait à donner le pays aux talibans
sur un plateau d’argent.

Photo Wilkipedia
Afghanistan

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

Macron furieux de ce selfie
Le Point/fr
Il s’est senti « piégé », il n’a pas aimé et il l’a fait savoir à
ses collaborateurs de la com et de la sécurité. Au cours
de sa visite sur le thème du « séparatisme », à Mulhouse,
le 18 février, une jeune fille portant un hidjab a obtenu
un selfie avec le chef de l’État. Mais aussitôt après, la
jeune musulmane a remonté le bas de son voile sur son
visage, le transformant ainsi en niqab, symbole du fameux
« séparatisme » macroniste. Les deux photos ont envahi
les réseaux sociaux et les médias. « Au début, on a cru à
une manipulation, mais nous avons enquêté, la fille s’est
recouverte du niqab (extrait).
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A última Aula de um Grande Professor que
desistiu de dar aulas a péssimos alunos.
”Às vezes ouço passar o vento; e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter
nascido”
Fernando Pessoa
Leonardo Haberkorn, jornalista e escritor, era professor numa universidade de
Montevideo. Corre na internet um artigo seu publicado em papel, em 2015, com
o título “Me cansé... me rindo...”, onde declara ter deixado o ensino, que antes o
apaixonava, e explica porquê.
Tomámos a liberdade de o traduzir, pois, por certo, ele tocará muitos professores
e directores de escolas portuguesas. Desejável é que tocasse instâncias
superiores e, de modo mais alargado, a sociedade.
“Depois de muitos e muitos anos, hoje dei a última aula na Universidade.
Cansei-me de lutar contra os telemóveis, contra o whatsapp e contra o facebook.
Ganharam-me. Rendo-me. Atiro a toalha ao chão.
Cansei-me de falar de assuntos que me apaixonam perante jovens que não
conseguem desviar a vista do telemóvel que não pára de receber selfies.
Claro que nem todos são assim. Mas cada vez são mais.
Até há três ou quatro anos a advertência para deixar o telemóvel de lado durante
90 minutos, ainda que fosse só para não serem mal-educados, ainda tinha algum
efeito.
Agora não. Pode ser que seja eu, que me desgastei demasiado no combate. Ou
que esteja a fazer algo mal.
Mas há algo certo: muitos desses jovens não têm consciência do efeito ofensivo
e doloroso do que fazem. Além disso, cada vez é mais difícil explicar como
funciona o jornalismo a pessoas que o não consomem nem vêem sentido em
estar informadas.

Conseil aux magistrats qui
jugent François et Penelope
Fillon

Esta semana foi tratado o tema Venezuela. Só uma estudante entre 20 conseguiu
explicar o básico do conflito. O muito básico. O resto não fazia a mais pequena
ideia. Perguntei-lhes (...) o que se passa na Síria? Silêncio. Que partido é mais
liberal ou que está mais à ‘esquerda’ nos Estados Unidos, os democratas ou os
republicanos? Silêncio. Sabem quem é Vargas Llosa? Sim!

Il faut frapper le couple Fillon au porte-monnaie. Très
fort. Juste pour son bien. Pour réconcilier les différentes
facettes d’une personnalité complexe.

Alguém leu algum dos seus livros? Não, ninguém! Lamento que os jovens não
possam deixar o telemóvel, nem na aula. Levar pessoas tão desinformadas para
o jornalismo é complicado.

Par Michel Richard | Le Point.fr

É como ensinar botânica a alguém que vem de um planeta onde não existem
vegetais. Num exercício em que deviam sair para procurar uma notícia na rua,
uma estudante regressou com a notícia de que se vendiam, ainda, jornais e
revista na rua.
Chega um momento em que ser jornalista é colocar-se na posição do contra.
Porque está treinado a pôr-se no lugar do outro, cultiva a empatia como
ferramenta básica de trabalho.

Le couple Fillon a son arrivee au tribunal.
Pardon de cette outrecuidance apparente : les magistrats
n’ont pas besoin de conseils. Leur indépendance d’esprit
et le respect du Code pénal leur suffisent. Quels conseils
prétendre leur donner alors qu’ils connaissent le dossier
comme personne et doivent donc savoir, mieux que nous,
si François et Penelope Fillon sont ou non coupables de
détournement de fonds publics et autres abus de biens
sociaux ? Que Penelope ait touché plus d’un million d’euros
entre 1998 et 2013 comme assistante parlementaire ne fait
pas de doute. A-t-elle vraiment exercé cette fonction, aux
juges de répondre.

E então vê que estes jovens, que continuam a ter inteligência, simpatia e
afabilidade, foram enganados, a culpa não é só deles. Que a incultura, o
desinteresse e a alienação não nasceram com eles.
Que lhes foram matando a curiosidade e que, com cada professor que deixou
de lhes corrigir as faltas de ortografia, os ensinaram que tudo é mais ou menos
o mesmo. Então, quando compreendemos que eles também são vítimas, quase
sem darmos conta vamos baixando a guarda.
E o mau é aprovado como medíocre e o medíocre passa por bom, e o bom,
as poucas vezes que acontece, celebra-se como se fosse brilhante. Não quero
fazer parte deste círculo perverso. Nunca fui assim e não serei assim.
O que faço sempre fiz questão de o fazer bem. O melhor possível. E não suporto
o desinteresse face a cada pergunta que faço e para a qual a resposta é o
silêncio. Silêncio. Silêncio. Silêncio. Eles queriam que a aula terminasse. Eu
também.”
“Talvez o pior de tudo isto, seja o facto de aqueles alunos irem ser Adultos
amanhã, sem terem crescido nem amadurecido, cheios de Direitos, sem Deveres
nem Responsabilidade… alguns até Políticos ou Governantes”
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Cumprir-se Portugal.
Você subscreve?
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Por Gabriel Mithá Ribeiro
Portugal tem de vencer a descrença colectiva através da revitalização do ensino,
a reforma das reformas inviável sem o comprometimento dos indivíduos comuns
num projecto que sirva de alavanca social.
A Portugal não faltam potencial histórico, cultural, social e intelectual para se
transformar num dos países mais estáveis e prósperos do mundo. A pré-condição
é vencer a descrença colectiva através da revitalização do ensino, a reforma das
reformas inviável sem o comprometimento dos indivíduos comuns num projecto
agregador que sirva de alavanca social movida pela secular capacidade dos
portugueses em vencerem grandes causas, desta feita transformar o ensino
no ponto de apoio da riqueza da nação e numa das suas instituições mais sólidas.
Razões para os portugueses imporem a si mesmos o dever de renovarem o seu
contrato social. Cumprir-se Portugal é o título. Ao primeiro subscritor compete
apresentar o conteúdo do mesmo, aos demais subscritores partilharem o
desígnio renovador.

Um contrato social nasce de deveres morais e cívicos
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Em defesa intransigente da democracia e da sociedade aberta fundadas na
liberdade individual, a legitimidade do presente contrato social depende da partilha,
entre os subscritores, do pressuposto moral da autorresponsabilidade individual,
institucional e coletiva. Tal ponto de partida é incompatível com o ideal social de
vitimização, a fonte-mãe do estado de falência moral e intelectual do ensino que
contaminou a sociedade no seu conjunto desde a instituição base, a família.
Na génese do fenómeno estão mentes predispostas a defender oprimidos
contra opressores, reais e imaginários. Todavia, o obstáculo não reside
nesse ideal, apenas em atitudes protetoras que se posicionam, por princípio,
contra a autoridade e a ordem tomadas como opressoras onde e como quer
que se manifestem e interpretadas como manietadas pelos poderosos, o que
invariavelmente instiga a descrença na milenar tradição histórica, cultural,
filosófica, científica, intelectual ou institucional do Ocidente.
Sendo o conhecimento intrínseco à condição humana, um contrato social
promotor da dignidade, liberdade, justiça e prosperidade individual e colectiva não
é compatível com relações entre alunos (oprimidos) e professores (opressores)
aprisionadas naquela grelha mental materializada, nas décadas recentes, em
políticas de ensino e imposições pedagógicas contrárias aos fundamentos
civilizacionais do conhecimento e da sua transmissão social. A asserção é
validada por salas de aula tornadas inadequadas à generalização da formação
escolar de qualidade.
Esgotadas de vitimização e com a bússola mental redireccionada para
a autorresponsabilidade, as sociedades estão a renovar a sua ordem moral,
porém sem impactos no ensino. Tal como existem ideais políticos distintos entre
a esquerda e a direita sobre o Estado, a economia ou a regulação de fronteiras,
o mesmo deve acontecer no ensino, o domínio da vida social que sustenta os
demais.
Compete à direita colocar-se ao nível da esquerda, esta hegemónica, instituindo
também aquela um ideal próprio de ensino para que este deixe de ser o parente
pobre do direito de escolha das democracias sobre matérias fundamentais. A
liberdade continuará truncada enquanto cidadãos e famílias não dispuserem de
políticas de ensino diferenciadas assentes em mensagens coerentes e claras
dirigidas, em simultâneo, num extremo à intimidade das salas de aula (o âmago
do ensino) e no extremo oposto aos indivíduos comuns (a sociedade que o
patrocina).
Essa transversalidade define, por excelência, as relações contratuais entre o
Estado e a Sociedade, na actualidade dominadas por jogos de poder partidários
propensos a ignorar os desafios da vida quotidiana, a fonte da erosão da qualidade
das instituições e da qualidade da democracia pela abstenção eleitoral. Rumar

em sentido contrário significa garantir maior expressão do sentido existencial
das pessoas comuns junto dos poderes tutelares do Estado.
Para isso, o eixo estratégico do contrato social tem de ser deslocado da classe e
da acção políticas, justamente para preservar a dignidade destas, para o ensino
e para o vasto e heterogéneo corpo docente sem que o último seja confundido
ou reduzido às suas lideranças, sindicais ou de outra natureza. Trata-se da précondição mais eficaz para os países garantirem horizontes de dignidade, liberdade,
justiça e prosperidade a todos os seus cidadãos, desde que o contrato social
assuma a valorização da missão dos professores cujo impacto é massificado e
prolongado na vida dos indivíduos, da infância à entrada na idade adulta.
Tal desígnio coloca no mesmo nível a violência doméstica, na intimidade da
vida familiar, e a indisciplina, na intimidade da sala de aula, enquanto desafios
à moral social ancorados na família e no ensino, as duas instituições nucleares.
Trata-se de fenómenos que envolvem sujeitos dominados por contextos que os
forçam a manter os atropelos à sua dignidade em silêncios pessoal e socialmente
patológicos dado que o pior não é reparável, perdura na memória, mesmo
quando se faz justiça, males que prejudicam toda uma família ou a qualidade do
restante percurso escolar de toda uma turma.
Da articulação entre opções políticas e opções pedagógicas vigentes resultou
a propagação da indisciplina em contexto escolar, semente de fenómenos
esterilizadores da vida social que se estendem da agressividade verbal à
violência psicológica e física.
Após décadas de consequências cumulativas agravadas nenhum poder tutelar, de
académicos a políticos incluindo os órgãos de soberania, pode alegar desconhecimento
ou inocência. Daí não ser legítimo que se coloquem à margem desta iniciativa cívica
de renovação do contrato social apostada em garantir que a qualidade vida social
se sustente na dignidade moral, institucional e cívica das pessoas comuns em muito
gerada a partir da intimidade dos quotidianos de sala de aula.
Outro princípio do sentido de justiça deste contrato social é o de permanecer
aberto a todos os indivíduos e instituições. Fundamentais às democracias, os
partidos políticos que nele invistam investem também no seu reconhecimento
social e eleitoral transversal (dos pobres aos ricos), amplo (a escolarização é
massificada) e renovável (o ensino prepara cada nova geração).

Os cinco grandes inimigos da prosperidade portuguesa
Cumprir-se Portugal é um desígnio colectivo incisivo: gerar consensos sociais
e institucionais que protejam as salas de aula dos cinco grandes inimigos da
sociedade digna, livre, justa e próspera (a ordem é aleatória).

1º A qualidade do ensino, antecâmara da qualidade
da vida social, resulta da observância dos princípios
da transparência, honestidade e neutralidade política,
qualquer deles inimigo da anarquia na classificação
dos resultados escolares.
O sistema de ensino em vigor cruza variantes qualitativas (inúmeras fichas/
relatórios para cada aluno) e quantitativas (existem níveis de 1 a 5; valores de 0
a 20; percentagens de 0 a 100; uma escala de 0 a 10 para as ações de formação
dos professores) que se sobrepõem e anulam entre si para, no final, ninguém ter
mais certezas do que valem e quem deve passar ou chumbar, transitar ou ficar
retido, campo aberto a todo o tipo de intervenções e manipulações políticas e
ideológicas atentatórias da estabilidade e viabilidade institucional do ensino.
Contra essa teia opaca que esconde do espaço público os erros cumulativos
das políticas de ensino nas décadas recentes, os instrumentos e procedimentos
em causa devem ser simplificados e estáveis do primeiro ciclo do ensino básico
ao ensino universitário para que os indivíduos comuns também os entendam.
Assegurar transparência, honestidade e neutralidade política não corrige apenas
as graves disfuncionalidades do sistema de ensino, como também sedimenta
as predisposições culturais e sociais contra a corrupção e contra a inércia
burocrática.
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2º Tornar o ensino a fonte privilegiada da moral social da Dessa relação perversa nasceu e adensou-se a névoa ideológica mais tóxica que
autorresponsabilidade implica a defesa intransigente dos paira nas salas de aula, as ciências da educação e sequelas, barrigas de aluguer
da revolução das mentes em curso nunca explicitamente consentida pelas
exames nacionais em final de ciclo.
democracias, cidadãos e famílias. A instrumentalização política do conhecimento
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Nunca se comprovou a existência de alternativas capazes de regular a autonomia
inevitável do trabalho quotidiano das salas de aula mais fiáveis e objetivas,
menos burocráticas, ideologicamente mais neutras, socialmente mais justas.
Por funcionarem como pedras angulares da autonomia institucional que garante
a qualidade do ensino, o sistema de classificação dos resultados escolares e
os exames nacionais em final de ciclo selam o contrato social tricotómico entre
o ensino, a sociedade e a democracia. Razão para ambos serem passíveis de
consultas públicas para que a sociedade possa democraticamente proteger ou
renovar, com transparência, aqueles dois pilares do sistema de ensino.

3º A burocracia volumosa do ensino é inimiga da
sociedade digna, livre, justa e próspera.
Estão em causa procedimentos burocráticos de controlo político possessivo
dos atos de ensinar e aprender de tal modo entranhados que não se estranha
o isolamento, silenciamento ou repressão da mais substantiva diferenciação
pedagógica, a de sentido liberal no pensamento e conservadora nas práticas com
uma longa tradição de provas dadas. O nosso ideal de sociedade jamais será
compatível com tão violento controlo político das consciências que tem de ser
removido dos quotidianos escolares. Em primeiro lugar, da regulação institucional
de atitudes e comportamentos dos alunos perdida no avolumar de participações
disciplinares escritas e demais procedimentos burocráticos cujo efeito manifestase na desautorização do poder da palavra dos professores comandados a partir
do gabinete político do ministro da Educação por papéis e, com isso, ficou
deslegitimado o exercício de autoridade autónomo, directo, simples, adulto por
parte dos profissionais do ensino quando está em causa o avolumar de situações
comuns, contudo cruciais, sendo que a falta de dignificação e democratização
do exercício legítimo da autoridade em sala de aula é inimiga de condições
de ensino moralmente aceitáveis. E em segundo lugar, do aproveitamento
escolar cuja tónica o poder político coloca em volumosas exigências burocráticas
e administrativas remetidas para docentes e estabelecimentos de ensino, razão
da fragilização nas gerações recentes dos pressupostos institucionais, culturais
e sociais que incentivam estudantes e famílias a investir no estudo, esforço e
observância de regras para garantirem o sucesso escolar por si mesmos, o
que faz das políticas de ensino vigentes inimigas de uma sociedade de adultos
pessoal, familiar e profissionalmente dinâmicos e autorresponsáveis.

4º A qualidade do sistema de ensino – e do tipo de
vida cultural, cívica, profissional ou económica que
dele derivam – são inimigos de currículos escolares
injustificadamente extensos, inadmissivelmente
atravessados por propósitos de doutrinação
ideológica sectária, disfuncionalmente flexíveis,
instáveis.
Retrato curricular do ensino básico e secundário extensível aos programas das
disciplinas. A comparação entre o número e tipo de disciplinas, assim como da
carga horária semanal atuais com os anteriores à vaga reformista em curso
desde os anos noventa deixam salientes a face perversa das gorduras tóxicas da
despesa pública. Nada legitima jobs for the boys, recrutamento de tropas sindicais
ou compra de votos alimentados pela sobrecarga dos horários escolares dos
alunos, causa em si da perda de qualidade do que aprendem e como aprendem.
Não menos grave tem sido a degradação da preparação científica, intelectual e
da motivação dos professores no decurso das suas longas carreiras imposta por
um tipo de formação profissional apostado em desviá-los das áreas científicas
ou académicas de origem (português, matemática, inglês, francês, história,
geografia, físico-química, ciências naturais, filosofia, artes) em troca da fidelidade
compulsiva à ideologia ativista sectária em formato de pedagogias ativas. Ao
fim de décadas, a sociedade está transformada numa experiência laboratorial
permanentemente a caminho da desregulação, da histeria e do falhanço.

5º O atropelo reiterado das fronteiras institucionais
entre partidos políticos e universidades é o maior
inimigo da socialização da qualidade do conhecimento
científico, intelectual ou analítico.

e da pedagogia jamais será compatível com uma sociedade digna, livre, justa e
próspera.
Disposição final: contratualizar a alma portuguesa

Crises endémicas e sentimentos de descrença são testes à maturidade da alma
dos povos. Séculos de história e de presença pioneira no mundo permitem aos
portugueses assumir, por si mesmos e de forma pacífica, o dever moral, cívico
e político de renovarem o seu contrato social. Cumprir-se Portugal é um justo
tributo ao génio do poeta Fernando Pessoa e, através dele, às gerações do
passado, do presente e do futuro.

Primeiro subscritor
Gabriel Mithá Ribeiro

Não Sei
“Não sei se estou perto ou longe demais, sei apenas que
sigo em frente, vivendo dias iguais de forma diferente.
Levo comigo cada recordação, cada vivência, cada lição.
E mesmo que tudo não ande da forma que eu gostaria,
saber que já não sou a mesma de ontem me faz perceber
que valeu a pena.
Aprendi que viver é ser livre, que ter amigos é necessário,
que lutar é manter-se vivo.
Aprendi que o tempo cura, que a mágoa passa, que
decepção não mata!
Que hoje é o reflexo de ontem, que os verdadeiros amigos
permanecem para sempre e que a dor fortalece.
Aprendi que sonhar não é fantasiar, que a beleza não está
no que vemos e sim no que sentimos!
Aprendi que um sorriso é a maneira mais barata de melhorar
a aparência.
Que não posso escolher como me sinto, mas posso escolher
o que fazer a respeito.
Aprendi que não é preciso correr atrás da felicidade, ela está
nas
pequenas coisas, e hoje, sei que posso ser e fazer o que
quiser, mas a gente é aquilo que faz, é o que vale a pena
e só o que permanece… Há um tempo em que é preciso
abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso
corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam
sempre aos mesmos lugares… É o tempo da travessia… e,
se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à
margem de nós mesmos.”

Fernando Teixeira de Andrade
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De vez em quando - e pena é que seja só de vez em quando - aparecem-nos
textos que, depois de lidos, apetece relê-los.

• Políticos que passam a vida a enriquecer e que jamais têm problemas ou
alguém questiona tais fortunas.

Só não se percebe é porque o autor não dá a cara, tanto mais que qualquer
de nós é certo que não desdenharia de o ter escrito.

PORTUGAL: QUE FUTURO ?

• Políticos que desgovernam um país e que, entre outros, «emigram» para
Bruxelas e Paris, a par dos que se mantém ainda ativos.
• Bancos que assaltam um país e que o povo ainda ajuda a salvar.
• Um povo que vê tudo isto e entra no sistema, pedindo favores a toda a hora
e alimentando a máquina que tanto critica e chora.

Trinta e cinco anos de vida.

1. Um país sem educação.

Filho de gente humilde. Filho da aldeia. Filho do trabalho.
Desde criança fui pastor, matei cordeiros, porcos e vacas, montei móveis,
entreguei roupas, fui vendedor ambulante, servi à mesa e ao balcão. Limpei
chãos, comi com as mãos, bebi do chão e nunca tive vergonha.
Na aldeia é assim, somos o que somos porque somos assim.
Cresci numa aldeia que pouco mais tinha que gente, trabalho e gente
trabalhadora.
Cresci rodeado de aldeias sem saneamento básico, sem água, sem luz, sem
estradas e com uma oferta de trabalho árduo e feroz.
Cresci numa aldeia com valores, com gente que se olha nos olhos, com gente
solidária, com amigos de todos os níveis, com família ali ao lado.
Cresci com amigos que estudaram e com outros que trabalharam.
Os que estudaram, muitos à custa de apoios do Governo, agora estão
desempregados e a queixarem-se de tudo. Os que sempre trabalharam lá
continuam a sua caminhada, a produzir para o País e a pouco se fazerem
ouvir, apesar de terem contribuído para o apoio dos que estudaram e a nada
receberem por produzir.
Cresci a ouvir dizer que éramos um País em Vias de Desenvolvimento e ...
de repente éramos já um País Desenvolvido, que depois de entrarmos para
a União Europeia o dinheiro tinha chegado a “rodos” e que passamos de
pobretanas a ricos “fartazanas”.
Cresci assim, sem nada e com tudo.

• Quem semeia ventos colhe tempestades.
• Numa época em que a sociedade global apresenta níveis de exigência
altamente sofisticados, em Portugal a educação passou a ser um circo.
• Não se podem reprovar meninos mimados.
• Não se pode chumbar os malcriados.
• Os alunos podem bater e os professores nem a voz podem levantar.
• Entrar na universidade passou a ser obrigatório por causa das estatísticas.
• Os professores saem com os alunos e alunas e os alunos mandam nos
professores.

E agora, o que temos nós?
1. Um país com duas imagens.
• A de Lisboa: cidade grandiosa, moderna, com tudo e mais alguma coisa, o
lugar onde tudo se decide e onde tudo se divide, cidade com passado, presente
e futuro.
• E a do interior do país, território desertificado, envelhecido, abandonado,
improdutivo, esquecido, pisado.
1. Um país de vícios.
•
•
•

Esqueceram-se os valores, sobrepuseram-se os doutores.
Não interessa a tua história, interessa o lugar que ocupas.
Não interessa o que defendes, interessa o que prometes.

• Não interessa como chegaste lá, mas sim o que representas lá.
• Não interessa o quanto produziste, interessa o que conseguiste.
•
Não interessa o meio para atingir o fim, interessa o que me podes dar a
mim.
• Não interessa o meu empenho, interessa o que obtenho.
• Não interessa que critiquem os políticos, interessa é estar lá.
• Não interessa saber que as associações de estudantes das universidades
são o primeiro passo para a corrupção activa e passiva que prolifera em todos
os sectores políticos, interessa é que o meu filho esteja lá.
• Não interessa saber que as autarquias tenham gente a mais, interessa é que
eu pertença aos quadros.
• Não interessa ter políticos que passem primeiro pelo mundo do trabalho,
interessa é que o povo vá para o diabo.

.

Ser doutor, afinal, é coisa banal.

1. Um país que abandonou a produção endógena.
• Um país rico em solo, em clima e em tradições agrícolas que abandonou a
sua história.
• Agora o que conta é ter serviços sofisticados, como se o afamado portátil
fosse a salvação do país.
• Um país que julga que uma mega fábrica de automóveis dura para sempre.
• Um país que pensa que turismo no Algarve é que dá dinheiro para todos.
• Um país que abandonou a pecuária, a pesca e a agricultura.
• Que pisa quem ainda teima em produzir e destaca quem apenas usa gravata.
• Um país que proibiu a produção de Queijo da Serra artesanal na década de
90 e que agora dá prémios ao melhor queijo regional.
• Um país que diz ser o do Pastel de Belém, mas que esquece que tem cabrito
de excelência, carne mirandesa maravilhosa, Vinho do Porto fabuloso, Ginjinha
deliciosa, Pastel de Tentugal tentador, Bolo Rei português, Vinho da Madeira,
Vinho Verde, lacticínios dos Açores e Azeite de Portugal para vender…
• E tanto, tanto mais... que sai da terra e da nossa história.
1.Um país sem gente e a perder a alma lusa.
• Um país que investiu forte na formação de um povo, em engenharias florestais,
zoo técnicas, ambientais, mecânicas, civis, em arquitectos, em advogados, em
médicos, em gestores, economistas e marketeers, em cursos profissionais, em
novas tecnologias e em tudo o mais, e que agora fecha as portas e diz para os
jovens emigrarem.
• Um país que está desertificado e sem gente jovem, mas com tanta gente
velha e sábia que não tem a quem passar tamanha sabedoria.
• Um país com jovens empreendedores que desejam ficar, mas são obrigados
a partir.
• Um país com tanto para dar, mas com o barco da partida a abarrotar.
• Um país sem alma, sem motivação e sem alegria.
• Um país gerido por porcaria.
E agora, vale a pena acreditar?
Vale. Se formos capazes de participar, congregar novos ideais sociais e de
mudar.

1. Um país sem justiça.

Porquê acreditar?

• Pedófilos que são condenados e dão aulas passados uns dias.
• Pedófilos que por serem políticos são pegados em ombros, e juízes que são
enviados para as catacumbas do inferno.
• Assassinos que matam por trás e que são libertados passados sete anos por
bom comportamento!
• Criminosos financeiros que sempre escapam por motivos que nem ao diabo
lembram.

Porque oitocentos anos de história, construída a pulso, não se destroem em
tempo algum . Porque o solo continua fértil, o mar continua nosso, o sol continua
a brilhar e a nossa alma, ai a nossa alma, essa continua pura e lusitana e cada
vez mais fácil de amar.

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

abc portuscale jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

www.facebook.com/museucombatente.oficial

https:facebook.com/ligadoscombatentes.oficial

A cerâmica de António Manuel de Moraes
no Museu do Combatente
Natural de Torres Vedras, onde nasceu a 9 de Janeiro de 1947, António
Manuel Nunes da Cunha de Moraes concluiu os estudos liceais na
Escola Secundária Municipal de Torres Vedras, obteve a licenciatura
em Direito na Universidade Clássica de Lisboa, é pós-graduado em
Direito Desportivo e fez os cursos de Doutoramento Económico na
Universidade Autónoma de Madrid, sendo a sua tese dedicada às
Sociedades Anónimas Desportivas. Pelo caminho fez um curso de Arte
no IADE em Lisboa.
Alferes miliciano de infantaria com o curso de “operações especiais”,
mobilizado pelo Batalhão de Caçadores 10 (BC10 – Chaves), e integrado
na Companha de Caçadores 2707 do Batalhão de Caçadores 2914
“PARA QUE A TERRA NÃO ESQUEÇA”, embarcou no dia 25 de Abril
de 1970 em Lisboa no “NTT Vera Cruz” rumo ao norte de Moçambique.
Esteve sucessivamente colocado em Nantuego e em Mecula (norte
distrital do Niassa).
Em Abril de 1972 regressou à Metrópole.
É advogado desde 1976, jubilado ao fim de quase quatro décadas de
exercício da advocacia. Para além da advocacia, os seus múltiplos
incluem o associativismo, a tauromaquia, o fado e a História de Portugal.
É autor de vários livros, que incluem temas de Direito, Desporto,
Tauromaquia, Fado, Poesia e Romance, entre os quais ‘Rio Lugenda’,
cuja acção se passa em Moçambique, antes e durante a «Guerra do
Ultramar”, baseado no período que antecedeu o eclodir da guerra na
ex-província ultramarina e que se estende até à independência de
Moçambique.
Numa das suas exposições em Torres Vedras, o autor comentou: “ No
que respeita à pintura e à escultura, apresento alguns dos trabalhos
mais significativos, parte deles de colecções particulares, sendo certo
que se inspiram na cultura e tradições nacionais”
O livro “Prisioneiros em La Lys”, foi dedicado ao avô materno, Amâncio
Nunes da Cunha, o qual regressou de um campo de concentração
alemão por ter sido feito prisioneiro em França a 9 de Abril de 1918”.
A Liga dos Combatentes / Museu do Combatente congratula-se por ter
esta exposição de 21 a 28 de Março corrente no Bar de Armas, com uma
mostra significativa de «30 peças de cerâmica, caricaturas de amigos e
representativas de costumes e tradições nacionais”.
Posteriormente publicaremos artigo e fotos da inauguração da
exposição, aberta ao público todos os dias das 10h00 às 18h00

Isabel Martins 10 de Março de 2020
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Exposição de cerâmica no Museu do Combatente
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