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Comment un pasteur évangélique a répandu
le coronavirus dans les Hautes-Alpes
Au moins trois maires ont assisté à une réunion où se trouvait ce porteur du
Covid-19. Les édiles sont confinés et ont stoppé leur campagne municipale.
Par Jérôme Béglé | Le Point.fr
Les chemins de la propagation du Covid-19 sont parfois tortueux, paradoxaux et,
osons-le, amusants ! Alors que le virus s’étend sur toute la France et qu’il a fait 19
victimes, on a identifié un foyer de contamination qui essaime dans toutes les régions.
Une dizaine d’habitants de Briançon (sous-préfecture des Hautes-Alpes) se sont
rendus à un rassemblement du mouvement évangélique organisé du 17 au 24 février
à l’église de la Porte ouverte chrétienne à Mulhouse. Cette manifestation a accueilli
près de 2 000 personnes et plusieurs centaines de cas de coronavirus ont été
suspectés chez ces participants. Les autorités sanitaires ont demandé à tous ceux
qui avaient pris part à cette manifestation d’effectuer promptement des contrôles.
Plusieurs dizaines de cas ont déjà été détectés. Un médecin de la ville proche de
Bernwiller a été contaminé. Lui et plusieurs membres de sa famille sont confinés
pour 14 jours. Tout comme trois des Haut-Alpins qui avaient fait le déplacement.

Foi há 59 Anos ! Mais palavras?

Para que a Memória não esqueça !

Parmi eux, on compte notamment le pasteur de l’église évangélique de la ville,
qui est également directeur des pompes funèbres du Briançonnais. Ignorant
encore qu’il était porteur du virus – il est aujourd’hui hospitalisé à Marseille –,
Patrice Giannetta est évidemment entré en contact avec de nombreux fidèles et
a tenu des offices entre son retour d’Alsace et son dépistage officiel qui a abouti à
son confinement. L’autorité régionale de santé souhaite que soient testées toutes
les personnes que le pasteur a rencontrées. Vaste tâche…

Pasteur et directeur des pompes funèbres !
Neste número, (excepcionalmente com 21 páginas) escolhemos para si:
3 - Comandos de Portugal - Precisam de apoio. É importante.
4 - A Sagres rumo à Àfrica do Sul
7 - Les mensonges des Mollahs sur le Coronavírus
8 - La Grèce et les Migrants «Un Baril de poudre prêt à Exploser»
9 - Como os Burros chegaram ao Poder
10 - Le Palace de Buckingham
15 - O MDF está de posse das suas faculdades?
17 - A Sociedade das Nações -— / Sou um perigo social
18 e 19 - O Museu da Liga dos Combatentes
20 - Esta é a crise do vosso tempo
21 - Justiça Militar

Mais Patrice Giannetta s’est également rendu au conseil d’administration des
pompes funèbres de Briançon. Il y a côtoyé une dizaine de personnes membres
de cette instance, des conseillers communautaires et les maires de La Grave,
Névache et Briançon, tous trois candidats à leur réélection. « Ce jeudi matin, à
l’aube, j’ai reçu un appel du directeur qui m’informait qu’il était atteint du coronavirus,
explique Gérard Fromm, le maire de la plus haute ville d’Europe. Bien que n’ayant
pour l’instant aucun signe de la maladie, je suis consigné chez moi pour 12 jours. »
Être infecté par un virus potentiellement mortel lors d’une réunion des
pompes funèbres, voilà une mauvaise ironie du sort… Aux conséquences non
négligeables, car outre Fromm, Jean-Louis Sevrez, élu de La Grave, et leur voisin
de Névache, Jean-Louis Chevalier, sont entrés en contact avec leurs équipes de
campagne et leurs électeurs ! Ils ont parfois tenu des réunions publiques dans les
36 à 48 heures qui ont séparé la tenue du conseil d›administration des pompes
funèbres de la ville (mardi soir donc) et jeudi quand ils ont appris qu’ils étaient
potentiellement infectés. Même si aucun des trois édiles ne semble souffrir du
coronavirus, ils doivent attendre 12 jours pour savoir s›ils sont porteurs ou non
du virus. Et ont donc été contraints de suspendre leur campagne électorale. Au
point de fausser le résultat final ? La question est bien entendu sur certaines
lèvres. D›autant qu›à Briançon, Fromm est opposé à quatre autres candidats
dans une compétition qui, avant cet épisode tragicomique, s’annonçait déjà très
serrée…

Extrait du LPoint.fr- Merci

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.
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Pesadelo
De cansado que estava devido à leitura dos constantes e úteis avisos
de várias entidades ciientíficas, privadas e governamentais sobre o
Coronavírus — agora mais conhecido por Covid-19, rapidamente me
entreguei ao sono e na confusão gerada por todas as notícias lidas
anteriormente e que circulam nos periódicos da informação social sobre
a epidemia, este depressa foi ocupado por um pesadelo assustador
sobre vários aspectos. É assim evidente que o Vírus assusta. Que
ele seja originário da China e dos seus hábitos alimentares ligados
a sistemas de higiéne bastante deficientes, ou, do laboratório de
qualquer outro país asiático ou ocidental, o certo é a sua detecção ter
apanhado de surpresa quase todos, o que implicou, rapidamente, a
aplicação de meios drásticos às populações, obrigando-as a restrições
nunca pensadas como possíveis, sobretudo, naquelas vivendo em
regimes ditos e conhecidos como democracias.

COVID-19: Québec demande la fermeture
de lieux publics
Le premier ministre François Legault a décrété la fermeture des bars en annonçant
dimanche une nouvelle série de mesures destinées à limiter la propagation de la
COVID-19, mettant la clé dans la porte de nombreux lieux publics jusqu’au 30 mars.
Les bars, discothèques, cinémas, bibliothèques, centres d’entraînement, centres
de ski, piscines et autres lieux de divertissement devront cesser au moins pour
quelques semaines leurs activités.
Le sort réservé aux restaurants est plus nuancé. Les propriétaires devront
accepter de fonctionner à 50 % de leur capacité. Ainsi, une table sur deux devra
rester vide, toujours dans le but d’éviter toute transmission du virus, réputé très
contagieux.
Québec craint une hausse «exponentielle» du nombre de cas de personnes
infectées dans les prochaines semaines. On cherche à tout prix à ralentir la
progression du virus.
Photo NET / LeSoleil

Os países asiáticos foram mais rápidos a agirem e aplicarem normas
de controlo, estando presentemente com o problema viral totalmente
controlado. Conseguido.
Já americanos e europeus, enredaram-se em tentativas de
análises e entendimento, aplicando medidas a conta gotas o que,
naturalmente, de início, não deu resultados optimais permitindo assim,
o desenvolvimento em 5ª velocidade do vírus por entre as populações.
O número de mortos surgiu desse modo como incontrolável havendo
mesmo casos em que o pessoal da saúde deveria decidir por entre os
doentes, quais viveriam e quais deixariam o tempo fazer o resto.
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Entretanto a epidemia corria como cães de caça. Galgando quilómetros
de fronteiras e distribuindo-se sem passaporte pelo mundo. Desde
então, considerando a loucura galopante atingida pelo vírus, as
nações imposeram medidas e coações para os faltosos. Organismos
públicos fechados, aeroportos e combóios com muitas limitações de
deslocação, cinemas, escolas, teatros e locais de convívio fechados ou
com horas limitadas de recepção. Aconselhamento a dentro do possível
se manterem em casa, sobretudo os mais idosos com ou sem doenças
crónicas. O português Dr. Horácio Arruda, ilustre e acessível Director
dos Serviços de Saúde do Québec, tem vindo à TV acompanhando
o PM François Legault, explicando de forma absolutamente clara e
simples os malifícios do vírus e quais as medidas a ter em atenção por
parte do público, que deve lavar as mãos com frequência e respeitar
habituais e necessárias normas de higiéne pessoal e colectiva. Por sua
vez, o PM Legault, sempre insistiu com o PM Federal Trudeau para
que este considerasse com urgência o impedimento de entrada de
estrangeiros no país e o consequente fecho de fronteiras. Os Estados
Unidos já o tinham feito, isolando o Canadá. No momento de alinhavar
este texto Justin Trudeau cedeu à pressão e decretou a interdição de
acesso ao país a partir desta semana. Enfim!
Estamos assim, em quarentena voluntária — alguns de forma
obrigatória — e dependentes da eventual eliminação do Coronavírus.
Porém o meu pesadelo não terminou. Apenas mudou de azimute.
Considerando a vontade e os esforços já despendidos pelos grandes
deste mundo, interessados em implantar a Nova Ordem Mundial,
eliminando os velhos e doentes, eliminando fronteiras e fazendo do
globo um país, comecei a pensar nos ataques à liberdade dos povos, —
apoiados pelo DG da ONU António Guterres — com as censuras que
se espalham e que são aceites por pessoas adormecidas, divertidas,
que viajam de Este a Oeste e outras imposições que diariamente vão
saindo a público, como as previsões de crise financeira e logicamente
ajudas de banqueiros internacionais, provocando o aumento de
dívidas incomportáveis às débeis nações, pergunto-me candidamente,
se não será uma ocasião em oiro — acidental ou provocada — para a
implantação das normas da Nova Ordem Mundial, que tanto parecem
apreciar e desejar controlar os tais mandões do mundo...
Será um pesadelo sem seguimento ou teremos de reagir, se nos
deixarem tempo, acordando os impávidos bem pensantes concidadãos?
Raul Mesquita

La longue liste des lieux de rassemblement condamnés à fermer leurs portes
temporairement n’inclut pas les centres commerciaux, ni l’ensemble des
commerces, pour l’instant du moins. Les entreprises ne sont pas visées non
plus, ni les tours à bureaux.
Si les Québécois observent ces directives à la lettre, «ça va sauver des vies»,
a commenté M. Legault, durant sa conférence de presse quotidienne, qui prend
chaque jour davantage un accent dramatique.
«Je vous en supplie!» a renchéri le directeur national de la Santé publique,
Horacio Arruda, en exhortant la population à prendre la situation très au sérieux
et à appliquer les directives imposées, si contraignantes soient-elles.
Les changements de comportement sont au coeur de la réussite ou l’échec des
mesures annoncées, a-t-il dit.
La liste des fermetures inclut aussi : les musées, théâtres, salles de spectacles,
arcades, spas, saunas, salles de danse, arénas, zoos et aquariums.
Le premier ministre a reformulé sa demande aux Québécois de rester à domicile,
surtout les personnes âgées de 70 ans et plus, de favoriser le télétravail, et «de
limiter les sorties» au strict minimum.
«On devrait sortir seulement pour aller travailler, acheter du pain, aller à la
pharmacie, se faire soigner, prendre une marche ou aller aider des personnes de
70 et plus», a-t-il énuméré.
Dès lundi, l’ensemble du réseau scolaire (écoles, cégeps, universités) et tous les
services de garde seront fermés.
Une exception : Québec est à mettre en place dès lundi un service d’appoint
de garde d’enfants réservé exclusivement aux parents de jeunes enfants qui
travaillent dans le réseau de la santé. Le service sera gratuit et offert jusqu’au 27
mars, dans les garderies que les enfants fréquentent déjà.
De plus, pour dépanner les autres parents, Québec ouvre des services de garde
temporaires, jusqu’au 27 mars, dans 400 écoles, pour les jeunes de 4 à 13 ans.
Les personnes éprouvant des symptômes peuvent composer le numéro suivant:
1-877-644-4545. (...)

Extrait du texte de Jocelyne Richer, La Presse canadienne.Merci.
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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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Navio-escola Sagres está a caminho da
África do Sul
/ MP
//////

presença de autoridades e convidados como Ana Riveiro, o historiador sevillano
Juan Marchena e o encargado de missão para los comemorações dos 500 da
volta ao mundo de Magallanes-Elcano, Jose Marqués”, informa uma publicação
da Casa de Portugal na refe ‘facebook’, onde destaca ter sido “uma honra”
receber parte da tripulação da Sagres naquela instituição luso-uruguaia.
Outro ponto alto da agenda foi a conferência sobre a ‘Política das Alterações
Climáticas em Portugal’, realizada no edifício da UNESCO, com a presença do
ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, do diretorgeral do Instituto Hidrográfico, Contra-Almirante Ventura Soares, e de Carla
Palma, chefe da Divisão de Química e Poluição do Meio Marinho do Instituto
Hidrográfico. O Comandante do NRP Sagres fez a intervenção de encerramento
da conferência.

O NRP Sagres já passou por Tenerife (Espanha), Cidade da Praia (Cabo Verde)
Rio de Janeiro (Brasil), Montevidéu (Uruguai) e Buenos Aires (Argentina). Está
agora a caminho da Cidade do Cabo (África do Sul).
Nesta volta ao mundo, que se insere nas celebrações do quinto centenário da
circum-navegação do globo, o navio-escola Sagres esteve de 10 de Fevereiro a
03 de Março em três cidades da América do Sul: Rio de Janeiro, Montevidéu e
Buenos Aires.
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O navio-escola Sagres na aproximação ao porto de Montevideu, Uruguai

Entre 10 e 15 de fevereiro, a Sagres esteve esteve atracada junto do Museu do
Amanhã, no Rio de Janeiro e recebeu a visita de quase mil pessoas. Entre estes,
destacaram-se a visita do grupo de escuteiros do mar do Rio de Janeiro e da
Turma ‘Face’ da Escola Naval do Brasil de 1957.
“Foi cumprido o programa de porto que contou com diversos eventos, como a
realização de uma recepção oficial e dois jantares-recepção com parceiros, a
Câmara de Oeiras e AETUR”, lê-se no diário de bordo do NRP Sagres.
A Sagres fez-se ainda representar na cerimónia de inauguração da ‘Praça da
Circum-navegação, implantada em plena baía de Guanabara, e num espetáculo
na Casa do Minho do Rio de Janeiro.

O comandante e parte da tripulação foram
recebidos na Casa de Portugal em Montevideu

O comandante da Sagres com a secretária de Estado das Comunidades e o
Embaixador de Portugal no Brasil
O NRP Sagres chegou ao porto de Montevideu a 23 de Fevereiro e ali permaneceu
até ao dia 27. O navio-escola português recebeu mais de 2700 visitantes nos três
dias em que esteve aberto ao público. No dia 25, houve um momento especial:
o comandante António Maurício Camilo e parte da tripulação foram recebidos
na Casa de Portugal em Montevidéu para uma recepção “que contou com a
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Depois de largar de Montevidéu, no final do dia 27, a navegação da Sagres “deu- protocolares.
se pela noite dentro por forma a percorrer as 128 milhas náuticas que separam
os dois portos por entre um canal navegável estreito”.
À noite, a recepção protocolar contou com a presença do embaixador de Portugal
em Buenos Aires, João Ribeiro de Almeida, diversos representantes do corpo
“O nascer do sol veio mostrar a sombra do navio sobre o tom barrento das águas diplomático, o comandante da Marinha da Argentina, e entidades militares e da
do Mar da Prata, que arrastam dos sedimentos do rio para o mar”, lê-se no diário diáspora.
de bordo.
Durante o trânsito de Montevidéu para a capital argentina, embarcou na Sagres
um grupo de 10 alunos acompanhados de um professor da Universidade de
Buenos Aires. Durante a navegação, os alunos recolheram amostras de água e
interagiram com a vida a bordo.

O Navio-escola Sagres está a caminho da África do Sul

Na chegada a Buenos Aires, já na parte da tarde, o navio foi recebido com
honras militares por uma comitiva de militares e pela banda militar da Marinha
Argentina.

A beleza de uma imagem: o NRP Sagres iluminado em Buenos Aires à noit
20 bandeiras, 22 portos
Na largada, a 03 de março, “não se deixou passar a oportunidade de homenagear
os militares e familiares afetados pelo trágico acidente sofrido pelo submarino
argentino. Içou-se, à largada do porto, em sinais visuais, a mensagem, 44 ARA
San Juan”.
Durante o fim-de-semana de 29 de Fevereiro e 01 de Março, o NRP Sagres
esteve aberto ao público e recebeu mais de 2350 visitantes, destacando-se um
grupo dos Navegantes de Las Americas.

O navio-escola da Marinha Portuguesa está agora a caminho da Cidade do
Cabo, na África do Sul, onde deverá chegar a 28 de março, ali permanecendo
até 01 de abril.

Na manhã de 29 de Fevereiro, uma delegação do navio participou numa iniciativa
de limpeza de praia Beach Clean Up promovida pela ‘Parley for the Ocean’, e
que contou com a presença do ministro do Ambiente e Ação Climática, João
Matos Fernandes.

Para esta volta ao mundo, que se insere nas celebrações do quinto centenário
da circum-navegação de Fernão de Magalhães, o navio-escola leva a bordo uma
guarnição de 142 elementos.
Ao todo, durante a viagem, serão içadas 20 bandeiras, além da portuguesa, nos
22 portos em que o Sagres vai fazer escala.
Um dos principais momentos da viagem acontecerá a 20 de Outubro, em Punta
Arenas, no Chile: vai coincidir com uma reunião com o navio-escola espanhol
Juan Sebastian Elcano (o navegador espanhol que integrou a frota de Fernão e
Magalhães e que, com a morte do navegador português, completou a viagem de
circum-navegação do globo.
Antes porém, o NRP Sagres vai participar em Dili nas celebrações do 10 de
Junho (Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas) e será a
‘Casa de Portugal’ nos Jogos Olímpicos em Tóquio, entre 18 e 27 de Julho.
A 30 de Dezembro chega a Portugal, mais precisamente, a Ponta Delgada, nos
Açores, estando o regresso a Lisboa agendado para 10 de Janeiro de 2021.

E nessa noite, o NRP Sagres serviu de cenário para um concerto memorável:
no porto de Buenos Aires, a Banda da Armada Argentina tocou e a cantora
portuguesa Teresa Salgueiro “que cantou e encantou todos os que estavam
presentes”.
“O concerto começou ainda de dia e, com o do pôr-do-sol, o céu escureceu entre
tons de laranja para dar lugar ao brilho iluminação da Sagres que não passou
despercebida”, escreveu o comandante.
O último dia antes de o navio largar de Buenos Aires, foi marcado por eventos
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Ce projet pharaonique qui menace le ciel Covid-19: Violação de ordens das forças
étoilé
de segurança é crime de desobediência
O desrespeito de determinações das forças de segurança no âmbito do Estado
de Alerta decretado para fazer face à Covid-19 será considerado “crime de
desobediência” sujeito a “medidas sancionatórias agravadas”, lembrou o ministro
da Administração Interna.
“Foi acionada a medida prevista na Lei de Bases da Proteção Civil que classifica
como crime de desobediência com medida sancionatória agravada a violação de
orientações e ordens dadas pelas forças de segurança no âmbito das medidas
do Estado de Alerta”, que tem efeito imediato e que vigora até 09 de abril, data
em que será reavaliado, disse Eduardo Cabrita durante uma conferência de
imprensa para detalhar as medidas tomadas na quinta-feira pelo Conselho de
Ministros.
O Ministro adiantou que “durante o Estado de Alerta cabe às forças de segurança
garantir o seu cumprimento, garantir, em articulação estrita com as autoridades
de saúde pública, que as medidas de restrição de circulação são rigorosamente
respeitadas (…) e que as medidas de restrição de atividade também serão
adequadamente cumpridas, por isso a declaração de alerta realça que este
dever recai sobre todos os cidadãos”.
O Governo decretou na quinta-feira o Estado de Alerta, colocando os meios de
proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.
L’astrophysicien s’inquiète du lancement de dizaines de milliers de satellites
commerciaux, qui constituent un danger pour l’étude du cosmos.
Par Hubert Reeves | Le Point.fr
Un projet pharaonique qui risque de causer des dommages graves à l’astronomie
et à la poursuite de notre connaissance de l’univers est en préparation. Il s’agit
d’une opération de lancement de dizaines de milliers de satellites commerciaux,
émetteurs et récepteurs d’ondes électromagnétiques.

Foram igualmente suspensas, a partir de segunda-feira, as atividades letivas e
restringido o funcionamento de discotecas e similares e suspensas as visitas a
lares em todo o território nacional.
O Governo decidiu igualmente proibir o desembarque de passageiros de navios
de cruzeiro, exceto dos residentes em Portugal, e limitar a frequência nos centros
comerciais e supermercados para assegurar possibilidade de manter distância
de segurança entre as pessoas.
Já tinham sido tomadas outras medidas em Portugal para conter a pandemia,
como a suspensão das ligações aéreas com a Itália

Ces instruments risqueraient de brouiller sérieusement la réception des émissions
électromagnétiques en provenance des galaxies, des étoiles et des planètes. Ils
constitueraient une pollution importante pour la radio-astronomie.
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Déjà plusieurs voix se sont élevées en opposition à ce projet de la part des
astronomes professionnels. Il faut maintenant le faire connaître à tous ceux qui
tiennent à l’astronomie et à la connaissance scientifique du cosmos.
Si on ne fait rien, d’ici quelques années, lorsque nous lèverons les yeux vers le
ciel nous verrons plus de points lumineux artificiels que d’étoiles !
La possibilité de poursuivre notre observation de l’univers pourrait en être
sérieusement affectée. En effet, nous vivons une époque où un seul individu,
certes milliardaire, a la capacité d’envoyer à lui seul autant de satellites en orbite
que l’ensemble de l’humanité depuis Spoutnik dans les années 1950 ! Ce projet
n’est pas le seul puisque toutes les grandes sociétés, les fameux Gafa (Google,
Apple, Facebook, Amazon), envisagent leur propre constellation de satellites.
Les calculs montrent que si on ne fait rien, d’ici quelques années, lorsque nous
lèverons les yeux vers le ciel, nous verrons plus de points lumineux artificiels que
d’étoiles !
La prodigieuse augmentation des objets en orbite autour de notre planète
augmenterait le nombre de collisions et donc le nombre de débris spatiaux
entraînant encore plus de collisions. On risquerait la destruction de nombreux
satellites devenus indispensables dans nos vies quotidiennes (communications,
sécurité, positionnement, etc.), voire risquer la vie d’êtres humains à bord de la
station internationale !
Il devient donc urgent de prendre conscience de la fragilité de l’espace qui nous
entoure et de prendre les décisions internationales qui s’imposent pour revoir le
« droit à l’espace » qui date de la guerre froide.
Si on en reste là, le combat semble perdu d’avance tant les enjeux économiques
(déploiement de la 5G, etc.) surpassent l’intérêt de quelques-uns pour le ciel
étoilé.
Déjà plusieurs voix se sont élevées en opposition à ce projet de la part des
astronomes professionnels. Il faut maintenant le faire connaître à tous ceux qui
tiennent à l’astronomie et à la connaissance scientifique du cosmos!
Si on ne fait rien, d’ici quelques années, lorsque nous lèverons les yeux vers le
ciel nous verrons plus de points lumineux artificiels que d’étoiles !
La possibilité de poursuivre notre observation de l’univers pourrait en être

sérieusement affectée. En effet, nous vivons une époque où un seul individu,
certes milliardaire, a la capacité d’envoyer à lui seul autant de satellites en orbite
que l’ensemble de l’humanité depuis Spoutnik dans les années 1950 ! Ce projet
n’est pas le seul puisque toutes les grandes sociétés, les fameux Gafa (Google,
Apple, Facebook, Amazon), envisagent leur propre constellation de satellites.
Les calculs montrent que si on ne fait rien, d’ici quelques années, lorsque nous
lèverons les yeux vers le ciel, nous verrons plus de points lumineux artificiels que
d’étoiles !
La prodigieuse augmentation des objets en orbite autour de notre planète
augmenterait le nombre de collisions et donc le nombre de débris spatiaux
entraînant encore plus de collisions. On risquerait la destruction de nombreux
satellites devenus indispensables dans nos vies quotidiennes (communications,
sécurité, positionnement, etc.), voire risquer la vie d’êtres humains à bord de la
station internationale !
Il devient donc urgent de prendre conscience de la fragilité de l’espace qui nous
entoure et de prendre les décisions internationales qui s’imposent pour revoir le
« droit à l’espace » qui date de la guerre froide.
Si on en reste là, le combat semble perdu d’avance tant les enjeux économiques
(déploiement de la 5G, etc.) surpassent l’intérêt de quelques-uns pour le ciel étoilé.
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Iran : les Mensonges des Mollahs sur le
Coronavirus
par Majid Rafizadeh

Traduction du texte original: Iran: The Mullahs’ Coronavirus Lies
Le Guide Suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a récemment qualifié le
coronavirus de « bénédiction ».
La situation est devenue si périlleuse que certains membres du Parlement
iranien ont osé prendre la parole et dénoncer les carences de l’establishment
théocratique.
•

La dissimulation et les mensonges des dirigeants iraniens ont contribué
à la propagation du coronavirus à d’autres pays. En considérant le coronavirus comme une «bénédiction», le Guide Suprême iranien laisse
entendre qu’il a pour objectif de propager le virus dans d’autres pays, en
particulier Israël et l’Occident.

•

Après la Chine, la République islamique d’Iran arrive au second rang
de propagation du coronavirus. Les mensonges et dissimulations des
mollahs ont fait de ce pays l’un des principaux centres de propagation du
virus au reste de la planète. Photo : désinfection du mausolée Masumeh
de Qom le 25 février 2020. (Photo de Mehdi Marizad / Agence de presse
Fars / AFP via Getty Images)

•

Le Guide Suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a récemment qualifié le coronavirus de «bénédiction». La République islamique d’Iran est,
après la Chine, son alliée, le second foyer de coronavirus au monde. Les
mensonges et dissimulations des mollahs au pouvoir en Iran ont fait de
ce pays l’un des principaux centres de propagation du virus au reste de
la planète.

l’épidémie.
Qom est aujourd’hui l’épicentre de la dissémination du virus au plan national
et international, mais le président iranien Hassan Rouhani a précisé que le
gouvernement n’avait pas l’intention de mettre la ville en quarantaine ni aucune
autre ville d’ailleurs.
Bien que les dirigeants iraniens soient conscients du nombre élevé de personnes
contaminées, ils n’ont pas interrompu leurs déplacements à l’étranger.
Le site Internet Eghtesad Online a écrit le 19 février que les responsables iraniens
qui avaient affirmé avoir suspendu leurs vols ont menti.
Il est important de rappeler au public que les compagnies aériennes iraniennes,
en particulier Iran Air et Mahan Air, ont été utilisées pour le transport illicite d’armes
et de personnel militaire, y compris des membres du Corps des gardiens de la
révolution islamique (CGRI), le corps d’élite de la Force Qods et les miliciens
Basij. Les avions de ces compagnies aériennes desservent généralement des
pays comme la Syrie sans être annoncés. Mahan Air est interdit de vol dans
plusieurs pays dont l’Allemagne et la France.
La République islamique ne dispose pas des moyens de mesurer l’impact de la
maladie en Iran. Mohammad Reza Ghadir a confirmé que « la plupart des tests
doivent être effectués à Téhéran, et que l’annonce a lieu ensuite à Téhéran ». Le régime
semble également dans l’incapacité de procéder à des examens médicaux
individuels complets. Après la mort de plusieurs personnes à l’hôpital Kamkar de
Qom, un employé de l’hôpital a déclaré :
« Nous ne disposons pas de statistiques précises ; nous avions des décès
suspects depuis 10 jours et, jusqu›à il y a deux jours, tous étaient enterrés
sans examen minutieux. La probabilité est forte que ces personnes aient été
contaminées par le virus. »

Les autorités iraniennes ont d’abord affirmé que personne en Iran n’avait
contracté la maladie. Mais très vite, des fuites ont permis de comprendre que de
hauts responsables iraniens avaient décidé de cacher la vérité.

La situation est devenue si périlleuse que des élus au Parlement iranien ont osé
se manifester et critiquer l’establishment théocratique pour ne pas avoir traité le
dossier sérieusement.

Chaque fois qu’elles ont été en position de fournir des informations, les autorités
iraniennes ont déclaré qu’elles n’étaient pas autorisées à communiquer sur
le nombre réel de personnes infectées ou décédées. Ainsi, le président de la
Faculté de médecine de Qom, Mohammad Reza Ghadir, a déclaré à la télévision
publique iranienne que le ministère de la Santé avait interdit de divulguer des
statistiques sur l’épidémie de coronavirus.

Ahmad Amirabadi, membre du parlement iranien, s’est livré à quelques
révélations lors de son entretien avec l’agence de presse ILNA (Iranian Labour
News Agency). Il a déclaré :
« Toutes les mesures prises pour contrôler le coronavirus ont échoué,
Qom n›a pas réussi à empêcher sa propagation.
« Les infirmières manquent de vêtements de quarantaine appropriés et
ont la peur au ventre quand elles s›occupent des patients. Les infirmières
ont beaucoup de problèmes et ont peu de postes d›infirmeries. Qom
manque également de kits de laboratoire.
« Nous devons garder notre calme, mais face à l’ampleur de la crise
rien ne nous oblige à faire comme si rien ne s’était passé ... L’épidémie
de coronavirus est à Qom depuis trois semaines et cela a été annoncé
tard. »
La dissimulation et les mensonges des dirigeants iraniens ont contribué en
sous- main à la propagation du coronavirus en dehors des frontières de l’Iran.
En appelant le coronavirus une «bénédiction», le Guide Suprême iranien semble
suggérer que son objectif est de propager le virus dans d’autres pays, en
particulier Israël et l’Occident.

La question est : les mollahs au pouvoir considèrent-ils le coronavirus comme un
outil du djihad mondial et tentent-ils délibérément de le propager à d’autres pays ?
Comment comprendre autrement que le premier ayatollah iranien qualifie le
coronavirus de « bénédiction » ?
Non seulement le régime iranien refuse d’informer la population et la communauté
internationale sur l’impact de l’épidémie de coronavirus dans le pays, mais en
outre, il ne prend pas les mesures et les précautions nécessaires pour enrayer

Majid Rafizadeh, stratège et consultant en affaires, est un universitaire diplômé
de Harvard, politologue, membre du conseil d’administration de la Harvard
International Review et président du Conseil international américain sur le
Moyen-Orient. Il est l’auteur de plusieurs livres sur l’islam et la politique étrangère
américaine. On peut le contacter à Dr.Rafizadeh@Post.Harvard.Edu
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La Grèce et les Migrants : « Un Baril de
Poudre Prêt à Exploser »

par Soeren Kern
Traduction du texte original: Greece’s Migrant Crisis: «A Powder Keg
Ready to Explode»

•

•

« Les gens ont vu leurs propriétés détruites, leurs moutons et
leurs chèvres abattus, leurs maisons cambriolées. Il y a quelques
années, les 5 000 migrants présents sur l›île laissaient pressentir à
chacun que la situation n›était pas très bonne. Maintenant, chacun
sait qu›elle est hors contrôle. » - Nikos Trakellis, chef de file des
habitants de Moria, sur l›île grecque de Lesbos.
« Je crains pour la sécurité des habitants de Lesbos. Pour que
la situation change, de nombreux réfugiés doivent être transférés
sur le continent. Et si personne ne stoppe l›arrivée de nouveaux
migrants en provenance de Turquie, alors nous sommes
condamnés ». - Kostas Moutzouris, gouverneur régional de la mer
Égée du Nord.

•

Des responsables grecs affirment que le président turc Recep
Tayyip Erdoğan manipule lui-même les flux migratoires en direction
de la Grèce en fonction des montants financiers et des concessions politiques qu’il a entrepris d’extorquer à l’Union européenne.

•

La Turquie, qui accueille actuellement près de quatre millions de
réfugiés syriens, a déclaré qu’elle ne pourrait pas gérer un nouvel
exode. Ce pays a menacé l’Europe à plusieurs reprises de rouvrir
les vannes.

d’accéder au chantier d’un nouveau camp de migrants à Karava
Mantamadou. La police anti-émeute a utilisé des gaz lacrymogènes et
des grenades assourdissantes pour disperser la foule.
Des affrontements similaires ont eu lieu à Chios, une grande île grecque
située à moins de 20 kilomètres de la Turquie. Sur la cote turque, des
dizaines de milliers de migrants rêvent de mettre le pied à Chios pour
gagner ensuite l’Europe continentale.
A Lesbos, le nouveau centre d’accueil de migrants sera ce qu’il est
convenu d’appeler un centre fermé. Il remplacera l’actuel camp de Moria
qui ne permet pas de contrôler les allers et venues. Les camps fermés ont
des portes qui s’ouvrent le jour, mais se referment la nuit. L’objectif est
de contrôler les déplacements et d’empêcher les migrants de fuir vers le
continent.
Des projets de camps fermés identiques à celui de Lesbos sont prévus
sur les îles de Chios, Kos, Leros et Samos. Toutes ces îles sont proches
de la Turquie.
Le camp de Moria, une structure tentaculaire construite pour 3000 migrants
en accommode aujourd’hui 20000 au moins, dont un tiers ont moins de 18
ans. Les affreuses conditions de vie qui règnent à Moria ont suscité une
vigoureuse réprobation internationale.

Un porte-parole de Médecins sans frontières (MSF),
Sophie McCann, a expliqué :
« Ils vivent dans des conditions sordides, quasi médiévales ... ils ont
difficilement accès aux services de base, à commencer par l›eau propre
et chaude, l›électricité, les toilettes et les soins de santé. Au quotidien, nos
équipes soignent les maladies générées par ces mauvaises conditions de
vie. »
En 2016, les autorités grecques, avec le soutien de l’UE, ont mis en place
une politique dite de confinement pour dissuader les migrants d’effectuer
la traversée de Turquie vers la Grèce. Le confinement oblige les migrants
à demeurer sur les îles - sans espoir d’atteindre le continent - jusqu’à ce
que leurs dossiers de demande d’asile soient traités. Mais les dizaines de
milliers de dossiers en attente, indiquent que le système grec de traitement
des demandes d’asile est en état de mort cérébrale. Le résultat est que 40
000 migrants sont piégés sur les îles.
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Cette politique de confinement en pouvait que susciter la colère des
insulaires qui se plaignent de la criminalité générée par les migrants. «
Les gens ont vu leurs propriétés détruites, leurs moutons et leurs chèvres
abattus, leurs maisons cambriolées », a déclaré Nikos Trakellis, un
porte-parole des habitants de Moria. « Il y a quelques années, avec 5
000 migrants sur l’île, chacun a fait le constat que les conditions de vie
s’étaient dégradées. Maintenant, nous avons tous le sentiment que la
situation est hors contrôle ».
L’annonce par le gouvernement grec de la mise en chantier de nouveaux
camps de migrants sur cinq îles de la mer Égée a suscité un mouvement de
colère chez les insulaires, qui craignent que ces installations n’encouragent
les migrations de masse en provenance d’Afrique, d’Asie et du MoyenOrient. Photo : la police anti-émeute à Lesbos fait face aux habitants qui
protestent contre la construction d’un nouveau camp de migrants, le 26
février 2020. (Photo Aris Messinis / AFP via Getty Images)
L’annonce faite par le gouvernement grec de construire de nouveaux
camps de migrants sur cinq îles de la mer Égée a soulevé une onde de
colère chez les insulaires. De nouvelles installations seront perçues en
Afrique, en Asie et au Moyen-Orient comme un encouragement au départ
vers l’Europe pensent les insulaires grecs.
Le gouvernement affirme lui, que ces nouveaux camps, qui devraient
être opérationnels d’ici juillet 2020, sont nécessaires pour réduire la
surpopulation d’autres centres d’accueil qui ont fait l’objet de critiques
internationales. Mais les insulaires rétorquent que les migrants devraient
être transférés en Grèce continentale.
Le 25 février, plus de 500 habitants de Lesbos ont empêché les ouvriers

En octobre 2019, le gouvernement grec a annoncé le transfert vers le
continent de 20 000 migrants. Mais une nouvelle flambée migratoire en
provenance de Turquie, a recréé une situation de surpopulation dans les
structures d’accueil.
Les autorités grecques disent qu’elles font de leur mieux pour satisfaire
les insulaires, les migrants et les associations de défense des droits de
l’homme. « Le gouvernement prend des initiatives, tente d’élaborer un
plan », a déclaré un responsable gouvernemental à l’agence Reuters. « Si
nous ne construisons pas de nouvelles installations, les conditions de vie
ne s’amélioreront pas. »
Le gouverneur de mer Égée du Nord, Kostas Moutzouris, opposant
déclaré au projet de construction de nouveaux camps de migrants sur
les îles, décrit Lesbos comme un « baril de poudre prêt à exploser ». Il a
ajouté : « Il est crucial d’instaurer l’état d’urgence ». Il a également averti :
« Je crains pour la sécurité de la population et pour la sécurité des habitants
de Lesbos. Si rien ne change, si l›on ne transfère pas de nombreux
réfugiés vers le continent et si l›on ne stoppe pas les nouveaux arrivants
de Turquie, alors nous sommes condamnés ».
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Stelios Petsas, porte-parole du gouvernement, a qualifié les installations
existantes de « bombes sanitaires ». Il a ajouté :
« Nous demandons aux populations insulaires de comprendre que
ces nouvelles installations fermées leur bénéficieront ainsi qu’à la
population de tout le pays. La crise de confiance qui a germé au cours
des années précédentes doit être endiguée et combattue. Nous allons
construire ces centres fermés et fermer les centres ouverts, telle est la
promesse du gouvernement.
« Les nouveaux camps permettront d’accélérer considérablement la
procédure d›asile afin que ceux qui y ont droit soient transférés à l›ouest
tandis que ceux qui n›y ont pas droit soient renvoyés en Turquie. »
Le gouvernement de centre-droit, dirigé par le Premier ministre
Kyriakos Mitsotakis, a pris ses fonctions après les élections législatives
de juillet 2019. La nouvelle équipe a adopté vis-à-vis du phénomène
migratoire une approche plus ferme que le gouvernement de gauche
d’Alexis Tsipras qui l’a précédé :
Juillet 2019. Le nouveau gouvernement a révoqué le droit d’accès aux
soins de santé pour les demandeurs d’asile et les sans-papiers.
Septembre 2019. Le gouvernement a durci les critères de dépôt
de dossier et de droit d’asile. Il s’est également engagé à renforcer
la sécurité des frontières et à renvoyer 10 000 migrants illégaux en
Turquie d’ici la fin 2020.

Como os Burros Chegaram no
Poder?
Era uma vez um rei que queria muito ir pescar. Para garantir que teria
um bom dia, ele decidiu chamar o seu meteorologista e perguntar como
seria o clima nas próximas horas. O funcionário o tranquilizou, afirmando
que o rei poderia ir tranquilo, pois não iria chover.
Como sua namorada morava perto do local da pesca, o rei vestiu
suas melhores e mais caras roupas. Ao longo do caminho, o monarca
encontrou um fazendeiro montado em um burro, que lhe disse:
- Vossa Majestade, é melhor voltar ao castelo, vai chover muito hoje.
É claro que o rei continuou em seu caminho, pensando: “Eu pago muito
dinheiro a um especialista no assunto, esse homem não sabe do que
está falando!”
Algumas horas mais tarde, começou a chover torrencialmente. O rei
ficou completamente encharcado e apenas passou vergonha na frente
de sua namorada, que não parava de rir do seu estado. Furioso, o rei
voltou ao palácio e mandou seu funcionário embora. Então, pediu que
buscassem o fazendeiro para lhe oferecer o trabalho de meteorologista
.
Chegando no castelo, o homem disse:

Octobre 2019. Le Parlement grec a adopté une loi qui réforme l’asile en
réduisant les possibilités de recours et en facilitant les expulsions des
déboutés du droit d’asile.

- Vossa Majestade, eu não entendo nada disso, só sei que quando as
orelhas do meu burro estão viradas para baixo, significa que vai chover
.
Por isso, o rei contratou o burro.

Novembre 2019. Le gouvernement a déclaré qu’il renforcerait les
contrôles aux frontières et éliminerait les blocages administratifs du
droit d’asile.

E assim surgiu a tradição de se contratar burros para os mais altos
cargos de um governo...

Janvier 2020. Le gouvernement a annoncé la construction d’une clôture
flottante pour dissuader les migrants d’arriver par la mer. La barrière de
2,7 kilomètres, installée au large des côtes de Lesbos, s’élèvera à 50
centimètres au-dessus du niveau de la mer. Elle sera visible la nuit. Si
la barrière est efficace pour réduire la migration, elle sera prolongée de
15 kilomètres ou plus.
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Février 2020. Le Parlement grec a approuvé une loi pour réglementer
l’activité des organisations non gouvernementales (ONG) qui traitent
des questions migratoires. L’objectif est de s’assurer que les ONG ne
profitent pas des migrations de masse « de manière frauduleuse et
parasitaire ».
Mitsotakis a récemment déclaré que, contrairement au gouvernement
précédent, la Grèce n’est plus ouverte au tout venant :
« Ne sont bienvenus que ceux que nous choisissons. Les indésirables
seront renvoyés. Nous fermerons définitivement la porte aux trafiquants
d›êtres humains et ceux qui ne sont pas éligibles à l›asile resteront dehors. »
Depuis 2015, plus d’un million de migrants en provenance d’Afrique,
d’Asie et du Moyen-Orient sont entrés dans l’Union européenne par la
Grèce.
L’accord signé en mars 2016 par l’UE et la Turquie a réduit les flux, mais
en 2019, le nombre des arrivées est remonté après que le président
turc Recep Tayyip Erdoğan et d’autres membres de son gouvernement
ont menacé d’inonder l’Europe de migrants musulmans.
Des responsables grecs affirment que le président turc Recep Tayyip
Erdoğan manipule personnellement les flux migratoires en direction
de la Grèce en fonction des montants financiers et des concessions
politiques qu’il tente extorquer à l’Union européenne.
Le ministre grec de l’Immigration, Giorgos Koumoutsakos, a remarqué
que chaque fois que la Turquie « menace d’ouvrir les vannes, les
migrants s’agglutinent aux vannes en attendant leur ouverture ». Il a
ajouté :

« L’Europe ne peut pas vivre sous la menace ou le chantage. Les
Européens doivent prendre en considération la situation des Turcs mais
Ankara doit aussi changer d›attitude avec l›Europe ».
Le HCR, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, a calculé qu’en
2019, environ 60 000 migrants - en moyenne 164 par jour - sont arrivés
en Grèce. Près de 80% sont arrivés à Chios, Lesbos et Samos.
Les flux en réalité n’ont jamais cessé : plus de 6000 migrants - en
moyenne 133 par jour - ont atteint la Grèce au cours des six premières
semaines de 2020, selon le HCR. Principaux pays d’origine : Afghanistan
(50%) ; Syrie (21%) ; Congo (6%) et Irak (3,5%).
Les combats qui déchirent Idlib, une province du nord-ouest de la Syrie,
ont déraciné près d’un million de personnes - pour la plupart des femmes
et des enfants - qui ont trouvé refuge près de la frontière turque.
La Turquie, qui accueille actuellement près de quatre millions de réfugiés
syriens, a déclaré qu’elle ne pourrait pas faire face à un nouvel afflux. Le
gouvernement turc a menacé à plusieurs reprises de rouvrir les vannes
des migrations de masse vers l’Europe.
Soeren Kern est senior Fellow du Gatestone Institute de New York.
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Palace de Buckingham
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SERÁ QUE O MINISTRO DA DEFESA ESTÁ
DE POSSE DAS SUAS FACULDADES?
“Diz o cego para o coxo:
- Então como vais andando?
Responde o coxo:
-Olha é como estás vendo.”
“Chiste popular”.
Vem isto a propósito de declarações do Ministro Cravinho sobre o
aumento de mulheres nas Forças Armadas.
Olhem que isto é fixação! Como se tal representasse algum problema! Neste
âmbito faz coro com a antiga Secretária de Estado (ou ela com ele) – uma
“feminista” pouco encapotada: querem, vejam só, igualdade de género, neste
caso aumentar as moças e as balzaquianas para metade dos efectivos! E se
forem mais, já poderá ser?
Vão arranjar quotas também para ciganos, pretos, mestiços, amarelos,
acastanhados, judeus, muçulmanos, ortodoxos, homossexuais, etc.? Isto é só
estupidez natural ou apenas um desvario momentâneo de quem não tem nada
para dizer sobre a resolução dos reais problemas (e são a perder de vista) da
Instituição Militar? Que vai a caminho do que se passava no fim do reinado de
D. João V, em que as sentinelas pediam esmola à porta dos quartéis?
E querem saber mais, quer sejam fêmeas quer sejam machos ou outra
qualquer espécie hermafrodita, ninguém quer hoje, vir para as actuais Forças
Armadas, devido ao estado em que as puseram e ao País!
Como prova o recente concurso para o recrutamento de 70 oficiais em regime
de contrato, para o Exército, que ficou às moscas. Pudera!
Será que já não basta a completa inépcia, ignorância e maus instintos que têm
povoado as sucessivas gerações de ministros da Defesa – o último dos quais
nos brindou com esta pérola em pleno tribunal a propósito do caso de Tancos
e cito: “É bom ter presente e digo sem ironia: eu não fazia a mínima ideia do
que era um paiol” – para agora termos de aturar um governante que vive a 30
centímetros do solo e quer que os restantes também vivam?
Como é que se pode ter um mínimo de respeito por gente desta, que nem
sequer tem coragem para assumir o que pensam e estão a fazer?
Porque são tão miseráveis que nem sequer são capazes de assumir (onde
está a Democracia, onde está a transparência?) que não gostam (o termo é
outro) da Instituição Militar e dos militares? Que têm outras prioridades? Que
acham que a tropa não serve para nada? Que não perdoam as intervenções
políticas dos últimos 200 anos? Que são pacifistas disfarçados? Que não
querem nenhuma espada de Dâmocles sobre a sua cabeça para poderem
usufruir de toda a negociata e corrupção existente? Que pensam que o modo
de ser e estar das Forças Armadas é um anacronismo? Que julgam não haver
ameaças sobre o país? Que o país é dispensável?
Porquê? Tenham coragem e assumam-se para que a Nação e até os próprios
militares os confrontem!
Os senhores não merecem a menor consideração!
Cito George Bernarmos “Um intelectual é tão frequentemente um imbecil
que devíamos sempre à partida considerá-lo como tal, até que tenha dado
provas em contrário”. 1Ora senhor ministro, entre vós existem certamente
vários imbecis (esses são facilmente removidos) mas a marca dominante é o
maquiavelismo subversivo.
Não vão poder, porém, enganar toda a gente durante todo o tempo!
As Forças Armadas estão num estádio de decrepitude e desmoralização
(ao contrário do que se ouve dizer por gente sem vergonha na cara) galopante
e esse sim anacrónico.
É a instituição nacional que mais tem sofrido nos últimos 30 anos, reduzida,
desconsiderada e desmontada em toda a sua plenitude!

da hora, ter surgido um elemento civil (nem vou referir quem), que se posicionou para
se deslocar ao Iraque, onde a comitiva ia visitar as tropas portuguesas lá estacionadas.
Pois o senhor PM mandou subir o dito civil e apear o CEME.
Isto incomoda-me, envergonha-me e revolta-me!
Mas, pelos vistos, eu é que estou seguramente errado. E a mais.
Mas o senhor ministro está é preocupado porque não há fêmeas suficientes
na tropa e quer aumentá-las “para desconstruir a imagem tradicionalmente
masculina da Defesa”. Sim, Sua Excelência disse isto. Ele quer é gajas e
creches (bom, outro dia vi – ninguém me contou – numa portaria, pois já nem
era uma porta d’Armas, onde estava uma militar de serviço e ao lado tinha um
bebé, que tratava e presumo fosse sua filha…).
Vá lá, sempre é melhor do que querer transformar a parada de um quartel num
acampamento do Bloco Canhoto!...Será que o dito cujo ministro tem alguma
ideia do que é um Exército e para que serve?
Os Ramos das Forças Armadas não estão capazes de cumprir minimamente
as suas missões (e são muitas), não tem praticamente qualquer capacidade
de sustentação, nem reservas, nem planos de contingência seja para o que
for; não têm efectivos, sobretudo praças, para além de qualquer ficção; já
quase não há qualquer hipótese de dar treino e instrução seja a quem for;
dentro de poucos meses não haverá nenhuma unidade capaz de manobrar
tacticamente ou dar um tiro; ou manter qualificações ou seja o que for e todo o
mundo finge que não se passa nada?!
Duvidam do que digo? Tenham coragem e entrevistem-me na televisão. Aceito
(e desafio) qualquer arguente!
Mas o senhor Ministro (que topete!) está com a fixação paranoica do aumento
do mulherio (mas entretanto não autoriza nenhuma contratação de mulheres,
nem homens, para funções civis nas FA…)!
O Exército o que faz? Muda os uniformes! Como se isso resolvesse alguma
coisa ou fosse urgente. O Exército está à beira de não conseguir alimentar
(sim, dar de comer) os escassos meios humanos que tem ao seu serviço e a
sua preocupação é gastar dinheiro em mudar o uniforme e arranjar mais uma
série de polémicas internas com isso?
Voltámos ao granel do Século XIX: como não havia dinheiro para nada, nem ninguém
mandava, as numerosas reformas militares havidas, resumiam a sua substância a
mudar os números aos regimentos; alterar as Regiões Militares e … mudar os uniformes!
A Reforma de 1884, chamada Reforma do Fontes (e este foi um bom militar
e um razoável político) conseguiu comprar algum material moderno, mas à
custa das “remissões” (dinheiro sacado aos contribuintes para se livrarem
da tropa, o que fez com que o Exército fosse invadido por uma quantidade
enorme de indigentes), o que causou grande mal - estar nas fileiras e foi uma
das causas (pouco estudadas) pela qual o Exército deixou cair a Monarquia…
Não se aprende nada!
A Força Aérea já nem consegue formar os pilotos de helicóptero e convencionou
com os espanhóis fazerem isso. Os F-16 estão todos a encostar (devido a não
serem consignadas verbas para a sua regeneração) e por esta via vai deixar de
haver parelha de alerta de defesa aérea. Ou seja, vai deixar de haver soberania
no ar, a principal missão do Ramo. Voa-se tão pouco, que os controladores (já
não falo dos pilotos), nem sequer vão conseguir manter as suas qualificações…
A Armada vai abater o navio Bérrio e deixar de ter capacidade de abastecimento
oceânico 2; o substituto vem sendo protelado há anos na Lei de Programação
Militar – que nunca passou de uma ficção de engenharia financeira – e passou
agora para 2025…
Os navios vão parar um a um e já nem têm guarnição que chegue.
Mas o Senhor Ministro está preocupado com a igualdade de género. Pois
senhor ministro meta a igualdade de género num sítio que toda a gente sabe
qual é. E trate-se se é que tem cura.

Existe uma “estranha” auto censura da generalidade dos meios de comunicação
social sobre todo este assunto o que contrasta com a inacreditável “atenção”
que revelam perante eventos que não valem um caracol furado, ou insistem
em denunciar, como o facto gravíssimo de haver uma lâmpada fundida num
hospital do Serviço Nacional de Saúde…

O senhor e o PM são os cegos da citação. Os seus interlocutores directos são
os coxos.

A inacreditável “mansidão” com que toda a hierarquia militar tem aceitado e fica
conformada com este estado de coisas, é abismal (de ficarmos abismados),
o que me causa uma incomodidade (e vergonha) crescente, por ser oficial do
quadro permanente.

Condiz.

Ainda no Natal ocorreu um evento que ilustra o que estou a tentar transmitir: o Chefe
de Estado-Maior do Exército (CEME) ficou apeado na placa do aeroporto por, à última

O que inclui o “Comandante Supremo”, que não é supremo nem comanda nada.
É uma figura de estilo.
João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador (Ref.)

1 Escritor francês, 1888 - 1948.
2 Para quem está esquecido era o nome do navio da Armada de Vasco da
Gama que transportava os víveres e outra logística.
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À seulement quelques semaines de plusieurs fêtes majeures, les fidèles des
différentes religions sont invités à adapter leurs pratiques.
Par Valentine Arama | Photo Le Point.fr

Face à l’épidémie de coronavirus, les
nations désunies
Aucune concertation – ou presque – des grands pays pour affronter la maladie.
La loi de la jungle prévaut, avec les risques que cela comporte.
Par Luc de Barochez | Le Point

« Ne pas embrasser les personnes, les livres de prières, les mezouzoth et les SifréTorah. » Pour lutter contre la propagation du coronavirus, les rabbins et les présidents
de communauté ont transmis des consignes strictes. À la synagogue, les fidèles
doivent désormais s›asseoir à un mètre les uns des autres, séparés par un siège
d’écart. Les offices, eux, sont raccourcis et divisés, pour éviter les rassemblements
de plus de cent personnes. Quant aux « événements familiaux », comme les
mariages, ils sont reportés sine die, ou limités en termes de participants.
« Nous avons interdit aux enfants de moins de treize ans de se rendre à la
synagogue, tout comme aux personnes âgées et fragiles », souligne Joël Mergui,
le président du Consistoire de Paris. À moins de quatre semaines du début de
Pessah, la Pâque juive, Joël Mergui rappelle que dans le judaïsme, c›est le
respect de la vie humaine qui doit primer. « Toutes les mesures doivent être
prises au regard de ce principe, quitte à bousculer ses habitudes religieuses, à
transgresser les lois », stipule le médecin de formation. C›est dans ce contexte
que la « tahara », le rite de purification du corps des défunts, a été strictement
interdite. « La proximité avec le corps présentait un trop gros risque », précise le
rabbin Gabriel Farhi au Point.
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L’une des conséquences que l’on ignore du #coronavirus est que la tahara,
toilette mortuaire rituelle du défunt, est strictement interdite. La situation est
inédite.
Suspension des prières du vendredi dans les mosquées
De son côté, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a demandé à
toutes les mosquées de « suspendre l’organisation des prières du vendredi ».
L’instance, principal interlocuteur de l’État sur le culte musulman, a également
appelé « toutes les personnes âgées de plus de 70 ans et les personnes malades
ou qui souffrent de troubles respiratoires ou de handicaps à ne pas se rendre à
la mosquée ». « Conformément aux décisions du ministère des Solidarités et de
la Santé, et suivant les avis religieux prodigués par nos imams, la grande prière
du vendredi (salat aljumu’a) ne sera pas célébrée, et ce jusqu’à nouvel ordre »,
avait déjà fait savoir la Grande Mosquée de Paris dans un communiqué publié
ce lundi.
COMMUNIQUÉ - MESSAGE URGENT NOTAMMENT AUX IMAMS ET
RESPONSABLES DE MOSQUÉES Le président de la République, M. Emmanuel Macron a qualifié l’épidémie de
Coronavirus (COVID 19) de « la plus grave crise qu’ait connue la France...
« Il est essentiel que les fidèles musulmans participent activement, dans leur
comportement, à ralentir la propagation de l›épidémie », a précisé le recteur
Chems-eddine Hafiz. Il ajoute que la Grande Mosquée de Paris « continue à
accueillir les fidèles pour les cinq prières quotidiennes, mais leur préconise
vivement de les accomplir en privé ».

Lors de la précédente crise mondiale, en 2008-2010, les dirigeants des grands
pays s’étaient efforcés d’unifier leur riposte pour limiter l’impact de la débâcle
financière provoquée par l’éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis.
Cahin-caha, ils avaient sauvé l’économie mondiale.
Confrontés à la progression galopante du virus Covid-19 venu de Chine, les États
n’essaient même plus de coordonner leurs actions. Le règne du chacun pour
soi domine. Les résultats sont désastreux. L’épidémie se répand. La protection
sanitaire et l’arsenal de mesures varient du tout au tout d’un pays à l’autre. (Extrait)

Aucune messe publique ce dimanche en Île-de-France
Depuis quelques semaines, le coronavirus a également des conséquences sur
la messe. En pleine période de carême, les prêtres catholiques ont été invités à
vider l’eau des bénitiers, à ne pas faire procéder à « l’échange de paix » (geste
qui consiste à serrer la main ou à faire la bise à ses voisins), à suspendre la
communion eucharistique dans la bouche et à ne plus distribuer de vin aux
fidèles. « En ce qui concerne la Semaine sainte, nous attendons de voir où on en
sera, notamment pour la célébration de Pâques », explique Mgr Matthieu Rougé,
évêque de Nanterre.
Lutte contre la propagation du #coronavirus, @MgrMRouge adresse un message
à tous les fidèles du Diocèse de Nanterre et les habitants des @hautsdeseinefr.
Une invitation à la prière, l’action, la confiance et l’attention aux personnes les
plus fragiles. https://tinyurl.com/wvanq4w

48 personnes parlent à ce sujet
Depuis l’allocution du président de la République de jeudi soir, des mesures
supplémentaires ont été mises en place dans les diocèses. « Nous avons pris
la décision de ne pas tenir de messe publique ce dimanche en Île-de-France »,
prévient Mgr Rougé, qui invite les fidèles à préférer les messes en semaine. Les
fidèles catholiques sont donc dispensés « de l’obligation dominicale » d’aller à
la messe. En province, elles ne doivent pas dépasser le seuil de 100 personnes.
« Nous voulons offrir des moyens de prier tout en respectant les consignes du
gouvernement », souligne ce Mgr Rougé. L›évêque ajoute que son diocèse a
été contraint de suspendre beaucoup d›activités auprès des jeunes, comme le
scoutisme ou les cours de catéchisme. « Nous voulons cependant trouver des
moyens créatifs pour continuer d›animer la prière et accompagner les fidèles »,
dit Mgr Rougé, qui évoque les réseaux sociaux pour maintenir le lien. Pour pallier
l›annulation des messes dominicales et maintenir le lien, la chaîne catholique
KTO a par exemple annoncé renforcer la prière sur son temps d›antenne. À partir
de lundi, la chaîne diffusera deux messes par jour en plus des rendez-vous de
prière.
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Sou um “perigo social”

Há um século:

-

A Sociedade das Nações
Da Conferência da Paz de Versalhes saiu a instituição da Sociedade das Nações
(SDN), uma organização permanente de direito internacional vocacionada para regular
as relações políticas entre os estados numa base de igualdade e sem recurso à guerra.
A organização (também designada por Liga das Nações) começou a funcionar
em 1920, sediada em Genebra, numa Suíça já tradicionalmente neutra no
centro da Europa, onde mais tarde se edificou o Palais des Nations, um edifício
modernista que ainda hoje existe.
Embora inspirada nos “14 pontos” do presidente americano Wilson de 1918, os
Estados Unidos acabaram por nunca aderir à SDN, talvez por prurido soberanista
do seu Congresso. Mas, quer potências vencedoras da Grande Guerra como
a França, a Inglaterra (e seus dominions como eram a África do Sul, a Índia,
a Austrália ou a Nova Zelândia), a Bélgica, a Itália ou Portugal, quer países
vencidos, como a Alemanha (pelo tratado de Locarno de 1925) ou a Turquia, e
neutros como a Espanha, acabaram por integrar a organização. Devido ao seu
primitivo carácter revolucionário e internacionalista, a URSS só foi admitida em
1934, enquanto por razões inversas e devido à condenação das suas políticas
expansionistas, o Japão, a Itália e a Alemanha abandonaram a SDN nos anos 30.
A instituição funcionava com um Secretariado permanente, um Conselho (com
membros permanentes e não-permanentes, que só decidiam por unanimidade,
o que se tornou fonte de grande inoperância) e uma Assembleia anual (que
deliberava por maioria, cabendo um voto a cada estado-membro).
No âmbito da SDN e também com sede em Genebra, criou-se igualmente
a Organização Internacional do Trabalho (OIT) com um Bureau permanente
(o BIT) que durante um longo mandato teve à sua frente o social-democrata
francês Albert Thomas (e visitou Portugal em 1925), com a especificidade
interessante de cada representação nacional ter aqui uma composição
tripartida, assegurando os pontos de vista diferenciados do Estado, do
patronato e dos trabalhadores assalariados, numa perspectiva de regulação
negociada, compatibilização e contratualização dos respectivos interesses, e
visando o estabelecimento de “mínimos” universais para os direitos do trabalho,
além de ter afrontado com dificuldade os problemas do “trabalho forçado” nos
territórios coloniais ou dependentes de terceiros (Convenção nº 29, de 1930).
Este último foi, aliás, um dos mais intrincados problemas que a organização
teve que enfrentar, devido ao desencontro de perspectivas que animavam
então (e até aos anos 60) os vários actores em cena: estados colonizadores;
movimentos nacionalistas nascentes nesses territórios; confronto ideológico e
estratégico Leste-Oeste; minorias europeias residentes e com papel decisivo
naquelas economias; finalmente, clivagens étnicas e culturais entre os povos
submetidos, sob um pano de fundo geral de grande atraso socioeconómico.
Uma segunda dificuldade mal resolvida pela OIT terá sido a aceitação formal
da adesão dos países socialistas-de-Estado, onde era sabido que não havia
empregadores privados reconhecidos nem liberdade de agremiação e acção
sindical dos trabalhadores assalariados, e no entanto ali actuavam como se o
fossem. As críticas contra a falta de liberdade sindical e de negociação colectiva
(Convenções 87 e 98, sobretudo) eram reservadas sobretudo aos países
apodados de “fascistas”, como Portugal, a Espanha ou alguns sul-americanos.
No entanto, a OIT encontrou sempre resistências à colaboração por parte dos
sindicalismos mais apostados no primado da luta-de-classes – o que se pode
compreender pelo poder desmesurado do patronato e do capital, nuns casos; pela
desconfiança suscitada pela distância cultural dos partidos parlamentares e de governo,
noutros; e pelas orientações vindas de Moscovo, ainda noutros. A OIT sobreviveu à
segunda guerra mundial (“emigrando” durante um tempo para o Canadá) e ao fim da
Sociedade das Nações, passando a integrar a subsequente ONU a partir de 1945.
Mas a SDN actuou também no campo da saúde, dos refugiados de guerra,
da erradicação da escravatura, etc., integrando igualmente o Tribunal
Internacional de Justiça de Haia, que lhe era anterior. Também estabeleceu as
bases jurídicas em que se resolveram ou ficaram existindo temporariamente
territórios em disputa, sob a forma de “mandatos” (no Tanganika, na Namíbia,
na Palestina, etc.). Contudo, prestou-se muito aos jogos antagónicos das
políticas estrangeiras dos governos mais poderosos e foi impotente contra o
belicismo dos regimes autoritários então existentes.
No essencial, os seus objectivos, recursos e campos de actuação acabaram
por transitar depois (e aí muito desenvolvidos) para a Organização das
Nações Unidas – vista de novo por alguns como um outro dictat das potências
vencedoras da guerra, e por outros como a organização possível, nesta
época, do conjunto das nações do mundo numa base quase-democrática e
tendencialmente universalista.
João Freire / Março 1920

Ser anti-feminista, branca, heterossexual, anti-marxista, anti-drogas, próvida e do povo transforma-me num alvo a “abater”. Porquê? Porque faço
parte da maioria e hoje as maiorias são para aniquilar
Descobri que sou um “perigo social”. Uma ameaça a esta sociedade que
se diz “progressista”, mas que nada fez senão regredir à sua forma mais
primitiva. Ser anti-feminista, branca, heterossexual, anti-marxista, antidrogas, pró-vida e do povo, transforma-me num alvo a “abater”. Porquê?
Ora, porque faço parte da maioria e hoje as maiorias são para aniquilar.
Não se pode ser anti-feminista mesmo sendo mulher. Não pode. Porque as
mulheres têm de ser feministas custe o que custar, porque se não o forem são
contra as mulheres (ah! ah! ah!). Acontece que não sou feminista precisamente
porque defendo a liberdade e igualdade para todos os indivíduos e, por isso, não
posso estar do lado de quem reivindica liberdade para as mulheres sonegando
as liberdades aos homens, de quem hoje transformou uma luta por direitos
numa espécie de “luta de classes” pela supremacia feminina. E não, não
devo a minha liberdade às feministas. Devo-o às Mulheres corajosas que um
dia resolveram lutar pelos seus direitos humanos como se luta pelos direitos
das crianças, negros, cristãos e tantos outros, e a quem alguém chamou de
“feminismo” como se lutar por direitos fosse um exclusivo feminino. Devo-o a
mim que com a minha determinação nunca baixei os braços na conquista dos
meus ideais e por mérito cheguei onde quis.
Também sou branca o que é grave. Porque os brancos são a razão de todos
os males no planeta. São os que discriminaram, os que escravizaram, os que
dominaram. As minorias são puras, castas e “coitadinhas”. Nunca fizeram
mal a alguém. Deve ser por isso que, quando em maioria, como na África do
Sul, andam a chacinar brancos; na Nigéria o Boko Haram persegue cristãos
e escraviza meninas e, por cá, quando são negros a arrancar um punhado de
cabelos a uma rapariga branca numa luta violenta por razões fúteis, nenhum
SOS Racismo se importa com isso. Ah! E a palavra “slave” vem de eslavo, da
etnia eslava da Europa de Leste, que foi escravizada por muçulmanos. Pois.
Ser heterossexual também é pecado porque é “anti-natura”. Dizem eles. Se
nascemos “sem género” o “normal” é amarmo-nos todos uns aos outros sem
tabus, mulher com mulher, homem com homem, crianças com adultos, irmãos
com irmãs, pais com filhos. O amor tem de ser vivido sem restrições impostas
pela sociedade (???). Em liberdade absoluta. Que o digam os defensores da
Ideologia de Género, que já se ensina nas escolas aos meninos da primária.
Ser anti-marxista, também não. Esta ideologia que matou milhões de
inocentes para impor-se e mesmo assim não conseguiu vingar, infiltrou-se
na sociedade com o revisionismo de Gramsci, promovendo a inversão
dos valores sociais: os professores são agredidos pelos pais a soco e
pontapés, quando chamam a atenção a miúdos indisciplinados; os polícias
são recebidos à pedrada e conotados de racistas quando são chamados a
intervir em rixas de moradores; os professores são estimulados a passar
alunos com 7 negativas e o superior a deixar entrar com média negativa
para dar a hipótese de todos serem “dótores”; às crianças de 5 anos é-lhes
ensinado que não há sexos e podem ser o que quiserem (homem, mulher,
trans, e por aí fora); ao homem é-lhe dito que por ser homem é opressor e
tem de lhe ser retirado direitos. E tantas outras parvoíces marxistas. Não
defender isto é ser “fascista de extrema-direita”.
Ser anti-drogas? Ui! Essa então é fatal. Então onde já se viu proibir a liberdade
individual de cada um se drogar à vontadinha, em espaços públicos e com apoio
do Estado? Isso é “ditadura”, dizem eles. Promover uma sociedade limpa de
estupefacientes que aliena as pessoas é coisa de “conservadores extremistas”.
Ser pró-vida é ainda pior mesmo numa sociedade que tem pílulas para tudo
até para o dia seguinte e camisinhas, de borla. Os abortos são um “direito
anticoncepcional” onde cada indivíduo tem o poder de decidir se mata ou
não uma criança porque ela cresce no seu corpo. É propriedade sua. Dizem.
Por isso, considera-se normal que haja adolescentes já com 12 abortos
no currículo e leis que permitem matar bebés à nascença. Tudo “normal”
em nome do progressismo, para depois se defender que é preciso bebés
estrangeiros para aumentar a natalidade (Ah! Grande George Soros!).
E ser do povo? Oh, que tragédia! Escrever nos mais conceituados jornais
e blogues existentes e ter milhares de seguidores por conseguir através
da minha escrita chegar a toda a gente, sem excepção, horroriza a classe
intelectual que não me perdoa por tamanho “atrevimento” e que se acha dona
e senhora destes espaços, ridicularizando ou menosprezando todos aqueles
que escrevem e pensam de forma mais popular. Uma blasfémia, portanto.
Sou mesmo um “perigo social”.
Cristina Miranda/Observador
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www.facebook.com/museucombatente.oficial

COVID19 E A ATITUDE…
O vírus nasceu, apareceu, propagou-se, contagiou….
Uns estão internados, outros em quarentena voluntária ou não, outros decidiram
até novas indicações, trabalhar…
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E no MUSEU DO COMBATENTE, em Belém, à porta fechada, a equipa trabalha
com máscaras, luvas, mantendo a distância de segurança, mas aproveitando
este tempo sem visitantes para fazer trabalhos que agradecem este interregno…
A pintura de janelas e gradeamento, eliminação de frinchas na parede da Parada,
recobrimento com membrana isoladora das caleiras, arrumação de todos os
arrumos do Museu com reorganização dos espaços, preparação de duas novas
exposições a inaugurar, Navios e Cerâmicas, reestruturar a Armaria, rever os
arquivos, manutenção e recuperação de equipamento ao ar livre.
E dentro deste enquadramento, de notar a recuperação e restauração do nariz
do avião FIAT G-91, desde 2007 no Museu do Combatente .
Este avião, usado pela Força Aérea Portuguesa na Guerra do Ultramar, é o
resultado de um concurso polémico promovido pela NATO em 1958, para a
aquisição de um caça táctico ligeiro, simples e barato, mas também de bons
resultados e desempenho. O Fiat G.91 era, simultaneamente, um avião capaz
de operar em pistas curtas como campos de relva ou pisos de terra batida.
1 – “ O primeiro protótipo voou, pela primeira vez, em 9 de Agosto de 1956 tendo,
meses mais tarde, excedido MACH 1 a grande altitude várias vezes. Entrou
finalmente ao serviço em 1959 com o 103º Grupo da Aeronautica Militare Italiana.
Foram projectadas várias versões do G.91, incluindo bilugares para instrução
(versões T/1 e T/3). No entanto a produção viria a assumir maior significado nas
versões R/1, produzidas pela FIAT para Itália, R/4 também produzidas pela FIAT
para a Grécia e Turquia, e R/3 para a Alemanha.
O primeiro protótipo voou, pela primeira vez, em 9 de Agosto de 1956 tendo,
meses mais tarde, excedido MACH 1 a grande altitude várias vezes. Entrou
finalmente ao serviço em 1959 com o 103º Gruppo da Aeronautica Militare
Italiana.
Foram projectadas várias versões do G.91, incluindo bilugares para instrução
(versões T/1 e T/3). No entanto a produção viria a assumir maior significado
nas versões R/1, produzidas pela FIAT para Itália, R/4 também produzidas pela
FIAT para a Grécia e Turquia, e R/3 para a Alemanha. O consorcio alemão
“Flugzeug-Union Sud”, constituído pelas empresas Messerschmitt (mais tarde
MBB), Heinkel (mais tarde VFW-Fokker) e Dornier, viria a produzir, sob licença,
alguns dos R/3 e T/3 que foram adquiridos pela Luftwaffe.
Vários outros países ignoraram o projecto tendo cancelado as suas encomendas,
incluindo os Estados Unidos após um voo de teste ter acabado tragicamente
com a morte do piloto. Também a Grécia e Turquia recusaram os seus R/4 que
seriam absorvidos pela Luftwaffe e, mais tarde, adquiridos por Portugal.

https:facebook.com/ligadoscombatentes.oficial
Dada a emergente necessidade de um avião capaz de levar a bom termo as
missões adequadas ao teatro de guerra nos conflitos ultramarinos os primeiros FIAT
G.91, versão R/4, chegam a Portugal (OGMA, Alverca) em Dezembro de 1965.
Estas aeronaves virão, desde o início da sua utilização, a potenciar à Força Aérea
Portuguesa o desempenho de missões de apoio táctico de ataque ao solo e
missões de reconhecimento fotográfico. Refira-se, aliás, que foi apenas entre nós
que estas aeronaves operaram em teatro de guerra.
O “Gina” entrou ao serviço, pela primeira vez, na Base Aérea 5 (BA 5), Monte
Real, em Janeiro de 1966, onde foi utilizado até 1973 na instrução de pilotos que
o iam operar no ultramar.
Foi utilizado na Guiné, a partir de Abril de 1966, onde serviram na Esquadra
121-Tigres na BA 12, Bissalanca; em Moçambique desde os finais de 1968
formando a Esquadra 502-Jaguares situada no Aeródromo Base 5 (AB 5) em
Nacala, também a Esquadra 702-Escorpiões formada em 1970 no AB 7 em Tete
Chingosi e ainda destacamentos em Nampula no Aeródromo de Manobra 52
(AM 52) em 1972, em Porto Amélia e no AM 51 Mueda, para além de outros
destacamentos não permanentes no AB 6 Nova Freixo, AM 61 Vila Cabral e BA
10 Beira.
Chegaram ainda a servir em Angola, nos finais de 1974 até Janeiro de 1975, na
Esquadra 93-Magníficos, substituindo os Republic F-84G, na BA 9 em Luanda.
Após os conflitos ultramarinos, como fruto de negociações e acordos entre
Portugal e a Alemanha, viriam a ser entregues, de forma progressiva, a partir
de 1976, mais G.91, não só na versão R/4 mas também, nas versões T/3 (os
primeiros a 25 de Março) e R/3 a partir de 13 de Junho.
Em território Nacional tiveram uma breve passagem pela Esquadra 51-Falcões
(a operar os F-86F Sabre),apenas para treino de pilotos, e estiveram colocados
na BA 3 em Tancos, na BA 4 nas Lajes-Açores ao serviço da Esquadra 303-Tigres
e na BA 6 no Montijo, constituindo a Esquadra 301-Jaguares onde viriam a ser
retirados de serviço a 27 de Junho 1993.
O último voo operacional realizou-se a 15 desse mês na BA 6, tendo voado
os FIAT G-91 R/3 nº 5458 e nº 5448 e o Fiat G. 91 T/3 nº 1806.
De um total de 137 aviões apenas 40 R/4, 34 dos 70 R/3 e 11 dos 27 T/3 serviram na FAP
dado que um dos T/3 caiu em Espanha durante a viagem de entrega e os restantes terem
sido utilizados como decoys ou canibalizados para benefício dos operacionais. Nunca
a FAP teve simultaneamente, em estado operacional, mais de 40 destes aparelhos.”
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Museu do Ar FIAT G.91 R/3.
2 - “ Comentário de Mário Santos (ex 1º cabo especialista MMA da BA 12, Bissalanca
(1967/69, com data de 6 de Junho de 2018, destinado a todos os que se
interessam pela Aviação Militar, e muito em especial pelos Aviões de Caça
antigos e que equiparam a nossa Força Aérea.
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Descreve ao pormenor não só meras tecnicidades, mas também as razões
porque este caça em particular foi criado, a intenção de o colocar ao serviço da
NATO, e a razão por que Portugal “ganhou” a facilidade de o poder utilizar com
grande êxito na guerra do Ultramar ou dita colonial.
Os detalhes técnicos do comportamento da aeronave em voo são da autoria
do Gen Pil/Av José Nico (Guiné)
O G-91 foi construído quando a guerra fria era muito quente e a possibilidade
de um ataque das forças soviéticas estava sempre presente. Por isso a NATO
quis equipar as forças aéreas dos aliados europeus com caça ligeiro, robusto
e fiável, capaz de operar a partir de pistas improvisadas e que, além disso,
introduzisse uma certa uniformidade visto que os meios que então equipavam
as forças aéreas europeias primavam pela diversidade em todos os campos,
desde a concepção passando pela operação e pela logística.
O G-91 nasce assim para cumprir requisitos NATO e é escolhido como o melhor
entre outros projectos. Podemos assim afirmar que em 1960, para os requisitos
que devia cumprir, era a melhor coisa que existia. O avião começou a ser
fabricado para a RFA, Itália, Grécia e Turquia e só não teve mais compradores
porque o projecto foi visto pela industria aeronáutica americana como uma grave
ameaça à sua hegemonia. Foi por isso que os gregos e os turcos desistem do
G-91 e aceitam em substituição os F-5 oferecidos pelos americanos. Foi a nossa
sorte. E a sorte só não foi maior porque o modelo para os gregos e turcos tinha
4 metralhadoras 12,7 em vez dos dois DEFA 30mm. Embora não tenha provas
documentais tudo leva crer que a NATO, dado o estado de tensão latente,
entre os dois países, resolveu diminuir a letalidade dos aviões não fossem eles
pegarem-se e acabarem a disparar com os DEFA uns contra os outros.
Quando tivemos de arranjar qualquer coisa para África, em 1965, os aviões
que tinham sido encomendados por gregos e turcos estavam disponíveis
e foi o melhor que conseguimos. Tinham apenas cinco anos e eram aviões
perfeitamente actualizados para as tarefas que deviam cumprir.
Em operação, provou ser robusto, fiável e de simples manutenção. Tinha a
velocidade que devia ter e não devia, nem era necessário ter mais. Era para
voar baixo e tudo o que podia ser atacado tinha que ser adquirido visualmente.
Ainda por cima o inimigo raramente andava em campo aberto e o seu ambiente
preferido era a cobertura da vegetação. Portanto quem pensa que a velocidade
era muito útil engana-se. No nosso caso era útil quando havia fogo antiaéreo
mas nas outras situações não.
Estava equipado com um sistema de reconhecimento fotográfico do melhor que
havia naquela época, associado a um gravador de voz. Aqui o que falhava não era
o avião. É que para obter informações de forma sistemática por reconhecimento
fotográfico são necessários muitos aviões, horas de voo e muita gente no chão a
explorar os filmes (pessoal de informações especializado). Não tínhamos nada
disso e por isso o reconhecimento fotográfico foi sempre uma capacidade limitada.
Estava equipado com um sistema de navegação autónomo. Naquele tempo não
havia, nem sistemas de inércia, nem de GPS. Todavia o G-91 estava equipado
com um radar Doppler associado a um sistema PHI, o que era um grande salto
em frente neste tipo de aviões. Na prática não nos serviu de nada porque, como
era um sistema de primeira geração, era muito pouco preciso. Com ele não se
conseguiu chegar a nenhum cruzamento de trilhos ou outra coisa qualquer de
natureza pontual. A navegação tinha que ser feita confrontando o que se estava
a ver no terreno com as cartas geográficas que utilizávamos.
3 - Cockpit do Fiat G-91
Tinha uma cadeira de ejecção do melhor para a época. Foi a primeira em que
o piloto se podia ejectar ainda no chão desde que que o avião tivesse 90 KIAS
(knots indicated airspeed) de velocidade.
Resumindo, quando o recebemos o G-91 era um avião moderno e eficaz para as
tarefas para que foi construído. Com o passar do tempo e o evoluir da indústria
aeronáutica começaram a aparecer outros aviões melhor equipados, como é
natural.
Ao fazer a análise do G-91 não podemos pôr de lado os requisitos a que devia
obedecer e a tecnologia disponível. Não é razoável hoje em dia avaliarmos um
avião de transporte construído nos anos cinquenta como o DC-6 com o Airbus
330 Neo.

Mário Santos”
Isabel Martins, mkt museu do Combatente, 16 de Março de 2020.
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Esta, é a crise do vosso tempo

Operação xeque-mate:

(à especial intenção de sociólogos e psico-sociólogos)

Nos últimos dias, a China bateu muitos recordes, ganhou absolutamente
tudo, US $ 20 biliões nas primeiras notícias e comprou cerca de 30%
das acções de empresas pertencentes ao Ocidente na China.

Escrevo à porta do Centro Hospitalar-Universitário de Coimbra e, como todos,
tomo precauções. Mas ocorre lembrar-me especialmente dos meus colegas
das disciplinas científicas afins ao que aprendi, ensinei e investiguei durante
uma vida profissional.
De tudo isso, fixando-me desde há tempo muito particularmente nos saberes
que nos legaram Castels e Ulrich Beck, gostaria hoje de vos dizer que, no
meio deste drama incomensurável, vocês têm agora uma oportunidade
excepcional para aplicar a vossa ciência.
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Intuo que os efeitos desta emergência, além dos sanitários e económicos,
serão também importantíssimos no plano micro-sociológico. Os agregados
familiares (e outros grupos primários, sobretudo de jovens) vão enfrentar
condicionalismos com que nunca sonharam: entre adultos, que podem
reactualizar relacionamentos ou até amores (e se daí resultarem crianças
desejadas, serão bem-vindas), mas também tensões insuportáveis que
levarão a rupturas dolorosas; e entre adultos e crianças ou jovens, pondo à
prova a competência e capacidades dos primeiros para se assumirem como
educadores (o que não é fácil e tem sido delegado em demasia para as
escolas). É a altura, a oportunidade, de redescobrir e construir em melhores
bases estas relações (micro-)sociais. Mas falta a experiência, e haverá muitos
ensaios falhados, ao lado de algumas maravilhosas descobertas. É obvio que
as restrições dos espaços habitacionais da maioria das pessoas e a redução
dos seus rendimentos de trabalho não ajudarão, tal é a apetência consumista
instalada, em todas as classes sociais; e serão menos os divertimentos, hoje
muito profissionalizados e espectaculares. Mas é também a oportunidade
de todos redescobrirem a leitura, porventura a escrita, os jogos e o exercício
físico possíveis, e aos mais novos não faltará vontade e prática para activarem
os actuais meios electrónicos de telecomunicações individuais – esperemos
que com responsabilidade, sentido crítico e espírito comunitário-universalista.
Oxalá a “febre comunicacional” (eventualmente agora ainda estimulada pelas
retenções físicas) não perturbe a possibilidade de cada um, consigo próprio,
reexaminar o sentido que tem dado à sua vida, aos seus objectivos e natural
procura de felicidade.
A geração “de risco acrescido” pela idade e o depauperamento conheceu
as guerras, ou pelo menos as suas consequências, experiência hoje só
vivida por certas “periferias”, sempre dramaticamente. Esta, é uma crise e
um dos efeitos negativos da globalização e do nosso progresso económico e
tecnológico. Mas outros há que merecem ser conservados e aperfeiçoados.
Os sociólogos e psicólogos têm, nas últimas décadas, dedicado muito
dos seus esforços a estudar (e, inevitavelmente, também estimulando)
os comportamentos humanos de sectores politicamente sensíveis (com
repercussões na comunicação social, nas políticas públicas e no esboço
de alguns novos movimentos sociais) ou em vectores importantes para a
economia e a regulação social (como a publicidade e os sistemas de justiça
ou penais). É talvez também para eles chegada a altura de reflectir sobre tais
itinerários e o papel da ciência e dos cientistas nas sociedades actuais. O
trabalho e as organizações económicas irão (estão já a) passar por mutações
significativas, de que já conhecemos os contornos (empresas multinacionais,
automação e robotização dos processos produtivos, teletrabalho, inteligência
artificial, etc.) mas que se acentuarão muito à saída desta crise. A gestão
das cidades é outra área de interesse prioritário onde convergem uma
panóplia alargada de conhecimentos científicos e gestionários, incluindo
necessariamente aqueles acima nomeados. O mesmo para os fenómenos
da comunicação. E – talvez um pouco menos, pela precedência de outros
saberes “não-sociais” – o povoamento e a ocupação/aproveitamento/gestão
dos “territórios” não dispense também algum seu contributo.
Depois de dominada a pandemia, haverá decerto mudanças na economia.
Em concomitância e no seu imediato seguimento, virá a política, com os seus
melhores e alguns detestáveis aspectos. Os sistemas corporativos-profissionais
serão abalados, as mobilidades e trocas internacionais reexaminadas (mais
dificilmente os fluxos financeiros), os dispositivos de segurança, alerta e socorro
reforçados, etc. As relações internacionais e a segurança e paz mundial serão
postas à provas, com as alterações climáticas a pressionarem os decisores.
Por agora, é preciso (e por um momento) confiar nas autoridades sanitárias e
públicas, apesar das suas visíveis e conhecidas incongruências. E, sobretudo,
confiar na nossa prudência, bom senso e racionalidade, no espírito cívico e
de compaixão. Por uma vez – e a primeira em mais de meio-século –, é
preciso que, passado o período agudo da crise, os interesses instalados e
as gerações mais novas não se ponham a exigir que “the show must go on”.
J F / 16.Mar.2020

Xi Jinping superou os europeus e os democratas americanos
inteligentes.
Ele jogou um jogo maravilhoso diante dos olhos do mundo inteiro.
Devido à situação em Wuhan, a moeda chinesa começou a declinar,
mas o banco central chinês não tomou nenhuma acção para impedir
esse colapso.
Havia também muitos rumores de que a China nem tinha máscaras
suficientes para combater o coronavírus. Esses rumores e a
declaração de Xi Jinping de que ela está pronta para proteger os
residentes de Wuhan ao bloquear as fronteiras levaram a um forte
declínio nos preços das acções (44%) na tecnologia chinesa e na
indústria química.
Os tubarões financeiros começaram a vender todas as acções
chinesas, mas ninguém queria comprá-las e elas foram completamente
desvalorizadas.
Xi Jinping fez uma grande jogada nesse momento, esperando uma
semana inteira e sorrindo para as colectivas de imprensa como se
nada de especial tivesse acontecido.
E quando o preço caiu abaixo do limite permitido, ele ordenou a
compra de TODAS as acções de europeus e americanos ao mesmo
tempo! Então, os “tubarões financeiros” perceberam que haviam sido
enganados e falidos.
Mas já era tarde demais, porque todas as acções haviam passado para
a China, que naquele momento não apenas facturou US $ 2000biliões,
mas, graças à simulação, tornou-se novamente o accionista maioritário
de empresas construídas por europeus e americanos.
As acções agora pertencem às suas empresas e tornaram-se
proprietários da indústria pesada da qual a UE, a América e o mundo
inteiro dependem.
A partir de agora, a China fixará o preço e a receita de suas empresas
não sairá das fronteiras chinesas, mas permanecerá em casa e
manterá todas as reservas de ouro chinesas.
Portanto, os “tubarões financeiros” americanos e europeus se
mostraram estúpidos e em poucos minutos os chineses colectaram a
maior parte de suas acções, que agora produzem biliões de dólares
em lucros!
Você não se lembra de um movimento tão brilhante na história do
mercado de acções!
XEQUE-MATE!
(De um texto enviado pelo Prof. Jaime Santos e da autoria de Miguel
Boieiro e Delfim de Almeida Carvalho.)
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Justiça militar: Dois processos e uma
“geringonça”
por Gil Prata, Coronel (ex-Juiz Militar)

Se a fase de julgamento do processo “Zeus” está no final, a aguardar o acórdão
do tribunal de Sintra, e o julgamento do processo “Comandos” está mais próximo
do fim do que do início, parece que relativamente ao “caso Tancos” muita água
ainda vai correr debaixo da ponte.
Em Novembro de 2016, em resultado de uma investigação iniciada em 2014
a partir de (mais) uma denúncia registada como “anónima”, vários militares da
Força Aérea e civis foram detidos. A chefia deste ramo das Forças Armadas,
tomando conhecimento da prática de ilícitos criminais, comunicou-os à Polícia
Judiciária Militar (PJM), o órgão de polícia criminal (OPC) competente para
investigar crimes cometidos em unidades militares. Esta investigação decorreu
no âmbito do processo de inquérito denominado “Zeus” e está relacionada com
corrupção nas messes da Força Aérea no qual são arguidos empresas, civis
e vários militares, pronunciados pela prática de crimes de corrupção activa e
passiva agravadas e falsificação de documentos, previstos no código penal.
No mesmo ano de 2016, no decorrer da instrução do 127.º Curso de Comandos,
morreram dois militares. Atendendo a que estavam em causa ofensas ao corpo
ou à saúde dos instruendos do curso, supostamente praticadas por superiores
hierárquicos no exercício de funções, o Ministério Público (MP) qualificou os
factos como crimes estritamente militares, designadamente crimes de abuso de
autoridade por ofensa à integridade física agravada pelo dano morte, previsto no
código de justiça militar. A PJM foi o OPC a quem foi delegada a investigação por
se tratar de crimes no âmbito da sua competência específica.
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Enquanto o processo “Zeus” está a ser julgado no juízo central criminal de
Sintra e teve a sua instrução no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), o
processo relativo às mortes ocorridas na instrução do curso de Comandos está
a ser julgado no juízo central criminal de Lisboa, em tribunal colectivo e com juiz
militar, e teve a sua instrução no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa.
Durante séculos, a justiça militar julgava militares independentemente do tipo
de crime cometido. Aparentemente, a partir de 1977, os tribunais militares - que
tiveram existência até 2004 – passaram a julgar apenas em caso de cometimento
de algum dos crimes tipificados no código de justiça militar, pois o cometimento
de crimes tipificados no código penal ou em legislação extravagante seriam
julgados nos tribunais criminais comuns. Porém, até 2004 havia crimes tipificados
no código de justiça militar de 1977 que, apesar de serem comuns, pela natureza
do local onde fossem cometidos ou da condição de militar do seu agente, tinham
sido “baptizados” de crimes essencialmente militares, sendo julgados nos
tribunais militares. Seria este o caso do tipo de crimes imputados aos arguidos
do processo “Zeus”. Hoje, os crimes de natureza militar, e só estes, são julgados
nos juízos centrais criminais de Lisboa e Porto, em tribunais colectivos com juiz
militar. Considerando os tipos de crimes julgados nos dois processos referidos,
até 2004 ambos teriam sido investigados pela polícia judiciária militar numa
fase de instrução da competência de um juiz de instrução criminal e sob a sua
exclusiva direcção, e julgados no tribunal militar territorial de Lisboa constituído
por dois juízes militares e um juiz auditor, magistrado judicial.
Hoje, os crimes de natureza militar continuam a gozar de alguma especialidade
no que respeita ao procedimento criminal no inquérito e ao julgamento, quando
comparados com o procedimento criminal aplicável aos crimes comuns. Aqueles
são investigados no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de
Lisboa ou no do Porto e são julgados nos juízos centrais criminais de Lisboa ou
do Porto. A investigação criminal passou a ser tutelada pelo MP assessorado
por assessores militares e coadjuvado por equipas de investigação criminal da
PJM. Já os crimes comuns cometidos em instalações militares são investigados
pelo MP da comarca onde aquelas estão localizadas, igualmente coadjuvado por
equipas de investigação criminal da PJM, e julgados nos tribunais das comarcas
correspondentes. Assim, o OPC competente para investigar tanto os crimes
de natureza militar como os crimes comuns cometidos em unidades militares
é a PJM. Esta tem competência específica para a investigação daqueles e
competência reservada para a investigação destes. No entanto, há um aspeto
legal importante a considerar: enquanto a investigação dos crimes comuns
cometidos em unidades militares pode ser deferida à Polícia Judiciária (PJ), a
dos crimes estritamente militares não pode. E esta é uma distinção relevante
cujo “esquecimento” parece confundir algumas entidades judiciárias e policiais.
Quando a chefia do ramo detectou a eventual prática de crimes de corrupção
cometidos em unidades militares e a denunciou à PJM, esta iniciou a investigação
mas, atendendo à possibilidade de emprego de um agente infiltrado idealmente
inserido no sistema criminoso e à dispersão de unidades e empresas envolvidas
nos factos ilícitos, propôs ao MP o deferimento da delegação de competência
investigatória à Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ,
uma vez que o regime jurídico das acções encobertas consagra que os agentes
infiltrados actuam sob controlo desta polícia. O que aconteceu efectivamente.
A investigação, pelo tipo de crimes em questão, foi dirigida pelo Departamento
Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), e as diligências investigatórias
ficaram a cargo da PJ com a cooperação de equipas de investigação da PJM.

Os trágicos factos do curso de Comandos também deram origem a um inquérito.
O MP considerou que atentavam contra interesses militares da defesa nacional,
qualificando-os como crimes de natureza militar consagrados no código de
justiça militar. A procuradora do DIAP de Lisboa, titular do processo, delegou a
competência investigatória à PJM por estes crimes serem da sua competência
específica. Parece que outro OPC terá pretendido que lhe fosse delegada a
investigação, o que não aconteceu porque esta procuradora não terá aceitado
escrever direito em linhas tortas. Esta mesma posição não foi repetida, no ano
seguinte, no âmbito de um outro processo que ficou conhecido por “caso Tancos”.
Neste, foram usados expedientes jurídicos para travestir crimes claramente de
natureza militar em crimes comuns que permitissem a delegação da investigação
a outro OPC. Mascarou-se o furto de material de guerra nos paióis nacionais de
Tancos (PNT) com um suposto crime de terrorismo internacional que consumiria
ou absorveria aquele.
Temos, assim, nestes três exemplos outros tantos procedimentos distintos.
No que respeitou ao processo “Zeus”, sendo da competência investigatória
reservada da PJM, o DCIAP usou do instrumento legal previsto na Lei de
Organização da Investigação Criminal (LOIC) e na lei orgânica da PJM,
deferindo-a à UNCC, fundamentadamente.
No processo “Comandos”, o inquérito foi conduzido pelo DIAP e coadjuvado pela
PJM. Em razão da natureza dos crimes, o procedimento criminal exigiu que,
terminado o inquérito, o assessor militar do MP junto do DIAP emitisse parecer
antes de deduzida a acusação, o que revela a especialidade derivada da natureza
dos bens jurídicos tutelados pela justiça militar. A instrução destes factos realizouse no TIC de Lisboa, por imposição da lei da organização do sistema judiciário. Até
há pouco tempo, existia neste TIC, tal como no do Porto, uma secção militar para
a realização da instrução de processos por crimes estritamente militares.

E como será no “caso Tancos”? É ainda uma incógnita porque muito estará
dependente da decisão do Juiz de Instrução Criminal (JIC) no âmbito da
instrução que está a decorrer. Os factos foram considerados, pelo MP, como que
integrando um suposto crime de terrorismo internacional, isto é, como se o furto
tivesse sido realizado com vista à prática de actos de terrorismo. Pelo que, assim,
não haveria crimes estritamente militares a investigar ignorando, igualmente,
outros factos que também constituem crimes desta natureza. Tanto assim, que
ainda hoje não estão a ser investigados por falta de processo. Através deste
artifício jurídico de duvidosa legalidade, face às regras do concurso de crimes,
factos integradores de ilícitos de natureza militar da competência específica
da PJM transformaram-se em ilícitos comuns da sua competência reservada,
cuja investigação, conforme já referido, é passível de ser deferida á PJ por
determinação da Procuradora-Geral da República, nos termos da LOIC. E esse
parece ter sido o resultado que autoridades judiciárias e policiais pretendiam.
A grande questão colocar-se-á se o JIC considerar – tal como o seu colega
fez durante o inquérito – que não há indícios de terrorismo ou que o furto de
material de guerra não visava actos de terrorismo, Então, como qualificar esse
furto se não como crime estritamente militar de furto de material de guerra,
punível nos termos do CJM? Não constituirá esta decisão, se acontecer, uma
alteração substancial dos factos da acusação? E qual poderá ser a cominação
jurídica de tal decisão? E qual será o seu tribunal de julgamento no que respeita
á competência territorial? O de Lisboa ou o de Santarém?
Muitas questões se colocarão tendo em conta as vicissitudes das várias decisões
tomadas ao longo deste caso “Tancos” constituído por vários processos. Irá o
juiz de instrução determinar, nesta fase, a separação de processos? O furto
do material de guerra voltará, como de início, a ser qualificado como crime
estritamente militar? E como se ultrapassará as violações de procedimento que
deveriam ter sido adoptadas, próprias do procedimento criminal militar?
Mas, há mais questões pertinentes e que, eventualmente, poderão prejudicar a
continuação do processo. Quando, ainda no decorrer do inquérito, o JIC competente
para praticar actos jurisdicionais considerou que os factos relacionados com o furto
nos PNT não indiciavam crime de terrorismo mas, unicamente, crimes de natureza
militar e que, por isso, se declarou incompetente, não deveria o MP determinar qual
o JIC territorialmente competente se pretendia manter como objecto do processo
o crime de terrorismo? Porque escolheu apensar o processo do terrorismo e furto
ao processo que investigava a suposta “encenação” da recuperação do material
furtado? O MP não escolheu, através do artifício desta apensação, o JIC que
queria a praticar actos jurisdicionais, ignorando aquele que seria territorialmente
competente nos termos consagrados no código de processo penal? Quem, afinal,
adoptou ao longo do processo um comportamento “hubrisiano”?
Parece que qualquer que seja a decisão instrutória, a fase de julgamento estará
ainda distante. Se a fase de julgamento do processo “Zeus” está no final, a
aguardar o acórdão do tribunal de Sintra, e o julgamento do processo “Comandos”
está mais próximo do fim do que do início, parece que relativamente ao “caso
Tancos” muita água ainda vai correr debaixo da ponte, dadas as muitas questões
jurídicas que se colocam. Esperemos que o juiz de instrução seja iluminado para
conseguir o engenho e a arte de “levar a carta a Garcia”.

