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Actualité Politique ou la détestable sale politique (janvier 2020)

Renoncement de Benjamin Griveaux :
l’ex-candidat dénonce des « attaques
ignobles »
Dans son discours de renoncement, l’ex-candidat Marcheur déclare qu’« un
nouveau stade a été franchi », après la mise en ligne de vidéos sexuelles.
Source AFP | Le Point.fr
Benjamin Griveaux, le candidat de La République en marche à la mairie de Paris,
a annoncé qu’il retirait sa candidature dans le but de protéger ses proches après
la diffusion d’une vidéo à caractère sexuel. Dans une déclaration enregistrée en
début de matinée au siège de l’Agence France-Presse, en présence de BFM
Paris, il a dénoncé des « attaques ignobles ». « Cette décision me coûte, mais
mes priorités sont très claires. C’est d’abord ma famille, vous l’aurez compris »,
a-t-il ajouté.
Un site avait diffusé mercredi soir une vidéo intime et des messages connotés
adressés à une femme, affirmant qu’ils émanaient de l’ancien porte-parole du
gouvernement. Ils ont été relayés peu à peu jeudi sur les réseaux sociaux. «
En annonçant ma candidature à la mairie de Paris, je connaissais la dureté du
combat politique », a commencé Benjamin Griveaux dans une brève déclaration
solennelle, enregistrée au milieu de membres très émus de son équipe de
campagne.

« Tous les coups sont désormais permis »
« Depuis plus d›un an, ma famille et moi avons subi des propos diffamatoires,
des mensonges, des rumeurs, des attaques anonymes, la révélation de
conversations privées dérobées ainsi que des menaces de mort », a-t-il poursuivi.
« Ce torrent de boue m’a affecté et surtout a fait mal à ceux que j’aime. Comme
si cela n’était pas suffisant, hier, un nouveau stade a été franchi. Un site Internet
et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma
vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais
subir cette violence. En ce qui me concerne, je ne suis pas prêt à nous exposer
davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. Cela
va trop loin. »
En marge de sa déclaration, Benjamin Griveaux a indiqué à l’Agence FrancePresse s’être entretenu tard jeudi soir avec le président Emmanuel Macron, qui
l’a selon lui assuré de son soutien « quelle que soit sa décision », en l’invitant à
protéger les siens.

QUO VADIS
Nos últimos anos temos assistido a uma escalada de criminalidade na sociedade
portuguesa. Dos furtos à violência doméstica, dos crimes de colarinho branco
aos violentos, são cada vez mais os relatos de situações que o Estado, não
conseguindo evitar, tem de punir exemplarmente para nos trazer segurança.
Somos um país brando. “O povo é sereno”, dizia o Almirante Pinheiro de Azevedo.
Mas a verdade é que tentamos sempre, em surdina, encontrar um culpado para
as situações que vivemos. No caso concreto da violência, culpamos a televisão
e a internet, a direita radical insere no rol de culpados os imigrantes. A sociedade
vê todos como culpados, mas sempre sem acusar ninguém.
O populismo não surge por desinformação, é fruto de um povo corajoso, que
conquistou meio mundo, agrilhoado às correntes do politicamente correcto. O
conceito de não apontar o dedo, por muito que nos agrade, é suprimido pela
necessidade de evitar que nos levantem a mão. Só uma intervenção rápida do
Estado no desgoverno da sociedade é que poderá impedir uma ruptura social
sem precedentes na História democrática portuguesa.
Os primeiros dias de 2020 trouxeram-nos notícias de agressões violentas a
vários profissionais em funções públicas. O problema não é de hoje, vem de
trás e nunca foi devidamente resolvido. Começou há anos, com os professores
a serem agredidos enquanto o país assobiava para o lado, dizendo que os pais
nada mais faziam do que defender as suas crianças. As crianças cresceram, o
tempo avançou, e hoje há violência contra professores, enfermeiros, médicos,
polícias, procuradores e juízes. Sabemos que, em 2019, foram agredidos 600
profissionais de saúde em 6 meses. Dir-me-ão, “uma árvore não faz a floresta”,
é certo, mas o que se discute aqui já não é a nomenclatura da área e sim a água
que temos metido a garantir segurança aos profissionais. A floresta transformouse num pântano e urge assegurar a defesa dos funcionários públicos que, em
última análise, são as extremidades do Estado.
Uma agressão a um funcionário público não é só um ataque à integridade física
da pessoa nem se esgota no desrespeito pela classe profissional. É violência
exercida contra o Estado e esta, quando feita por civis, é terrorismo.

Foto
Net mão
A moldura penal para as situações que temos visto exige revisão
e uma
implacável do legislador. As pessoas não podem ter receio de desempenhar
as suas funções nem tampouco poderemos permitir uma sociedade anárquica,
sob pena dos aproveitadores crescerem à custa das inseguranças e medos da
população.
O laissez faire, laissez passer, não é solução, não é democracia e
autodeterminação, é cobardia e desleixo.

Piotr Pavlenski, un artiste russe réfugié en France, affirme être à l’origine de la
diffusion de la vidéo et des messages. Interrogé par Libération, il affirme vouloir
« dénoncer l’hypocrisie » de l’ex-porte-parole du gouvernement. Il tiendrait cette
vidéo d’une « source » qui avait une relation consentie avec Benjamin Griveaux.

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.

Autor desconhecido

Visitez

Le
Portugal
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Há sinais que não enganam...
Vou voltar num assunto que me fez, possivelmente, merecedor de algumas
críticas, decerto bem apropriadas.

Le Buste

Somente, por mais que tente, não consigo aceitar as chamadas coincidências
que tanto abundam um pouco por todo o lado, sobre os mais diversos assuntos.
As coisas acontecem porque para tal terão sido criadas. Não é por acaso. É
até frequente ouvir-se dizer que tal coisa estava escrita no céu...de tal maneira
parece ter sido evidente a sua confirmação. Refiro-me ao grave problema que
actualmente ataca as populações do planeta e que — segundo os especialistas
— terá nascido na China. E quando os responsáveis chineses se dão ao
trabalho de sacudir a água do capote procurando impingir a responsabilidade
aos americanos....acredito mais que a origem venha do país dos armazéns do
mundo, que soma um número abismal de população a dar de comer daquilo que
não tem. A China que desde de há anos procura comprar ou alugar parcelas
de territórios estrangeiros, para desenvolver nestes locais géneros alimentícios
para a sobrevivência da sua população, debate-se com a calamidade não
neglijável do envelhecimento populacional, que certamente compromete as
capacidades do governo comunista na sua sustentação, indo assim ao encontro
de opiniões formuladas por gente responsável de organismos mundiais adeptos
da imposição da Nova Ordem Mundial já aqui falada.
Algumas vozes de gente com responsabilidades no mundo, já sentenciaram
sobre o grande número de velhos que deveriam desaparecer. Por, na sua
opinião, só causarem problemas aos serviços de saúde e agro-pecuários,
políticos nos seus países. Creio e espero, que todos se lembrem destas
realidades.Entre nós, teve particular ressonância no governo de Passos
Coelho. A seguir foi Francine Lagarde no FMI. Lembram-se? E, ainda na
passada semana, o PM japonês dizia esperar que “os velhos morram todos
calmamente”.
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Serei empreendedor de negativismos e receios procurando, talvez, teias de
aranhas no sótão porém, desculpem-me a insistência, há vários aspectos
que me parecem concluentes. Há, definitivamente uma forte tentativa de tudo
controlar, de esmagar os pequenos países, fazendo-os criar empréstimos
à banca internacional, pagando principescamente os seus representantes
nesses países — como o falecido António Borges ou Durão Barroso — que ao
mesmo tempo, lhes fornecem listas do que de bom possa existir, exigindo-o
depois, em troca dos juros dos empréstimos concedidos.
Em Portugal, onde durante muito tempo os Governos receberam diariamente
vários milhões de euros que aplicaram em estradas, em empréstimos à toa,
— mesmo a quem não tinha meios de os pagar — e que foram servindo para
passeios através do globo, criando a falsa ilusão de serem os melhores do
mundo na Europa, facilitou-se a explosão da promoção da corrupção que a
Bruxelas pouco dano faz, por ainda haver no pequeno país, meios de partilha.
Aguardo o dia em que nada de valor exista para vender e se ponha à venda
o edifício da AR na secção de velharias a desfazer para bem da economia.
Por enquanto, com mais ou menos dificuldade se forem pagando os juros
da colossal dívida exterior, tudo poderá estar certo. Apenas se apoiam nos
objectivos da formação duma UE forte uno e indivisivel, que exige obediência
a todos, neste tipo de democracia do “se não gostas, vai falando”.
Todo este processo do Covid19 parece ter sido ensaiado numa reunião especial
num Hotel novaiorquino onde 15 grandes donos do globo se juntaram, a 15 de
Outubro do ano passado, numa antecipação de pandemia, tirando conclusões
dos estudos feitos quanto a causas e consequências. Desde então, parece ter
sido evidente que a catástrofe seria incomensurável no respeitante a mortes
de anciãos, principalmmente, e na dilapidação da economia, agricultura e
saúde. A simulação efectuada tornou-se assustadora sendo encoberta da
propagação por entre o público e somente, semanas depois o jornal inglês
Guardian anunciou a criação do virus na China, iniciando-se a informação a
nível mundial com os resultados conhecidos. Assistimos depois às acusações
e contra-acusações entre a China e os Estados Unidos, cada um deles
acusando o outro da fabricação e expansão do Covid19. O mundo entretanto,
vai contando os mortos e não sabe que mais fazer para tentar controlar o
malfadado vírus. Chegados a este ponto, creio não ser leviandade afirmar
que nos encontramos todos — devido a “erro” voluntário ou casual — numa
guerra biológica a lembrar os gazes alemães da guerra de 14-18 ou ainda,
a de 39-45 nos campos de prisioneiros judeus. Nova forma do Holocausto?
Quem terá fornecido à China a “receita” para o Covid19? Porque será que a
Alemanha tem tão poucas vítimas e não apregoa a vancina anti-vírus criada
por um biologista alemão, que terá recusado a venda aos americanos por uma
importante quantia, dizendo tê-la produzido para benefício do seu país?
Na realidade existem sinais que não enganam!

Raul Mesquita

Un vieux juif fut enfin autorisé à quitter l’Union Soviétique pour émigrer vers Israël.
Quand on fouilla ses bagages à l’aéroport de Moscou, l’officier des douanes
trouva un buste de Lénine.
> Le douanier :
> - «Qu’est-ce que c’est ?»
> Le vieil homme :
> - «Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que c’est ? Il ne faut pas dire «Qu’est-ce
que c’est ?», mais «Qui est-ce ?» «C’est Lénine : l’homme génial qui a inventé
ce paradis du travailleur».
> L’officier se mit à rire et le laissa passer.
> Le vieil homme arriva à l’aéroport de Tel Aviv où un officier des douanes
israélien trouva le buste de Lénine.
> Le douanier :
> -»Qu’est-ce que c’est ?»
> Le vieil homme :
> - «Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que c’est ? Il ne faut pas dire «Qu’est-ce
que c’est ?», mais «Qui est-ce ?». «C’est Lénine ! Ce fils de pute ! Je vais le
placer dans mes toilettes, afin que chaque jour je sois dissuadé de retourner en
Russie».
> L’officier se mit à rire et le laissa passer.
> Quand il arriva à la maison familiale à Jérusalem, son fils le vit déballer le buste.
> Il lui demanda :
> -»Qui est-ce ?»
> Le vieil homme :
> - «Qui est-ce ? Qui est-ce ? Il ne faut pas dire «Qui est-ce ?» mais «Qu’est-ce
que c’est ?».
> -»Ceci, mon fils, c’est quinze kilos d’or pur !»
Autor desconhedico. Photo internet

Dans les îles Canaris,
il n’y pas de canaris
C’est pareil dans les
îles Vierges...il n’y pas
non plus de canaris!
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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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Estudantes portugueses ajudam
a reescrever a saga de
D. Quixote e Sancho Pança

Um projeto coordenado pela Organização dos Estados Ibero-americanos para
Educação, Ciência e Cultura (OEI), Câmara Municipal de Alcalá de Henares e a
Universidade de Alcalá, em Espanha, vai juntar 325 estudantes de ensino básico
de 14 países, incluindo Portugal, para recriar as aventuras de Dom Quixote e
Sancho Pança

Dia Mundial da Poesia

DÁDIVA
Dar aos outros o bem por nós querido
Não é bem ao alcance de qualquer.
É um bem conquistado, merecido,
É oferta do nosso bem-querer.
Quem à vida emprestou um tal sentir
Já sofreu, já amou e já chorou,
Porque entendeu quão belo é construir
Com suas mãos aquilo que sonhou.
A meta que esse alguém soube alcançar
Palmilhando uma longa caminhada
Foi o prémio de quem quis encontrar
Um outro Além em nova Madrugada.

Estimular o gosto pela leitura, pela escrita e pelo desenho é o grande objetivo
do projeto ‘Quinto Quixote Ibero-americano’, no qual participam 325 alunos do
ensino básico de 14 estados ibero-americanos que integram a OEI, incluindo
Portugal.
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Os estudantes, de uma escola por país, vão “escrever um capítulo inédito” do
famoso livro ‘D. Quixote de la Mancha’, lançado em 1605 pelo espanhol Miguel
de Cervantes (1547-1616).
Os personagens “desembarcam em terras ibero-americanas como parte de um
projeto educativo e colaborativo pioneiro que visa fomentar a cultura comum”,
explica a OEI Portugal numa nota enviada ao ‘Mundo Português’.
O objetivo é recriarem as aventuras originais de Dom Quixote e Sancho Pança
com referências locais.
Os estudantes vão ser apoiados nas salas de aulas por 39 professores, para
escreverem, por cada escola, um capítulo do livro totalmente inventado,
protagonizado por Dom Quixote e Sancho Pança.
Novas aventuras de Dom Quixote e Sancho Pança
Em Portugal, a missão está entregue a um grupo de alunos do 9º ano do
Agrupamento Escolar nº 3 de Elvas, guiados por Maria Inês Almeida, a escritora
seleccionada para acompanhar os estudantes portugueses.
“Jornalista de formação, Maria Inês Almeida publicou já mais de 40 livros, a
maior parte dos quais dirigidos a crianças e jovens, incluindo os particularmente
apreciados ‘Sabes onde é que os teus pais se conheceram?’ e ‘Quando eu for…
Grande’, nomeado em 2011 como um dos três candidatos ao prémio do melhor
livro infanto-juvenil da Sociedade Portuguesa de Autores e já traduzido para
castelhano e chinês”, refere a nota da OEI Portugal.
“Em pleno século XXI, Dom Quixote e Sancho Pança partem de Alcalá de
Henares, a cidade espanhola onde nasceu Miguel de Cervantes, passam por
Portugal e do nosso país atravessam o Atlântico para seguir as suas andanças
por terras americanas, da Argentina até o México, de onde voltam para casa”.
Está previsto que a obra seja apresentada no dia 22 de abril, véspera do Dia do
Livro, na Casa de América de Madrid.
Em Portugal, o projeto conta com o apoio do Ministério da Educação e com a
parceria da Fábrica de Histórias.
O projeto visa potencializar a criatividade literária dos alunos do ensino básico,
promover a aproximação da população escolar à figura de Cervantes e de Dom
Quixote e fomentar a cultura comum dos Estados Ibero-americanos.
Para além de Portugal, os 14 países participantes são Argentina, Bolívia,
Brasil, Colômbia, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, México, Panamá,
Paraguai, República Dominicana e Uruguai.

Porque dando se pode receber,
Sentemos um irmão à nossa beira…
E então será fácil perceber
Que dar é bem-querer doutra maneira.
João Afonso

O VÍRUS, O BEM E O MAL
Confinado em minha casa
Sinto, como ave sem asa,
A falta de liberdade.
Foi a “aldeia global”
Corroída por um Mal
Que nos fez ver a Verdade.
Belos planos de grandeza
Viraram em incerteza
Da vida, sempre fugaz.
Conforto material
Foi o sonho, o ideal
Que o Vírus deixou p’ra trás.
O pecado, ao vir ao mundo,
Nasce dum erro profundo:
O mau uso da Razão.
Todavia, o sofrimento,
Sendo, da alma, um lamento,
Traz consigo a Redenção.
Agora a realidade
É medo e ansiedade
Duma dimensão brutal.
Há que erguer as mãos aos Céus
Fazendo uma prece a Deus
Que nos livre deste MAL.
João Afonso
Barcarena, aos 23 de Março de 2020
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IMAGENS DO QUÉBÉC

JARDIN BOTÂNIQUE
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Coronavirus : l’Allemagne Joue la
Carte de l’Anti-Américanisme
par Soeren Kern
Traduction du texte original: Coronavirus: Germany Whips Up AntiAmericanisme
•

En jouant la carte de l’anti-américanisme, le gouvernement allemand détourne les critiques qui étaient auparavant dirigées
contre la chancelière Angela Merkel et son cabinet en raison
de leur gestion désinvolte de l’épidémie de coronavirus.

•

L’information a été reprise et diffusée sans distance aucune
par la presse écrite et audiovisuelle en Europe - et en Amérique. Tous les médias ou presque ont repris telle quelle l’information de Welt am Sonntag sans recouper ni vérifier.

•

« Enfin, pour que les choses soient claires sur le coronavirus :
CureVac n’a reçu aucune offre du gouvernement américain ou
d’entités étatiques avant, pendant et après le 2 mars date de
la réunion du groupe de travail à la Maison Blanche. CureVac
rejette toutes les allégations de la presse. » - Communiqué de
CureVac, 16 mars 2020.

•

Dans un article intitulé « CureVac n’a pas reçu d’offre du gouvernement américain », le Frankfurter Allgemeine suggère
que le Welt am Sonntag a diffusé une « Fake News » concoctée par CureVac pour sécuriser une subvention gouvernementale. Le journal a suggéré aussi que le gouvernement
allemand a participé à la fabrication le mensonge ...

pleuvent sur la chancelière Angela Merkel et son cabinet en raison
de leur réponse désinvolte à l’épidémie de coronavirus.
Le 15 mars, le journal Welt am Sonntag, dans un article intitulé «
Donald Trump braconne une entreprise allemande de vaccins » a
affirmé que le président américain avait offert « une grosse somme
d’argent » pour prendre le contrôle de CureVac, une entreprise
de biotechnologie allemande qui travaille à ‘un vaccin contre le
coronavirus.
Le journal a rapporté que selon des sources « proches du
gouvernement allemand » (deutschen Regierungskreisen) qui ont
requis l’anonymat, Trump avait souhaité « réserver la production du
médicament au bénéfice de son seul pays ». L’article disait :
« Le président américain aurait offert à la société allemande une
importante somme d›argent en échange d’un droit exclusif sur
sa découverte. A Berlin, on parle d’un milliard de dollars. Il est
particulièrement problématique que Trump multiplie les efforts pour
acheter un vaccin qui serait réservé aux Etats-Unis. « Et uniquement
aux États-Unis », déclare le gouvernement fédéral ...
« Des représentants du ministère de la Santé et du ministère de
l’Économie négocient avec CureVac .... Berlin laisse entendre que
l›Allemagne est prête à d›importants efforts financiers pour que
l›entreprise [reste allemande] .... CureVac a refusé de répondre aux
questions. »
L’histoire s’est répandue sans freins ni garde-fous à travers les
médias écrits et audiovisuels en Europe et aux Etats Unis. Presque
tous se sont bornés à reprendre l’article du Welt am Sonntag sans
aucun recoupement ni vérification.
« Vaccin «seulement pour les États-Unis» » a titré le Rheinische
Post. « Le comportement antisocial de Trump » s›est lamenté la
Süddeutsche Zeitung. « L’insolente attaque contre CureVac est
un signal d’alarme pour l’Allemagne » , s›est déchaînée Anja
Ettel, correspondante commerciale de Die Welt. Der Aktionär, un
magazine économique et financier, a émis l’hypothèse que, « Pour
Trump, le vaccin serait un remède miracle qui fera la différence au
cours de la campagne électorale. »
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Les politiciens allemands y sont allés de leurs déclarations, sans
vérifier l’information eux-non plus. Le ministre de l’Economie, Peter
Altmaier, a déclaré : « L’Allemagne n’est pas à vendre ». Le ministre
des Affaires étrangères, Heiko Maas, a tweeté : « Nous ne pouvons
tolérer que certains tentent de s’emparer des résultats de notre
recherche ».

Le gouvernement allemand a fait circuler une fake news affirmant
que les États-Unis tentaient d’avoir un accès exclusif à un vaccin
expérimental contre le coronavirus développé par CureVac, une biotech
allemande. Photo : une voiture de la société CureVac photographiée
devant le siège de l’entreprise à Tübingen, en Allemagne. (Photo de
Matthias Hangst / Getty Images)
Le gouvernement allemand a fait circuler une fake news selon laquelle
les États-Unis ont tenté d’obtenir l’exclusivité d’un vaccin expérimental
contre le coronavirus développé par une entreprise de biotechnologie
allemande.
L’histoire a déclenché une vague anti-américaine en Allemagne et
ailleurs en Europe, mais elle a été rapidement démentie par CureVac.
La biotech allemande a nié avoir reçu des offres financières du
gouvernement américain ou de toute autre entité administrative.
Cette instrumentalisation de l’anti-américanisme est sans doute une
tentative du gouvernement allemand de détourner les critiques qui

Le chef du Parti libéral démocrate (FPD), Christian Lindner, a
déclaré : « Ce réflexe américain est vraiment hors de propos ici ». Le
député allemand Karl Lauterbach, du Parti social-démocrate (SPD),
a tweeté :
« Le gouvernement américain a commis un acte extrêmement
inamical. La vente exclusive d’un éventuel vaccin aux États-Unis doit
être empêchée par tous les moyens. Le capitalisme a ses limites. »
CureVac a nié l’affaire à plusieurs reprises. Dans un communiqué
de presse du 15 mars, la société a déclaré qu’elle « démentait les
allégations concernant les offres d’acquisition de la société ou de sa
technologie ». Dans un tweet du 16 mars, l’entreprise a écrit :
« Pour que les choses soient définitivement claires sur le coronavirus
: CureVac n’a reçu aucune offre du gouvernement américain ou
d’entités étatiques américaines avant, pendant et après le 2 mars,
date de la réunion du groupe de travail à la Maison Blanche. CureVac
dément toutes les infrmations parues dans la presse. »
Le tweet faisait référence au fait que le PDG de CureVac, Daniel
Menichella, avait été invité à la Maison Blanche le 2 mars pour
discuter des stratégies de développement et de production rapides
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d’un vaccin contre les coronavirus. Il a rencontré le président Trump,
le vice-président Mike Pence, des membres du groupe de travail sur
le coronavirus de la Maison Blanche ainsi que des représentants de
haut niveau d’autres sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques.
L’ambassadeur américain en Allemagne, Richard Grenell, a démenti
ces rumeurs. « Faux », a-t-il tweeté . « L’information du Welt am
Sonntag était fausse. Mais Business Insider, Reuters et d’autres
l’ont quand même reprise sans recoupement. Maintenant, tout le
monde opère un rétropédalage. »
Un responsable américain a déclaré à Reuters: « Cette histoire a
été montée de toutes pièces ... Nous continuerons de parler à toute
entreprise qui prétend être en mesure d’apporter une aide. Et toute
solution trouvée sera partagée avec le monde entier. »
Le Frankfurter Allgemeine, dans un article intitulé « CureVac n’a reçu
aucune offre du gouvernement américain », évoque l’article du Welt
comme une «Fake News» concocté par CureVac pour obtenir un
financement public. L’article suggère que le gouvernement allemand
a aussi contribué au mensonge :
« La pandémie du corona offre-t-elle au président américain Donald
Trump l’occasion de montrer le vrai visage de son « America First » ?
Le Welt am Sonntag a indiqué que le président américain mobilisait
beaucoup d’argent pour garantir l’accès de son pays à la société
de biotechnologie CureVac. Ces allégations ont suscité une grande
excitation et de vive réactions.
« Des politiciens de haut rang à Berlin ont confirmé à divers médias
la pression exercée par Trump. Indirectement, la colère a également
été alimentée par la chancelière Angela Merkel .
..
« Entre-temps, Curevac a reçu une promesse de financement de 80
millions d’euros de la Commission européenne. »
Les lecteurs du Welt am Sonntag se sont montrés extrêmement
sceptiques à la lecture de l’article. Un internaute a écrit :
« Un ministre allemand qui a entendu dire par un autre ministre
allemand qu’un journaliste allemand qui n’était pas là avait publié
une information disant que le président américain avait proposé 1
milliard de dollars à une entreprise pour le rachat d’un vaccin qui
n›a pas encore été développé contre le COVID-19... trop de ouï-dire
à mon goût dans toute cette affaire, trop d’efforts pour obtenir des
clics, trop de volonté d›agiter le ressentiment anti-Trump et peut-être
un marketing intelligent du laboratoire en question pour obtenir un
financement public en temps de crise corona ... »
Dans un essai pour le blog Die Achse des Guten, le commentateur
Dirk Maxeiner a expliqué :
« Pour détourner l’attention du méfait que vous avez commis, il
est toujours bon de crier : « Au voleur, arrêtez-le ! » C’est le jeu
auquel nous avons été conviés ces derniers jours. Les médias et les
politiciens allemands qui, dans cette crise du Corona, auraient de
bonnes raisons de faire leur autocritique, s’en prennent à leur voleur
préféré : Donald Trump ! Qui d›autre bien sûr ?
« Trump a bloqué l’entrée des non-Américains en provenance
de Chine il y a plus de six semaines, tandis qu’en Allemagne, les
passagers ont continué d’atterrir joyeusement et à entrer sans
contrôle. Cela n’empêche pas la Süddeutsche Zeitung, par exemple,
d’accuser Trump d’ « échec » dans la crise du corona. Titre : « Le
virus bute sur l’incompétence ». Ou, mieux encore, Die Welt : «
L’attaque de Trump contre l›Allemagne cache la peur américaine du
chaos ».
« Mais l’inverse est aussi possible. ‹L’attaque contre Trump pourrait
cacher la peur allemande du chaos›. Cette hypothèse est même
beaucoup plus plausible : le mélange de stupidité, d’arrogance et de

suffisance provinciale est parfaitement illustré dans le petit épisode
suivant:
« L’attaque insolente contre CureVac est un signal d’alarme pour
l’Allemagne› écrit Die Welt . « Donald Trump braconne une société
allemande de vaccins » indique ce journal.... Le gouvernement
allemand essaie d›empêcher cela ....
« Les dernières péripéties de cette affaire permettent de
comprendre, qu’il s’agit d’une tempête dans un verre d’eau, le « au
voleur » n’étant que le symptôme d’un anti-américanisme latent.
Pas étonnant que le slogan «Stoppez Trump» se soit répandu
comme une traînée de poudre. Toute cette affaire ne cristallise
qu’une chose, la haine anti Trump et la haine contre les Etats
Unis d’Amérique...
« Tout cela montre à quel point il est scandaleux et provincial de
construire un conflit économique germano-américain à partir de
l’intérêt des Américains pour le travail de ces chercheurs. Cela
démontre aussi très clairement que les politiciens allemands ne
s¹intéressent aux recherches de pointe menées en Allemagne
que lorsque les Américains s’y intéressent en premier. En temps
ordinaire, ces mêmes politiciens allemands, en association avec la
Nomenklatura de Bruxelles, ne savent faire qu’une chose : rendre
la vie difficile aux meilleurs chercheurs dans le domaine médical. »
Le 16 mars, la Commission européenne, bras administratif de
l’Union européenne, a annoncé qu’elle avait subventionné CureVac
à hauteur de 80 millions d’euros pour intensifier le développement
et la production d’un vaccin contre le coronavirus.
Helge Braun, chef de cabinet de Merkel, a déclaré que CureVac
restera aux mains des Allemands :« Nous avons été en contact
très étroit avec la société au cours des deux dernières semaines,
quand il était question de les attirer aux États-Unis. Nous avons
également été clairs : si un vaccin est développé en Allemagne,
il sera pour l’Allemagne et pour le monde entier. Cet argument a
convaincu l’entreprise de rester. »
In fine, l’actualité à fait de cette controverse un non-événement.
Le 16 mars, les États-Unis sont devenus le premier pays à mener
un essai clinique sur l’homme d’un vaccin contre le nouveau
coronavirus. Au total, 45 adultes volontaires sains âgés de 18 à 55
ans recevront une dose d’un vaccin-prototype pendant environ six
semaines.
Le vaccin appelé ARNm-1273 a été développé par les chercheurs
du National Institute of Health (NIH) des États-Unis en
collaboration avec la société de biotechnologie Moderna, basée
dans le Massachusetts. D’autres essais cliniques qui dureront un
an à 18 mois seront encore nécessaires avant que le vaccin soit
commercialisé.
Après des semaines d’équivoque, la chancelière Merkel a finalement
reconnu la gravité de la menace posée par le coronavirus. Dans
une allocution à la nation le 18 mars, elle a déclaré :
« La situation est grave. Prenez-la au sérieux. Depuis l›unification
allemande, non, depuis la Seconde Guerre mondiale, aucun
défi n›a été lancé à notre nation qui exige un tel degré d›unité et
d›action en commun. »
Quelques jours auparavant, Merkel avait émis la crainte que
plus des deux tiers de la population allemande - 58 millions de
personnes – finissent par être infectés par le coronavirus :
« Le virus est arrivé en Europe, et nous devons comprendre qu’il
est là. Tant qu›il n›y a pas d’immunité dans la population, pas
de vaccins et pas de thérapie, alors un pourcentage élevé de la
population - les experts disent 60% à 70% % - sera infecté. »
Soeren Kern est Senior Fellow du Gatestone Institute de New York
.
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Memória das aldeias comunitárias

Não se extinguiu por fuga dos habitantes. Extinguiu-se porque a
água de uma barragem engoliu as searas, as hortas e as casas.
Nem os mortos escaparam. Com os vivos não se preocuparam.
Recebidos os parcos subsídios, dispersaram--se. Cada um foi
procurar abrigo aonde Deus os levou. A água afundou a cultura
física e social de um Povo. Resta o registo, aliás notável, de Jorge
Dias citado na nota 1.
No início dos anos oitenta do século passado, as águas da barragem
baixaram. Quiseram mostrar ao Mundo o esqueleto granítico da
aldeia. Registei o momento em imagens4. É uma visão pungente
que evoca a comunidade sacrificada.

Dr. João Soares Tavares
O complexo montanhoso Peneda-Larouco abrange as serras
Peneda, Soajo, Amarela, Gerês e Larouco. Tem a configuração
de meia lua com a concavidade voltada para a Galiza.
Caracteriza-se pela uniformidade geográfica e geológica
predominando o granito.
Nos anos setenta do século passado, ainda jovem investigador
realizei nessa região um estudo em aldeias cujos habitantes
se regiam por regras próprias transmitidas de pais para filhos,
primitivas formas de comunitarismo que perduraram em locais de
mais difícil acesso – “aldeias comunitárias”.
Algumas confundiam-se com os montes envolventes que as
protegiam dos ventos soprando nas invernias em rajadas
fustigantes. Um cenário agreste de rara beleza.
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O geógrafo Orlando Ribeiro escreveu a propósito: “Estas aldeias
comunitárias viviam numa nobre pobreza, onde os habitantes se
sentiam efectivamente senhores do que cultivavam e colhiam, e
geriam “em comum os seus interesses colectivos”1.
Vilarinho da Furna na serra do Gerês era uma dessas aldeias2.
Talvez a mais perfeita.
O texto mais antigo sobre a referida aldeia de que temos conhecimento
é da autoria de um alemão escrito quando percorreu o nosso país
entre 1797 e 1799.

* Posteriormente, regressei às terras montanhosas do Noroeste.
Verifiquei: as formas de comunitarismo agro-pastoril que outrora
ajudaram o montanhês a enfrentar as condições adversas e a
bastar-se a si pró- prio declinavam.
Somente haveria um processo de preservar a Cultura desse Povo
antes que perecesse irre- mediavelmente – registá-la em imagens.
Assim procedi. Acordei com a RTP produzir uma série televisiva de
seis documentá- rios. A pesquisa e a rodagem da série intitulada
“Terras do Noroeste”, estendeu-se por três anos. Três anos de
viagens periódicas, milhares de quilómetros percorridos e muitas
horas de convívio entre gente afectuosa e hospitaleira que me
propiciou a sua cultura milenar. Ainda consegui do- cumentar
interessantes regras comunitárias e outras formas de cultura
genuínas que provocaram admiração quan- do foram apresentadas
na RTP e em Festivais Internacionais de Cinema. Todavia, notavase já uma descaracterização nos hábitos sociais.
Do que os jornais da época escreveram retiro do “Público” um
excerto do texto de uma jornalista que desconheço pessoalmente,
mas quero destacar, pois interpretou bem a essência do trabalho.
Cito: «...a série documental que João Soares Tavares dirigiu para o
Canal 1 da RTP, aventura-se hoje pela memória que a terra guarda
em si mesma. Anda-se milé- nios para trás, milénios da vida das
populações, cujos actos se reconhecem através dos testemunhos
que a série descobre...» (…) «...O último episódio nasce de uma
frase dita por um habitante da região, durante a rodagem da série:
“Vinde ver um Mundo a acabar”. É isso afinal que João Soares Tavares desvenda: uma região onde as populações viveram sempre
em comunidade e que agora:

Cito: “Vilarinho tem muitos habitantes ricos. Vimos grande
quantidade de mel; o que não é raro naquelas montanhas; mas
quanto ao leite e à manteiga fresca não se encontram com tanta
frequência em Portugal.
Os habitantes tinham muitos bodes, cujas peles se vendem no Alto
Douro, onde fazem delas odres para o vinho.
Tivemos de nos hospedar em casa de um habitante muito abastado,
que nos indicou o guia, por não haver estalagem.
A casa construída como as de Portugal era dum só andar, mas sem
janelas, com o soalho esburacado e não se distinguia das outras
do lugar. Mas dentro não faltava nada do que se pode esperar
na habitação dum camponês. Os presuntos, o leite, a manteiga,
eram bons e em abundância. Tivemos ocasião de ver que a
numerosa família do nosso hospedeiro vivia bem e comodamente,
e que muitos camponeses alemães teriam motivo de invejar tal
abastança.
Prepararam-nos camas muito boas com lençóis brancos e limpos.
Não esperávamos encontrar tais coisas numa casa daquelas…»
Assim escreveu o Sr. Link sobre Vilarinho da Furna em finais do
século XVIII. Mas, Vilarinho já não existe.

“Senhor, vinde ver um mundo a acabar”, foi com esta frase dolorosa
que um ancião de semblante amargurado e alma dorida, nos
recebeu numa aldeia.
A metáfora desse aldeão, revela de um modo exemplar, que a cultura
de um Povo des- falecia. Quis homenagear esse ancião. A melhor
maneira que encontrei, foi intitular um dos seis documentários
com a sua frase repleta de significado.e desagregam por acção do
mundo exterior.5»
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Já neste século regressei às montanhas do Noroeste. A degradação
da cultura popular acentuou-se até em aldeamentos mais isolados.
Não me refiro ao aspecto arquitectónico incaracterístico das aldeias
com elevado número de casas fechadas. Refiro-me sobretudo
a fenómenos de natureza social. Neste caso, não foi a água que
submergiu as casas.
O que aconteceu à organização comunitária e a outras formas de
cultura, existentes em aldeias dessas serras graníticas que durante
séculos resistiram a factores exógenos de vária ordem?
O boi comunitário, uma das características mais pecu- liares – na
minha perspectiva do comunitarismo agro-pastoril em particular
do Barroso, já não se vê a sair da corte, uma casa exclusiva para
ele. Estas cortes do boi, apresentavam uma arquitectura simples,
algumas ostentando na parte superior da fachada, um pequeno,
mas interessante campanário.
No dia aprazado para segar o feno destinado a alimentar o boi
naqueles dias mais invernosos em que permanecia na corte, os
vizinhos reuniam-se pela manhã no dia combinado e lá iam proceder ao trabalho comunitário.
O boi, era um símbolo da aldeia. Apenas lhe pediam “crias fortes e
bonitas” e “ser um campeão de chegas” – as lutas entre dois bois do
povo de aldeias vizinhas colocados.
Como era saboroso o pão amassado na masseira de castanho
e cozido no forno centenário de granito
frente a frente. Actualmente, deu lugar a bois de particu- lares para
desempenharem as mesmas funções. Dizem-me: “as chegas, já
não são o que eram. Agora, os bois pertencem a particulares que
os alugam aos vizinhos para cobrirem as vacas, e organizam as
chegas com entradas pagas. Antes, nas chegas era a aldeia que
estava representada no seu boi».
Outrora, ergueram um monumento no centro de uma al- deia do
Barroso ao boi do povo campeão de muitas chegas.
O guardador do boi, uma figura acarinhada em cada al- deia por ser
o responsável pelo tratamento do boi comunitário, já não se observa
no monte, com a croça ou a capa de burel aos ombros e o cajado na
mão ao lado do seu “boizinho”.
Somente em uma ou outra aldeia ainda se ouve pela manhã o grito:
“botai-la rês; botai-la rês”, ou, o toque do búzio pelo pastor a quem
cabe nesse dia a vez de vigiar o rebanho da aldeia – a vezeira. É o
chamamento para os vizinhos abrirem as cortes das cabras, a fim
de se reunirem e partirem para o monte.
A eira comunitária está silenciosa. Onde
ficaram as medas, que outrora, após a
segada, aguardavam em redor pelo dia
da malhada do centeio?
Não é por falta de água, que o rodízio
do moinho comunitário já não roda e, no
pisão, os malhos deixaram de pisoar os
panos de burel, qual batuque cadenciado,
que o vento propa- gava pelas terras em
redor.

centenário de granito. É simples – dizia ela – “retira-se a farinha do
folipo e deita-se na masseira. Por cada duas cun cas de farinha de
milho uma cunca de farinha de centeio, fermento, sal e amassar
com água quente até Deus querer. Depois, tender”. Finalmente,
vinha a benzedura ritual: “Em louvor de São Agostinho que saia
com muito gostinho, em louvor de São Gonçalo que não saia
insosso nem salgado, em louvor das almas do purgatório que o
diabo não tenha aqui quinhão. Padre-nosso e Avé-Maria”.
O tear manual, quando não foi parar à fogueira, jaz a um canto da
casa.No lagar comunitário invadido pelas silvas, as galgas estão
inactivas e cobertas de musgo.
O zelador, também designado juiz, já não se vê na aldeia com a
caixa de madeira ou de zinco na mão, onde guardava as folhas da
lei, a tocar o corno para chamar os membros da Junta, um grupo
de seis a sete vizinhos eleitos pelo povo, que durante o mandato
decidiam sobre os assuntos da comunidade.
A emigração, é apontada como a causa principal do declínio das
formas de cultura referidas. Revelaram-me: “Agora já não há
entreajuda dos vizinhos nas segadas, malhadas e outros trabalhos
porque os terrenos foram abandonados”; “A emigração enriqueceu
alguns, mas também nos afastou uns dos outros”.
Creio, que haverá outras causas de natureza social a referenciar.
Constatei, que em anos passados, nalgumas aldeias do noroeste
montanhoso os casamentos não se faziam ao sabor dos
sentimentos de cada um, sem tomar em consideração o capital
do futuro cônjuge. As famílias teciam estratégias no sentido de
aproximar dos filhos os partidos mais desejáveis. Era quase certo,
que as raparigas e os rapazes casadoiros, ficavam retidos no seu
lugar de origem ou noutro vizinho dentro do mesmo grupo social
endogâmico. Estas alianças matrimoniais endogâmicas, não só
reforçavam os laços interfamiliares e de vizinhança, perpetuando
as formas de cultura existentes, como também favoreciam o capital
da família.
Aqui deixo uma panorâmica real de uma região – as montanhas
do Noroeste – que embora tendo sofrido alterações significativas é
ainda uma das regiões mais fascinantes do nosso país.

NOTAS:
1
Prefácio de Orlando Ribeiro no livro: “Vilarinho da Furna
uma Aldeia Comunitária” de Jorge Dias
2
Utilizo o topónimo “Furna” e não “Furnas”, que também
já vi referido. Pinho Leal em “Portugal Antigo e Moderno” fala de
“Vilarinho das Furnas”. Jorge Dias (1907-1973) intitulou o seu
magnífico trabalho de Etnologia sobre essa aldeia: “Vilarinho da
Furna Uma Aldeia Comunitária”. “Furna”, foi também o topónimo
que ouvi a naturais da aldeia.
3
Link, M. – Voyage en Portugal depuis 1797 jusqu`en 1799”,
tra- dução francesa do original alemão, Paris, 1803
4
“Vilarinho ressuscitou” – documentário realizado pelo
signatário desta crónica para o P.N.P.G.

O forno comunitário, não tem aquentador.
Para quê? Quem amassa o pão?

5

Em casa da Ti Ana numa aldeia da serra
Amarela que tan- tas vezes me acolheu
após uma jornada no monte, já não se
observam no galheiro as broas de milho.
Como era saboroso o pão amassado na
masseira de castanho e cozido no forno

(João Soares Tavares escreve segundo o anterior acordo
ortográfico).

in Jornal Público de 22.09.93
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MELHORAR A IMUNIDADE EM TEMPOS DE CORONAVIRUS
Eduardo Tosta
Médico imonologista CMR-DF 1187
Professor Emérito da Universidade de Brasília
Existem duas maneiras de se proteger contra o coronavírus:
evitando a infecção (contágio) ou evitando que a infecção
se transforme em doença, especialmente doença grave e
potencialmente letal. Estaremos livres da infecção se não
tivermos contacto com pessoas infectadas, utilizando-se
os procedimentos amplamente divulgados. No caso de o
contágio acontecer, três situações poderão ocorrer:
(1) infecção assintomática (sem doença);
(2) doença leve ou moderada;
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(3) doença grave e potencialmente letal. É o estado
de saúde do sistema imunitário que determinará
como a infecção irá evoluir. Se ele estiver funcionando
adequadamente, a infecção evoluirá sem doença ou com
doença leve, como acontece com a grande maioria dos
casos; se estiver com seu funcionamento comprometido, a
tendência é que a infecção evolua para doença moderada
ou grave. Assim, é essencial o nosso empenho para a
manutenção da saúde imunitária, especialmente por que
ainda não dispomos de vacina nem de imunidade prévia,
por se tratar de um novo vírus. Como ajudar a manter e
fortalecer a saúde imunitária?
1. Evitar o medo e o pânico: eles causam ansiedade,
que aumenta a produção de cortisol e outras substâncias
depressoras da imunidade.
2. Reduzir a ansiedade: A maneira mais prática, rápida,
eficaz e sem efeitos colaterais para se reduzir a ansiedade
é a respiração controlada. Pratique-a muitas vezes por dia:
sente-se com as costas retas, feche olhos e boca, respire
lenta, suave e o mais profundamente possível por alguns
minutos, com total atenção na entrada e na saída do ar.
Além de sua acção ansiolítica instantânea e poderosa,
a respiração controlada aumenta substancialmente a
oxigenação do organismo e, em consequência, melhora
o funcionamento de todas as células, inclusive as do
sistema imunitário.
3. Manter um regime de sono regular: basta uma noite
mal dormida (quantidade ou qualidade) para prejudicar a
imunidade.
4. Reduzir o consumo de álcool, tabaco e drogas: todos
podem comprometer a imunidade.
5. Hidratação adequada: Entre 55% e 60% de nosso
corpo é constituído por água: ela é essencial para o
funcionamento de todas as células e órgãos, inclusive os

responsáveis pela defesa contra agentes infecciosos.
Uma hidratação inadequada resseca as mucosas e
as tornam vulneráveis às infecções, compromete as
funções do sistema imunitário, estimula a inflamação,
sobrecarrega o coração e os rins, compromete as funções
cognitivas do cérebro e causa fadiga e desmaios. As
perdas diárias de água pela urina, suor, evaporação pela
pele, respiração e fezes precisam ser repostas por água
pura, ou água com limão, em volumes de 2,0 litros/dia
(mulheres) e 2,5 litros/dia (homens), ou cerca de 30 ml/kg/
dia. A hidratação cuidadosa é especialmente importante
nos idosos já que nesta população a sensação de sede
está diminuída.
6. Suplementação de vitaminas, sais minerais e outros:
A manutenção da integridade e da funcionalidade do
sistema imunitário depende de níveis adequados de
vitaminas e sais minerais, especialmente na população
idosa, onde ocorrem frequentes carências. Além disso,
várias vitaminas e sais minerais exercem acção antiviral
comprovada, embora não tenham sido ainda testados
em relação ao COVID-19. Convém lembrar que tais
compostos em excesso podem ter efeitos nocivos para
a saúde
> Vitamina A: actua contra o vírus do sarampo, HIV,
coronavírus aviário.
> Vitaminas B: actuam contra o coronavírus MERSCoV.
> Vitamina C: actua contra vários vírus responsáveis por
infecções respiratórias humanas e coronavírus aviário.
> Vitamina D: actua contra o coronavírus bovino.
> Vitamina E: actua contra o coxsackievírus e
coronavírus bovino.
> Selênio: actua contra o vírus da influenza, coronavírus
aviário e bloqueia mutações virais.
> Zinco: actua contra o vírus do sarampo e o coronavírus
SARS-CoV.
> Ferro: bloqueia mutações virais.
> Ácidos graxos ômega-3: atua contra o vírus da
influenza e o HIV.
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Zhang L, Liu Y (2020). Potential interventions for novel
coronavirus in China: A systematic review. Journal of
Medical Virology DOI: 10.1002/jmv.25707
7. Alimentos fortalecedores da imunidade e com
actividade antimicrobiana:
> Limão: Muito rico em vitaminas (A, B1, B2, B3, B6, B9,
C e E), sais minerais (ferro, potássio, cálcio, magnésio,
sódio, fósforo, boro, manganês, cobre, flúor, zinco e
molibdênio) e compostos bioativos (principalmente
na casca: hesperidina, eriocitrina, diosmina e roifolina). O
limão possui comprovada acção reguladora da imunidade
(imunomoduladora), anti-inflamatória, antioxidante, analgésica,
ansiolítica, antialérgica, antibacteriana, antifúngica e antiviral
(a roifolina bloqueia a actividade do coronavírus SARS-CoV
e a hesperidina e a diosmina têm potencial para actuar sobre
o COVID-19). O limão deve ser consumido como suco e sua
casca ralada (depois de bem lavadas) usada em vários pratos
salgados e doces.
Cúrcuma (açafrão da terra): O seu principal composto activo, a
curcumina, apresenta poderosa actividade imunomoduladora,
anti-inflamatória, antioxidante, neuroprotetora, cardioprotetora,
nefroprotetora, pneumoprotetora (pulmão), hepatoprotetora,
antitumoral, antibacteriana, antifúngica, antiparasitária e
antiviral (hepatites B e C, herpes simplex, coxsackie B3, HIV,
papiloma, encefalite japonesa e coronavírus SARS-CoV).
> Aveia: É fonte de proteínas de alta qualidade, minerais
(cálcio e ferro) e vitaminas (B e E) e de dois compostos
bioativos importantes: a glucana beta e a avenantramida.
A glucana beta é poderoso composto imunoestimulante
eaumenta a resistência contra infecções por bactérias, vírus,
fungos e parasitos e a avenantramida possui actividade antiinflamatória e antioxidante.
> Gengibre: O gingerol e os outros 168 compostos bioativos
do gengibre possuem actividades imunomoduladora, antiinflamatória, antioxidante, analgésica, neuroprotectora, cardi
oprotetora,nefroprotetora,pneumoprotectora, gastroprotetora,
hepatoprotectora, antitumoral, antibacteriana, antifúngica,
antiparasitária e antiviral (hepatite C, dengue e, talvez,
COVID-19).
> Açaí: A velutina e outros compostos flavonoides,
antocianinas e carotenoides do açaí apresentam atividades
imunomoduladora,anti-inflamatória, antioxidante, analgésica,
hepatoprotetora,nefroprotectora, pneumoprotectora, cardioprotectora, antilipêmica, neuroprotectora, antidiabética,
antidepressiva, antitumoral, antibacteriana, antifúngica e
antiparasitária. A possível actividade antiviral ainda não foi
testada.
> Linhaça: Os lignanos, principais compostos bioativos
da linhaça, apresentam actividade imunomoduladora, antiinflamatória, antioxidante, antibacteriana e antifúngica. A herbacetina, outro composto bioativo, possui possível actividade
contra o coronavírus MERS-CoV. Para destruir possíveis
efeitos tóxicos das sementes de linhaça, é conveniente
aquece-las em forno de micro-ondas a 100ºC por 1 minuto

antes do consumo.
> Brócolis: Rico em vitaminas (E, C, K, B, A, carotenoides),
sais minerais (selênio, cálcio, ferro, zinco) e compostos
bioativos com atividades imunomoduladora, anti-inflamatória,
antioxidante, cardioprotetora, antitumoral, antibacteriana,
antifúngica e antiviral (influenza, vírus sincicial respiratório)
> Uva tinta, amendoim: Os dois alimentos têm uma
característica em comum: são ricos em resveratrol, um
composto bioativo com actividades imunomoduladora, antiinflamatória, antioxidante, neuroprotectora, cardioprotectora,
nefroprotectora,pneumoprotetora,hepatoprotetora,gastro
protetora, enteroprotetora, enteroprotetora, mioprotetora
(músculos), antitumoral, antibacteriana, antifúngica e antiviral
(herpes simplex, influenza, varicela-zoster, citomegalovírus,
HIV, polioma e coronavírus MERS-CoV). O resveratrol pode
ser consumido como suco de uva, vinho tinto, uva passa
e,principalmente, farinha de uva, que também é rica em
antocianinas das sementes.
> Mel: Além de rica fonte de vitaminas (B2, B3, B5, B6, B9 e C),
sais minerais (potássio, sódio, cálcio, ferro, fósforo e magnésio)
e peróxido de hidrogênio (água oxigenada), o mel possui vários
compostos bioativo, especialmente quercetina e miricetina,
responsáveis por suas actividades imunomoduladora
(principalmente imunoestimulante), anti-inflamatória, antioxidante, antidiabética, antibacteriana (inclusive bactérias
resistentes a antibióticos), antifúngica (candidíase) e antiviral
(rubéola, herpes e vírus respiratório, inclusive o coronavírus
MERS-CoV).
> Soja: Possui isoflavonas, como a genisteína e a daidzeína, com actividades imunomoduladora, cardioprotetora,
osteoprotetora (osteoporose), antidepressiva, antitumoral,
antibacteriana, antifúngica e antiviral (rotavírus, herpes
simplex, adenovírus, VIH, vírus respiratórios, inclusive os
coronavírus SARS-CoV e MERS-CoV).
> Kefir: É o leite fermentado no domicílio por uma comunidade
complexa de lactobacilos e leveduras probióticas, que
produzem seu próprio alimento prebiótico (kefirano). Apresenta
potente actividade imunomoduladora (aumenta a imunidade
anti-infecciosa, antitumoral, controla alergias, suprime a
autoimunidade), anti-inflamatória, antitóxica, antibacteriana,
antifúngica e antiviral (hepatite C, HTLV-1, rotavírus,
herpesvírus, influenza aviária).
Todas as medidas aqui propostas têm base científica
comprovada, são isentas de efeitos colaterais indesejáveis,
desde que adoptadas com sensatez, e poderão concorrer para
proteger não só do coronavírus, mas de qualquer outro agente
infeccioso.
Este documento pode e deve ser difundido, desde que mantido
em seu formato original. Assim, você poderá ajudar a reduzir o
sofrimento de muitas pessoas.

Eduardo Tosta

11

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

abc portuscale jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

Plusieurs semaines de confinement, avant des tests à grande échelle
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Le président français, Emmanuel Macron, le premier ministre,Edouard
Philippe, et le ministre de la santé, Olivier Véran, lorsd’une
visioconférence à l’Elysée, à Paris, le 24 mars.
LUDOVIC MARIN/AFP
Le conseil scientifique sur le Covid19 estime que la mesure devrait
durer au moins jusqu’à fin
avril. Le dépistage massif de la population fait partie des scénarios
de sortie de crise
Le Monde (nos remmerciments. ABC)
Le retour à la vie normale va devoir attendre. Dans un avis consultatif
rendu mardi 24 mars, le conseil scientifique sur le Covid19 a
estimé que le confinement mis en place le 17 mars pourrait durer
« vraisemblablement au moins six semaines », soit jusqu’à fin avril.
«Le confinement est actuellement la seule stratégie réelement
opérationnelle, l’alternative d’une politique de dépistage à grande
echelle et d’isolement des personnes détectées n’étant pas pour
l’instant réalisable à l’échelle nationale », a fait valoir le groupe
d’experts.
Cette préconisation n’a pour l’instant pas été reprise officiellement
par le gouvernement, le ministre de la santé, Olivier Véran, estimant
qu’il s’agissait d’une « estimation parmi d’autres ». La décision des
autorités ne semble pourtant guère faire de doute.

Dans les hôpitaux, 1 100 morts ont été enregistrés depuis le début
de l’épidémie, dont 240 au cours des dernières vingtquatre heures, a
annoncé mardi soir le directeur général de santé, Jérôme Salomon.
Ce bilan ne concerne toutefois que les personnes admises à l’hôpital.
Or, « on sait que les décès à l’hôpital ne représentent qu’une faible
part de la mortalité », a reconnu M. Salomon, alors que l’inquiétude
monte notamment sur la mortalité dans les Ehpad, où les décès
se multiplient. Plus de 2 500 patients Covid19 se trouvaient en
réanimation mardi, soit 20 % de plus que la veille.
Huit jours après l’instauration du confinement, il s’agit désormais
pour les pouvoirs publics de déterminer les conditions nécessaires
pour le lever en toute sécurité.
« Lorsque la circulation du virus sera contrôlée, lorsque les hôpitaux
auront pu soigner les malades, alors la question (…) de la levée du
confinement pourra être abordée », a annoncé Olivier Véran mardi. Pour
éviter un « rebond » de l’épidémie à ce momentlà, la France pourrait se
convertir à une politique de dépistage de masse et deconfinement ciblé.
« DE 5 000 TESTS PAR JOUR À 50 000 »

Lundi soir, le premier ministre, Edouard Philippe, avait averti que le
confinement pouvait « durer encore quelques semaines ».

Jusqu’à présent jamais clairement présentée comme telle par les
autorités sanitaires, l’idée est en train de s’imposer depuis la fin de
semaine dernière, et la prise de position très nette en ce sens de
JeanFrançois Delfraissy, le président du conseil scientifique sur le
Covid19.

Pour accompagner ses décisions, le gouvernement a annoncé mardi
la création d’une seconde instance composé de douze experts,
baptisée « comité analyse recherche expertise » (CARE), qui aura
un rôle plus opérationnel.

« L’objectif est clair : tester, tester, tester », a déclaré à son tour M.
Véran lors des questions au gouvernement mardi, en rappelant que
la France réalise actuellement « plus de 5 000 tests par jour », soit
plus que la moyenne européenne selon lui.
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Dans les scénarios de sortie de crise tels qu’ils se dessinent
aujourd’hui, deux types de tests seraient menés à grande échelle.
Le premier est celui en vigueur aujourd’hui : il consiste à rechercher
la présence du virus dans un échantillon biologique (un prélèvement
nasal) grâce à une technique d’analyse génétique appelée « PCR
». Ces tests permettraient de dépister systématiquement tous
les cas suspects et leur entourage, comme cela a été fait dans
les premiers « clusters », en HauteSavoie, dans le HautRhin ou
encore dans l’Oise.

qui sont la signature d’une infection par le coronavirus. « Nous
pourrons ainsi connaître la part de la population qui a été immunisée,
et la taille de l’épidémie, avance Bruno Lina. Cela nous donnera
aussi beaucoup d’informations sur les formes symptomatiques et
peu symptomatiques.»

« Cela nous permettra d’avoir un système plus ciblé et d’éviter
que tout le monde soit confiné. Le confinement sera réservé aux
malades et à leurs contacts », détaille le virologue Bruno Lina,
membre du conseil scientifique.

Selon les scientifiques, une deuxième vague est très probable
tant que 50 % à 60 % de la population n’a pas été infectée. « Il est
primordial de déterminer le nombre de personnes ayant été exposées
au virus là ou il a beaucoup circulé », souligne Bruno Hoen, directeur
de la recherche médicale de l’Institut Pasteur à Paris, en rappelant
que le rôle des asymptomatiques dans la circulation du virus est l’une
de grandes inconnues de l’épidémie.

« Aujourd’hui, comme nous ne sommes pas en capacité de tester
tout le monde, nous nous concentrons sur les plus importants : les
soignants et les cas graves », rappelle le chercheur. Cependant, la
marche est encore haute avant de pouvoir mettre en oeuvre cette
stratégie.
« Il faudrait passer de 5 000 tests par jour à au moins 50 000 d’ici
la fin du confinement, ça va être un enjeu majeur », estime Lionel
Barrand, le président du Syndicat des jeunes biologistes médicaux.
Son organisation a signé mardi avec de nombreux représentants
des médecins hospitaliers et libéraux un communiqué alertant
sur la pénurie de réactifs et d’écouvillons (les « cotonstiges»
permettant le prélèvement nasal) pour effectuer le test de dépistage
du Covid19.
« C’est un appel au secours, explique Lionel Barrand. Jusqu’à
présent le gouvernement n’avait pas mesuré l’importance du
dépistage dans la stratégie d’éradication du virus. S’il avait dit il y
a deux mois “dépêchez vous de vous équiper”, on n’en serait pas
là aujourd’hui. »
LE RÔLE DES ASYMPTOMATIQUES
Un second type de test, dit sérologique, pourrait être mis en oeuvre.
Il consiste à rechercher dans un échantillon sanguin les anticorps

En sortie de confinement, une telle étude permettra d’évaluer le
risque de « rebond », c’estàdire une réémergence du virus, au sein
d’une population insuffisamment immunisée.

Ces tests pourraient aussi être utilisés pour mettre en oeuvre un
confinement ciblé. « Une fois les contacts des malades identifiés,
nous pourrons les tester pour savoir s’ils sont déjà immunisés. Dans
ce cas, cela ne sert à rien de les isoler. Nous pourrons faire des
tests pour dire individuellement à chacun : “Vous, vous êtes protégé,
car vous avez déjà eu la maladie” ou bien, “vous, vous n’êtes pas
protégé” », précise Bruno Lina.
Pour être mis en oeuvre, ces tests devront toutefois bénéficier d’un
feu vert de la Haute Autorité de santé, qui étudie actuellement en
urgence les données disponibles.
Cette stratégie de sortie de confinement pourrait s’appuyer sur une
« stratégie numérique d’identification des contacts ». En Chine, où
un tel système a été mis en place dans certaines régions, l’utilisateur
dispose d’un code couleur fondé sur plusieurs critères, dont sa
proximité géographique avec des malades, qui lui permet – ou non
– de prendre les transports en commun ou de se rendre dans des
magasins. L’opportunité de la mise en place d’un tel système devra
être étudiée par le nouveau comité mis en place mardi.
par françois béguin et chloé hecketsweiler/LM
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A Propósito de um comunicado da
Conferência Episcopal Portuguesa

Excelentíssimo Senhores,
Com vírus que matam Humanos e que não conseguimos aniquilar não há
proporcionalidade. Há guerra biológica.
É como alguém que quer entrar armado, a disparar, contra alguém que está em
casa e nem arma tem. Tem que se atrasar a entrada do ataque de quem vem
armado a disparar até que venha Autoridade e acabe com a ameaça que é, tal
como o vírus, total e completamente assimétrica.
A guerra biológica tem doutrina escrita, tem métodos e tácticas de emprego
bem estabelecidas. São feitas manobras, exercícios, é treinada( os hospitais na
China montados em meia dúzia de dias são a demonstração que, semana sim,
semana sim, treinam contra medidas de guerra biológica).
Em Portugal até havia o Hospital das Infecto-contagiosas na Boa Hora e outros
com Pessoal treinado em guerra biológica e enquanto houve Hospital de Marinha
também. Há ou havia pelo menos até ao Comando das Forças Armadas do
General Pina Monteiro um companhia especializada em guerra NBQR (nuclear,
biológica química e radiológica) com standards de prontidão da NATO. Seria
bem falar com o Pessoal que sabe e treina sobre este assunto.
O que a China faz, o que a Rússia faz e os EUA estão a fazer é desencadear, no
terreno, o que sabemos de contra medidas numa guerra biológica em todos os
aspectos. A Europa, com excepção da Alemanha, nem tem noção da realidade
que em tudo se comporta como um ataque de guerra biológica. Não resulta da
agressão de um país a outro mas de um vírus à espécie Humana; mas não deixa
por isso de ser guerra biológica.
A incúria Europeia, com excepção da Alemanha, é escondida por detrás de
argumentos relativamente à China de que é um país comunista e uma ditadura,
à Rússia de que também é quase uma ditadura e aos EUA de que têm o
Presidente que têm.
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O que a China, a Rússia e os EUA estão a fazer é a pôr no terreno a táctica e a
doutrina da Guerra Biológica e a conseguir utilizar o Pessoal de Saúde apenas
na última linha de defesa. Têm na linha da frente da frente de combate Militares,
GNR, Polícia, Protecção Civil e a População em geral a garantir a desinfecção
pública e sobretudo o isolamento usando força se necessário for para que nesta
luta assimétrica(vírus que mata e não é possível exterminá-lo) sejam, através
do isolamento, infectados o menor número possível para que não chegue uma
avalanche às portas do último reduto, o hospital.
Não se pode deixar tudo à mercê e chegar ao Pessoal da Saúde e o Hospital
com massas de infectados. Não podemos transformar a retaguarda (o Pessoal
de Saúde e o hospital) na frente do combate.
O que a Europa faz é isto: só dá batalha na última linha de defesa.
Não podemos numa guerra biológica não ter o envolvimento de todos e deixar
que o Pessoal na frente da frente sejam Médicos e Enfermeiros e Gente da
Saúde. Esses devem estar a defender o último reduto, a barbecã dos tempos
medievais. Não podem ser quem está na frente da frente.
Na frente, na frente da frente da guerra biológica temos que estar todos nós,
garantindo higiene pública e individual e isolamento com muita solidariedade
e quando e se necessário garantido pela força do Estado. Quem, só por que
sim, não se isola o máximo que pode, está a baldar-se para o lado do vírus e
entregar a nossa vida à ameaça biológica mortal que o vírus traz.
Não pode ser como agora em que na Europa, os hospitais, são, apenas, o que
constitui a única linha da frente desta guerra biológica. É bem sabido o que
acontece a quem ponha a sua defesa apenas no último reduto.
Para estarmos todos, a agir eficazmente, temos que enfrentar este vírus com as
bem estabelecidas tácticas de condução de uma guerra biológica. E nesta não
há proporcionalidade. Há mobilização. Nós temos todos que ser os peões de
Infantaria para que ao Pessoal dos Hospitais que na metáfora são os Cavaleiros
possam apenas estar focados na derradeira luta, a luta pela vida no hospital.
Eles, o Pessoal de Saúde e o hospital nao podem ser a linha da frente da frente.
Nós temos que ser a linha da frente da frente.
Nós todos, com a Autoridade Militar, Policial e Civil mobilizados solidária e
eficazmente na primeira linha da frente a garantir higiene individual e pública com

Excelentíssimos/Caros Destinatários,
A Conferência Episcopal Portuguesa teve a inspiração benévola - e espero
que o Espírito Santo tenha sido alheio a tal inspiração, seria bom sinal - de
consagrar o nosso País, Portugal (que alargou para toda a Península Ibérica - o
que resulta comprido por não ter a participação do Episcopado Espanhol, ou
curto por não englobar mais nenhum país), ao Sagrado Coração de Jesus e ao
Imaculado Coração de Maria (o que foi sendo feito “por degraus” no seguimento
da “Mensagem de Fátima”). Tal vai ter lugar amanhã (25/3/20) no Santuário de
Fátima, pelas 18:30L. Esperemos que as televisões transmitam, agora que já
não têm futebol para derramar e dos eventuais fenómenos do foro dermatológico,
que tal simbólico evento possa trazer a ateus, agnósticos, jacobinos raivosos ou
membros de outras confissões religiosas ou de ideologias políticas. Ou até dos
mais exigentes (para o que lhes interessa) da pureza do Estado Laico. Pois é, o
Estado poderá ser laico, mas a Nação (que aquele devia representar), não o é!
Ora quer-me parecer a mim, infatigável (até ver) crítico dos poderes públicos, que
ficaria bem complementar este gesto magnífico que encontra justificação, para
além de tudo o que se possa dissertar, na frase “implorava para ele misericórdia
divina, que é o supremo recurso das almas aflitas” (Conde de Sabugosa, “A
Rainha D. Leonor”, pág. 128; 2ª ed., Livraria Sam Carlos, Lisboa, 1974), com
este outro: À mesma hora (teria de ser mais cedo por causa do pôr do sol) da
Consagração, a Força Aérea Portuguesa sobrevoaria o território nacional (com
um C-295 no Continente e Açores, e um EH-101, na Madeira, por ex.) com a
imagem da Nossa Senhora do Ar (ou de Fátima, ou de Vila Viçosa - Rainha de
Portugal, pese embora aos republicanos mais empedernidos...).
Na hora da Consagração em Fátima, sobrevoaria o Santuário, a parelha de
alerta de F-16, em vigilância do espaço aéreo nacional (se é que ainda não
acabou por via do estado comatoso em que colocaram as Forças Armadas).
De resto a Cruz de Cristo acompanha sempre as aeronaves da FA nas suas
asas. Não é seguramente por acaso! Faço este apelo, apesar de ter estado
quieto e calado à espera que um gesto de uma qualquer autoridade espoletá-se
o evento, à semelhança do que já fez a F. A. italiana, que fez sobrevoar Roma
com os “Frecci Tricolori” (patrulha acrobática), que desenhou nos céus da cidade
eterna as cores da bandeira italiana, a fim de levantar o Moral da população; e
também já fez sobrevoar a mesma cidade (não sei se outras) com uma aeronave
transportando a imagem de N. S. do Loreto acompanhada de um padre. Mas,
até agora, nada aconteceu. E faltam menos de 24 horas... Julgo até saber que
houve desculpas na F. A. de que está quase toda a gente em casa, há poucas
tripulações, etc.. Que não seja por isso; eu ainda tenho algumas qualificações
para voar aviões (e ainda arranjo uns voluntários para irem comigo). Só preciso
que me digam como se põe em marcha e a velocidade de perda; no resto
eu desenrasco-me. E nada me acontecerá pois vou em nome da nossa mãe
do céu; e se morrer não há problema pois é por uma boa causa e também já
cá ando a mais. Faça-se alguma coisa, não fiquem a olhar para ontem. Não
se anda agora a encher a boca dizendo que “para situações extraordinárias,
medidas extraordinárias”? Esta nem tem nada de extraordinário, vem de Afonso
Henriques, do “Milagre” de Ourique. Beijos e abraços voadores...
João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador (Ref.)
isolamento individual ao máximo possível; para que chegue o menor número de
casos à retaguarda da frente deste combate onde está o competentíssimo e
abnegado Pessoal de Saúde e o hospital.
Eu não sei, a não ser de alguns cálculos sobre o assunto(estão no P.S.) e por ver
por muito de perto, muito do que descrevi da doutrina e da condução de guerra
biológica na Emerging Security Challenges Division nos treze anos de Quartel
Geral da NATO; mas porque ensino que só verdadeiramente sabe quem já fez(os
outros ouvimos dizer)espero que como, em Portugal, há nas Forças Armadas,
quem saiba (porque fez e teinou) como a guerra biológica se conduz seria bom
que fossem consultados e sobretudo utilizados os seus conhecimentos.
Forte Abraço do vosso
FCR

A vida é o que acontece enquanto estás
ocupado a fazer outros planos.
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Fornication et adultère ont créé le Les évacuations de touristes
coronavirus, selon le frère de Tariq s’intensifient en Asie du Sud
Ramadan
PHOTO PRAKASH MATHEMA, AGENCE FRANCE-PRESSE
Hani Ramadan, directeur du Centre islamique de Genève, assure que
les hommes, en se livrant à la « turpitude », déclenchent des épidémies
nouvelles.

Le gouvernement népalais estime qu’environ 10 000 touristes étrangers
sont actuellement bloqués au Népal, certains sur des sentiers de
montagnes isolés.

De notre correspondant à Genève, Ian Hamel | Le Point.fr

(Katmandou) Les gouvernements étrangers intensifiaient vendredi leurs
évacuations aériennes de dizaines de milliers de touristes bloqués en
Asie du Sud, du camp de base de l’Everest aux plags du Sri Lanka.

Ces derniers temps, le courroux de Hani Ramadan, directeur du Centre
islamique de Genève (CIG) et frère aîné de Tariq Ramadan, s’est
beaucoup porté sur la Chine. Il l’accuse de persécuter les Ouïgours,
une minorité musulmane, sans que la communauté internationale lève le
petit doigt. Et voilà que l’apparition du nouveau coronavirus lui apparaît
comme une intervention divine. Selon lui, cette « minuscule créature »
a remis en cause « la toute-puissance de l’empire du Milieu », comme il
l’explique dans un prêche audio d’environ huit minutes.
Pour le frère de Tariq Ramadan, il n’y a pas de doute, ce sont les
péchés des hommes qui ont provoqué la colère de dieu. Se référant aux
enseignements du prophète Mahomet, il explique que l’une des causes
des maladies nouvelles, et aujourd’hui du coronavirus, « est le fait que
les hommes se livrent ouvertement à la turpitude, comme la fornication et
l’adultère, ce qui déclenche des maladies et des épidémies nouvelles ».
Pour le directeur du CIG, qui a commencé son prêche en rappelant
qu’il faut « craindre Allah, Allah est avec ceux qui le craignent », les
musulmans doivent tout faire pour se protéger. S’il est nécessaire de
« se conformer aux directives médicales », il convient également d’être
« assidu dans les invocations ».

« La charia incomprise »
Hani Ramadan, petit-fils de Hassan al-Banna, le fondateur des Frères
musulmans en Égypte, ne fait pas mystère de son appartenance à la
confrérie, contrairement à son frère Tariq. C’est surtout un habitué des
provocations. En septembre 2002, il publie dans Le Monde une tribune,
intitulée « La charia incomprise », dans laquelle il explique que la
lapidation constitue « une forme de purification ». Évoquant le virus du
sida, il affirme que « seuls s’exposent à la contamination ceux qui ont un
comportement déviant », ajoutant : « La mort lente d’un malade atteint
du sida est-elle moins significative que celle d’une personne lapidée ? »
Cette tribune lui a valu de se faire licencier de son poste de professeur
de français dans un collège de Genève.
Plus récemment, en août 2016, Hani Ramadan, étrangement invité dans
une école genevoise pour parler d’islamophobie à des jeunes de 15 à
17 ans, compare les femmes voilées à « des perles protégées dans
des coquillages » et les femmes non voilées à « des euros qui passent
d’une poche à l’autre ». Quelques semaines plus tard, en août 2016,
le directeur du CIG remet en cause l’action des soldats américains qui
avaient évité un carnage dans un train Thalys. Selon lui, ce serait une
manipulation pour « rehausser le prestige des militaires américains,
passablement amoindri par les agissements d’une armée qui sème la
mort à grande échelle depuis des décennies partout où elle se rend », et,
une fois encore, on a cherché à « diaboliser les musulmans ».
Interdit de séjour en France
Déjà interdit de séjour en France de 1997 à 2001, Hani Ramadan s’est vu
remettre en avril 2017 un arrêté d’interdiction administrative du territoire
français, émanant du ministère de l’Intérieur. Par ailleurs, ilapparaît sur
une liste de personnes dont les fonds et les ressources sont gelés, car
suspectées de tenter de commettre, de faciliter ou de financer des actes
de terrorisme qui y incitent ou y participent. Hani Ramadan voit dans
cette interdiction « l’influence de milieux très pro-israéliens ». « Mais on
ne me musellera pas. Je continuerai ma lutte antisioniste, une lutte qui
n’a rien à voir avec l’antisémitisme dont vous m’accusez. »

AGENCE FRANCE-PRESSE
Un avion affrété par Berlin a décollé vendredi de Katmandou avec
304 personnes à son bord, premier d’une série de vols spéciaux — un
deuxième appareil allemand devait notamment suivre samedi — destinés
à ramener dans leur pays les touristes étrangers bloqués au Népal.
La plupart des pays du sous-continent indien ont décrété des confinements
pour lutter contre la propagation du coronavirus. Les avions effectuant
des liaisons internationales régulières n’arrivent et ne repartent plus.
L’appareil parti du Népal transportait des ressortissants allemands ainsi
que d’autres Européens, a dit à l’AFP Rajan Pokhrel, le directeur général
de l’Autorité de l’aviation civile locale.
« D’autres pays discutent avec nous pour évacuer leurs ressortissants », a-t-il ajouté.
Le gouvernement du Népal estime qu’environ 10 000 touristes étrangers
sont actuellement bloqués sur le territoire cet État himalayen, certains
sur des sentiers de montagnes isolés.
Environ 200 alpinistes attendent ainsi au camp de base de l’Everest,
situé à une altitude de 5364 m, dont l’accès au sommet a été fermé pour
la saison en raison de la pandémie.
L’organisme népalais chargé du tourisme a à cet égard annoncé que 137
personnes avaient été transportées jeudi des endroits où elles faisaient
de la randonnée en haute altitude vers Katmandou, la capitale.
« Je pense que les gens commencent à âtre un peu inquiets ces derniers
jours avec le confinement et les informations » sur la propagation du
coronavirus, a raconté l’une d’elles, Elka Wallraf, 30 ans, qui enseigne
en Belgique.
« Nos plans changent d’une minute à l’autre parce que nous ne savons
pas quelle est la meilleure chose à faire », a encore dit Elka, ajoutant
qu’elle n’avait « pas encore d’informations sur un vol retour en Belgique ».
Au Sri Lanka, qui a décrété un couvre-feu, les autorités ont permis à
17 000 touristes étrangers d’utiliser leurs billets d’avion annulés comme
laissez-passer pour se déplacer. Nombre d’entre eux sont coincés dans
des stations balnéaires loin de l’aéroport international de Colombo.
« Nous encourageons les autres gouvernements à organiser des vols
d’évacuation pour reprendre leurs ressortissants », a déclaré à l’AFP
Madubhani Perera, le directeur du Conseil de promotion du tourisme du
Sri Lanka.
En Inde, un confinement national de trois semaines a été décidé, plusieurs
pays, dont la France et l’Allemagne, négocient avec le gouvernement
de Narendra Modi pour rapatrier ceux de leurs ressortissants qui y sont
partis en voyage.
Environ 2000 touristes français se trouvent toujours à l’heure actuelle en
Inde, selon une estimation communiquée à l’AFP par l’ambassade de
France à New Delhi. Plus de 500 Français de passage en ont déjà été
évacués ces derniers jours.
Les Maldives, où le tourisme est un secteur économique vital, ont stoppé
vendredi l’arrivée de visiteurs étrangers et ordonné aux îles de l’archipel
d’être vides de tout touriste dans les deux semaines.
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PONTE DE LIMA

GUIMARÃES

Em pleno coração do Vale do Lima, a beleza castiça e peculiar da vila mais
antiga de Portugal esconde raízes profundas e lendas ancestrais. Foi a
Rainha D.Teresa quem, na longínqua data de 4 de Março de 1125, outorgou carta de foral à vila, referindo-se à mesma como Terra de Ponte. Anos
mais tarde, já no século XIVD.Pedro I, atendendo à posição géo-estratégica
de Ponte de Lima, mandou murará-lha, pelo que o resultado final foi o de
um burgo medieval cercado de muralhas e nove torres, das quais ainda
restam duas, vários vvestígios das restantes e de toda a estrutura defensiva
de então, fazendo-se o acesso à vila através de seis portas.

É uma cidade histórica, com um papel crucial na formação de Portugal, e
que conta já com mais de um milénio desde a sua formação, altura em que
ela era designada como Vimarãnes. Podendo este topónimo ter origem em
Vimara Peres, nos meados do século IX, quando fez deste local o seu principal centro governativo do condado Portucalense que tinha conquistado
para o reino de Galiza e onde veio a falecer. Guimarães é uma das mais
importantes cidades do país, sendo o seu centro histórico considerado
Património Mundial da Humanidade, tornando-a definitivamente um dos
maiores centros turísticos da região. As suas ruas e monumentos respiram
história e encantam quem a visita.

A ponte, que deu o nome a esta nobre terra, adquiriu sempre uma importância de grande significado em todo o Alto Minho, atendendo a ser a única
passagem segura do Rio Lima, em toda a sua extensão, até aos finais da
Idade Média. A primitiva foi construída pelos romanos, da qual ainda resta
um troço significativo na margem direita do Lima, sendo a medieval um
marco notável da arqitectura, havendo muito poucos exemplos que se comparem em altivez, beleza e equilíbrio do seu todo. Referência obrigatória em
roteiros, guias e mapas, muitos deles antigos, que descrevem a passagem
por ela de milhares de peregrinos que demandavam a Santiago de Compostela e que ainda nos dias de hoje a transpõem com a mesma finalidade.
A partir do século XVIII a expansão urbana surge e com ela o início da
destruição da muralha que abraçava a vila. Começa a prosperar, por todo
o concelho de Ponte de Lima, a opolência que as casas senhoriais que
a nobreza da época se encarregou de disseminar. Ao longo dos tempos,
Ponte de Lima foi, assim, somando à sua beleza natural magníficas fachadas góticas, maneiristas, barrocas, neoclássicas e oitecentistas, aumentando significamente o valor histórico, cultural e arquitectónico deste rincão
único em todo o Portugal.

Guimarães é muitas vezes desiganda como «Cidade Berço», devido ao
facto de aí ter sido estabelecido o cenro administrativo do Condado Portucalense por D. Henrique e por seu filho D. Afonso Henriques poder ter
nascido nesta cidade e fundamentalmente pela importância histórica que a
Batalha de São Mamede, travada na periferia da cidade em 24 de Junho de
1128, teve para a formação da nacionalidade.
Contudo, as necessidades da reconquista e de protecção de territórios a sul
levou em 1129 esse mesmo centro para Coimbra, que viria a ser a primeira
Capital do Reino.
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Laboratório Militar
jornaleconomico.sapo.pt/noticias
Se existisse reserva estratégica de medicamentos e equipamentos, não teríamos
assistido, por exemplo, à aflição de enfermeiros a comprar máscaras para aplicar
pesticidas em cooperativas agrícolas, a preços exorbitantes.
A crise que o país atravessa causada pela Covid-19 trouxe à tona as fragilidades
do país para enfrentar este tipo de situações, apesar de estarmos avisados para
a possibilidade da sua ocorrência.
São vários os documentos do Governo da República e do Ministério da Defesa
Nacional (MDN) a alertar para o perigo e para a possibilidade de ocorrerem
pandemias. Perante essa retórica melodiosa, importa perceber o que foi feito
pelas autoridades para acautelarem essa ameaça à segurança nacional.
O esforço colectivo que temos de fazer como país para superar este desafio,
não pode nem deve ser pretexto para abdicarmos de um pensamento crítico
construtivo. O tema que trago à colação prende-se com a ausência de decisões
dos dirigentes nacionais sobre o Laboratório Militar de Produtos Químicos e
Farmacêuticos (LMPQF), responsável pela falta de uma reserva estratégica de
medicamentos e equipamentos, entre outros assuntos.
A fundamentação desta acusação será feita com base apenas num caso:
as conclusões do estudo do grupo de trabalho interministerial (MDN e MS)
realizado em maio de 2017, sobre três temas: (1) Determinar as condições do
LMPQF para tratar industrialmente o plasma; (2) Identificar os medicamentos
que poderiam ser produzidos pelo LMPQF, em particular aqueles que deixaram
de ser produzidos pela indústria farmacêutica devido ao seu baixo custo; (3)
Identificar as condições necessárias para que o LMPQF garanta a constituição e
gestão de reservas estratégicas.
Apesar do consenso generalizado suscitado pelas propostas do grupo de
trabalho, até à data nenhuma foi implementada.
A primeira prendia-se com a criação em Portugal de uma fábrica de fracionamento
de plasma, dotando o Estado de autossuficiência e capacidade produtiva. Várias
razões justificavam essa opção. Para além dos contornos estratégicos e de
soberania, era uma solução economicamente atractiva (insuficiente plasma a
nível mundial, crescente procura de plasma pelos países emergentes, aumento
do consumo de medicamentos derivados do plasma, etc.) apoiada pela União
Europeia.
São imensos os benefícios para o país (importação de tecnologia de ponta,
desenvolvimento de conhecimento científico, fornecimento nacional mesmo
durante períodos de rutura de stock, etc.), nos quais se inclui a capacidade
exportadora.
Ao não existirem em Portugal capacidades instaladas na área de produção
de medicamentos biológicos direccionadas para o fracionamento de plasma,
o LMPQF é a única organização nacional, de cariz público, que congrega
o conhecimento farmacêutico na área industrial e sectores contíguos com
orientação produtiva. Ao que acresce o conhecimento científico assente no quadro
de oficiais farmacêuticos do Exército, capaz de responder às necessidades
específicas do fraccionamento de plasma. Mas nada foi decidido.
Por outro lado, o grupo de trabalho identificou uma lista de medicamentos, que
pelo seu baixo custo ou baixa procura deixaram de ser produzidos pela indústria
farmacêutica, dando origem a lacunas terapêuticas, e que deveriam passar a
ser produzidos pelo LMPQF. Assegurava-se, desta forma, o direito aos cuidados
de saúde de todos os cidadãos e, também nesta vertente, criava-se capacidade
exportadora, uma vez que os medicamentos identificados não estão disponíveis
em muitos outros países.
Para tornar isto possível, era necessário investir cerca de 17 milhões de euros
para modernizar um processo de fabrico da década de 60 do século passado,
que praticamente não sofreu actualizações. Derivado dos desinvestimentos,
a sua capacidade produtiva foi-se degradando e esteve 25 anos sem poder
contratar pessoas.
Impõe-se sublinhar, que os medicamentos fabricados no LMPQF não se
destinam exclusivamente às Forças Armadas, mas acima de tudo a entidades
tuteladas pela área da Saúde, cuja lacuna terapêutica provoca um impacto
negativo nos cuidados prestados aos doentes, permitindo dessa forma satisfazer
as necessidades na área do medicamento e salvaguardar o interesse público.
Também sobre este assunto houve um consenso alargado, mas nada foi decidido.

O estudo apontava ainda para a criação de um Sistema de Gestão da Reserva
Estratégica de Medicamentos (REM), em que cabia ao LMPQF garantir a
constituição e gestão de reservas estratégicas destinadas a fazer face a
necessidades de abastecimento de medicamentos decorrentes de situações
de crise grave, e definir o respectivo sistema de gestão. Seria assim possível
fornecer um acesso rápido e fiável de artigos médico-farmacêuticos às vítimas
ou doentes atingidos, e permitir um tratamento ou profilaxia em tempo útil.
A REM visa garantir a disponibilidade imediata de artigos considerados críticos que
podem ajudar a mitigar os efeitos de uma catástrofe natural, cenários de trauma
generalizado, infecções bacterianas ou virais que resultem de contaminações
acidentais ou intencionais, cenários de pandemias ou de ameaças nucleares,
radiológicas ou químicas.
As capacidades de apoio sanitário das Forças Armadas deviam constituir uma
reserva para situações de catástrofe e calamidade, e outras ameaças nãoconvencionais à saúde pública. Também sobre esta matéria nada foi decidido.
Se existisse essa reserva estratégica de medicamentos e equipamentos, não
teríamos assistido, por exemplo, à aflição de enfermeiros a comprar máscaras
para aplicar pesticidas em cooperativas agrícolas, a preços exorbitantes, por
não existirem no mercado as máscaras adequadas, ou à angústia que se vive
hoje nos hospitais com o racionamento de equipamentos de proteção individual
para enfrentar a Covid-19.
É inaceitável a ausência de decisão sobre a proposta da REM feita há três
anos pelo grupo de trabalho. Não se pode deixar passar em vão.
O LMPQF é um activo estratégico do país, cuja importância não se esgota
nos aspectos mencionados. É também um instrumento importante da política
externa do Estado, como ficou bem patente no apoio nacional de emergência a
Moçambique, após o furacão Idai (2019). Foi o LMPQF, que, em tempo recorde,
preparou toda a logística farmacêutica para as Forças Armadas, INEM e Cruz
Vermelha e preparou a purificação da água no local, com o apoio dos fuzileiros
e da GNR.
O LMPQF é mais uma opção de apoio à ajuda internacional, no domínio não
cinético, à disposição dos decisores políticos, permitindo compensar a ausência
de intervenções cinéticas politicamente mais arriscadas.
A miopia política e a impreparação levaram um ministro da Defesa Nacional
a decretar o encerramento do LMPQF. Em boa hora essa decisão infeliz foi
revertida, graças à diplomacia e persuasão empenhada de alguns militares.
O Laboratório Militar é uma estrutura desenhada para servir os portugueses,
para dar resposta às complexas missões e desafios que se colocam ao país no
âmbito da Saúde nacional. E claro, capaz de suprir as necessidades do Exército
e das Forças Armadas.
Como se o que foi dito não bastasse, o LMPQF funcionou como almofada
financeira da ADM, adiantando o dinheiro para adquirir equipamentos para os
deficientes das Forças Armadas, responsabilidade que o Estado português
alijou e não assumiu, contribuindo para uma situação financeira complicada que
dificultou a sua modernização.
A importância estratégica da sua missão exige a adopção de uma estrutura
capaz de responder às exigências dos desafios. É inconcebível que o LMPQF
seja tratado como mais uma unidade do Exército, sem autonomia financeira.
Das três opções possíveis (Instituto Público, Laboratório do Estado ou Unidade
do Exército) tinha de se escolher a pior, a única em que não tem autonomia
financeira e que, por isso, é menos flexível e célere na resposta.
Ganhávamos todos se os decisores se conseguissem libertar dos
conhecidos complexos ideológicos que têm assistido a muitas das suas
decisões.
A inação sobre a REM e sobre a capacidade de dotar o país de uma capacidade
produtiva que sirva o interesse dos cidadãos independentemente das
circunstâncias, são responsáveis pelo improviso que hoje tenta mascarar os
graves constrangimentos a que estamos a assistir no combate à Covid-19. E
quando tudo acalmar, continuará a ser um crime destruir uma organização ímpar
como o LMPQF, que tanto custou a formar. Mais haveria a dizer.
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www.facebook.com/museucombatente.oficial

4 ANOS DO MUSEU DO COMBATENTE COMO
CORRESPONDENTE DO abcportuscale
A crise CoronaVirus19 agravou e com a entrada em Portugal em mitigação, com
trabalho online e a adaptação dos horários do trabalho em casa com o horário
familiar, atrasaram a conclusão deste artigo, no entanto este é importante porque
abrange um período de 4 anos do Museu do Combatente como correspondente
do ABCPORTUSCALE.
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É importante sim agradecer ao mentor deste trabalho literário, de pesquisa,
fotografia, filmagem que permitiu a esta página estar no ar estes 4 anos.
Sr. Raul Mesquita, um grande agradecimento da Liga dos Combatentes por
permitir dar a conhecer a um amplo público este Museu do Combatente em
Belém, um dos museus da Liga dos Combatentes e ter motivado enormemente
a responsável do marketing deste Museu para este trabalho e que também
originou o reconhecimento do seu jornal em Portugal e estrangeiro.

Isabel Martins - mkt- Museu do Combatente

Grato pela excelente
colaboração
De artigos sobre a Fundação da Liga dos Combatentes, pequenas biografias
RM
dos membros que incentivaram a sua constituição, aos eventos da Liga no país
e estrangeiro, às exposições no Museu, aos equipamentos dos diversos ramos
das Forças Armadas e de segurança que compõem o material museológico do
Museu, ao crescimento do Museu com a Capela e Memorial ao Combatente do
Ultramar, ao Monumento às Operações de Paz e Humanitárias, ao Passeio João
Jayme Faria Affonso, às visitas de Altas Entidades Portuguesas e estrangeiras,
no todo à vida no Museu do Combatente.
Obrigada também pessoalmente ao Sr. Mesquita pois às vezes enviava “material”
mesmo ás contingências do trabalho e coordenação das áreas de Marketing e
Logística, acontecendo algumas vezes que o Sr. Mesquita aguentava até ao
limite para receber o material, e contudo com a sua boa-vontade lá adicionava
mais uns pdf´s ao jornal.
Espero poder continuar a cooperar com o ABCPORTUSCALE pois há muito
sobre que escrever e dar a conhecer da vida e equipamentos existentes e novos.
Abaixo a listagem dos títulos dos artigos desde 2016 até à actualidade e número
e data em que foram publicados.
Eis o link do jornal : http://www.abcportuscale.com/Pages/arquivos.html
E fica o convite para visitarem a página do Museu do Combatente
https://www.facebook.com/museucombatente.oficial/
2016
52 – 26 de Março 2016 - O Dr. Albert Mac Bride Fernandes,
53 – 09 Abril 2016 - Capela do Combatente e memorial ao Combatente do Ultramar
54 – 23 Abril 2016- Da Antiga Residência do Governador do Forte do Bom Sucesso à actualidade.
55 – 07 de Maio 2016

- Engº Custódio Guimarães
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ANOS

56 – 21 de Maio 2016 – Historia e desenvolvimento do Forte do Bom Sucesso do
inìcio à actualidadade – em 200 mts 500 anos de história
57 – 4 de Junho 2016 - João Maria Ferreira do Amaral – de combatente em
África e Flandres a dirigente da Liga dos Combatentes e comandante da polícia
de Lisboa
58 – 18 de Junho 2016 - Visita de S. Exa. o Presidente da República prof. Marcelo Rebelo de Sousa ao Museu do Combatente/ / Forte do Bom Sucesso em
Belém a 9 de Junho 2016 e 10 de Junho 2016
59 – 2 de Julho 2016 – O Cristo das trincheiras no Mosteiro da Batalha e no
Museu do Combatente / Forte do Bom Sucesso em Belém da Flandres (1918) à
actualidade
60 – 16 de Julho 2016 - Férias de volta em 13 de Agosto
61 – 30 de Julho 2016 - Férias de volta em 13 de Agosto
62 – 13 de Agosto 2016 - 12 de Julho 2016 no Museu do Combatente - Visita da
Secretária de Estado da Força Aérea dos EUA ao Museu do Combatente.
63 – 27 de Agosto 2016 - A auto-metralhadora Humber 4x4, m/943 no Museu do
Combatente Forte do Bom Sucesso.
64 – 10 de Setembro 2016 - Das exposições no Museu do Combatente I – a
trincheira
65 – 24 de Setembro 2016 - Das exposições do Museu do Combatente II -- a
Grande Guerra ao vivo evocando a paz
66 – 8 de Outubro 2016 - Uma visão do Museu do Combatente
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68 - 5 de Novembro 2016 – O carro de combate 15 ton 3,7 cm M5A1 mCAN - no
Museu dos Combatentes ao fim da II Grande Guerra
69 – 19 de Novembro 2016 - 11 de novembro de 2016 no monumento aos combatentes do ultramar - forte do bom sucesso Museu do Combatente em Belém
70 - 3 de Dezembro 2016 - Do fundador da Liga dos Combatentes : João Jayme
de Faria Affonso, evocando o 50º aniversário da sua morte e os 120 anos do seu
nascimento.
71 – 17 de Dezembro 2016 - Joint analysis & lessons learned centre (jallc) no
Museu do Combatente Forte do Bom Sucesso em Belém
2017
72 – 7 de Janeiro 2017 - Novas aquisições para o Museu do Combatente em 20
de Dezembro 2016

Fundador da Liga dos Combatentes

73 – 21 de Janeiro 2017 – O b-24 Liberator no Museu do Combatente / Forte do
Bom Sucesso - Belém

Memorial do Combatente
Igreja do Combatente

74 – 4 de Fevereiro 2017 - Os primórdios da aviação no Museu do Combatente
75 – 19 de Fevereiro 2017 - Bleriot xi
76 – 4 de Março 2017 - Da história da aviação no Museu do Combatente
77 – 18 de Março 2017 - A marinha na fundação da Liga dos Combatentes
78 – 1 de Abril 2017 - O caudron g3 no Museu do Combatente
79 – 15 de Abril 2017 – Os thunderbolt no Museu do Combatente
80 – 29 de Abril 2017 - O 9 de abril na Liga dos Combatentes e Museu do Combatente
81 – 13 de Maio 2017 - A marinha no Museu do Combatente - 1
82 – 27 de Maio 2017 - 29 de maio dia internacional dos capacetes azuis da
ONU e a participação portuguesa nas diversas missões de paz e humanitárias
83 – 10 de Junho 2017 - A Marinha no Museu do Combatente - 2
84 - 24 de Junho 2017 - Sobre o 3º elemento do grupo dos fundadores da Liga
dos Combatentes da grande guerra – Joaquim de Figueiredo Ministro
85 – 8 de Julho 2017- Do Museu e Monumento aos Combatentes do Ultramar
86 – 22 de Julho 2017 - Museu e Monumento aos Combatentes do Ultramar
87 – 5 de Agosto 2017 - Música, fado e poesia no Museu
88 – 19 de Agosto 2017 - Da peça b.e.m. 7cm m882 e da peça 7,5 cm tr m917
no Museu do Combatente
89 - 2 de Setembro 2017- Jogo da grande guerra no Museu do Combatente
90 – 16 de Setembro 2017 - As metralhadoras da grande guerra (1914-1918) no
Museu do Combatente primeira parte
91 – 30 de Setembro 2017 - As armas da GRANDE GUERRA no Museu do
Combatente - Segunda parte
92 – 14 de Outubro 2017 - Francisco da cunha aragão, um dos fundadores da
Liga dos Combatentes e “herói de naulila”
93 - 28 de Outubro 2017 – não escrevi
94 – 11 de Novembro 2017 - A exposição «a aviação militar portuguesa - grande
guerra 1914-1918» no museu do combatente
95 – 25 de Novembro 2017 - Oscar Monteiro Torres: centenário da morte do 1º
aviador português, em combate aéreo
96 – 9 de Dezembro 2017 - 11 Novembro de 2017 no Museu do Combatente
inauguração da exposição “aviação militar portuguesa – grande guerra 19141918”
97 – 23 de Dezembro 2017 - Às mães de todos os tempos que viram os filhos
partir para a guerra , ou os deixaram para ir para a guerra…. da grande guerra ,
o ultramar e às actuais operações de paz.
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2018
98 – 6 de Janeiro 2018 - 99º Aniversário do Dia do Armistício, 96º Aniversário da
Fundação da LC e 43º Aniversário do fim da Guerra do Ultramar Evocação do
Centenário da Grande Guerra
99 – 20 de Janeiro 2018 - 150º aniversário do nascimento de józef piłsudski /5
de dezembro de 1867)
100 – 3 de Fevereiro 2018 - Inauguração da exposição “jósef pitsudski - um homem de estado da polónia e da europa”
101 – 17 de Fevereiro 2018 - Aviões que estiveram em serviço na Guerra do
Ultramar Na Sala de Exposição do Museu do Combatente
102 – 3 de Março 2018 - Do monumento aos mortos da grande guerra e do livro
sobre os Monumentos aos mortos do ultramar e da grande guerra
103 – 17 de Março 2018 - Do monumento aos mortos da grande guerra e do livro
sobre os monumentos aos mortos do ultramar e da grande guerra
104 – 31 de Março2018 - Felícia - filha de Combatente - O seu testemunho
105 – 14 de Abril 2018 - Das comemorações do 9 de abril 2018 — batalha de la
Lys —
106 – 28 de Abril 2018 – Sobre o dia internacional dos capacetes azuis da onu e
a participação portuguesa nas diversas missões de paz e humanitárias.
107 - 12 de Maio 2018 - dia internacional dos capacetes azuis da onu e a
participação portuguesa nas diversas missões de paz e humanitárias, e a história
do btm4 - a presença portuguesa de Portugal em Moçambique - Onumoz
108 – 26 de Maio 2018 – 29 de maio 2018 no museu do combatente – dia das
operações de paz e humanitárias
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109 – 9 de Junho 2018 - “ 29 de maio - peacekeeping day - A Liga dos Combatentes homenageou
110 – 23 de Junho 2018 - 10 de junho de 2018 homenagem aos combatentes
xxv encontro nacional
111 – 7 de Julho 2018 - 70 anos dos capacetes azuis – história de 28 de maio
1942 até actualidade
112 – 21 de Julho 2018 - 70 anos dos capacetes azuis das nações unidas
113 – 4 de agosto 2018 - As forças armadas nas operações de paz recentes
(2018) exército
114 – 18 de Agosto 2018 – Oferta de uma espada E&F Horster Solingen ao Museu do Combatente pela neta de um combatente da Grande Guerra
115 – 1 de Setembro 2018 - A participação da guarda nacional republicana na
grande guerra
116 – 15 de Setembro 2018 - Dia da criação do Estado-Maior-General das
Forças Armadas
117 – 29 de Setembro 2018 - “ marcha e corrida dos combatentes pela paz “
118 – 13 de Outubro 2018 - Anais do Clube Militar Naval
119 – 27 de Outubro 2018 - 16 de outubro 2018 - dia da Liga dos Combatentes
119– 10 de Novembro 2018 - Sobre a biblioteca do Museu do Combatente e
inventário da biblioteca sobre aviação militar.
121 – 24 de Novembro 2018 - 100º Aniversário do Armistício da Grande Guerra
122 – 8 de Dezembro 2018 - As ligações da“Liga dos Combatentes” e da” real
irmandade dos veteranos das forças armadas e da guarda civil de Espanha”
123 – 22 de Dezembro 2018 - História da aviação do século xx no Museu do
Combatente - 1
2019
124 – 5 de Janeiro 2019125 – 19 de Janeiro 2019 - mensagem de Natal 2018 do
presidente da Liga dos Combatentes - General Joaquim Chito Rodrigues
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126 – 2 de Fevereiro 2019 - Comemoração dos 25 anos do Monumento aos
Combatentes do Ultramar com cerimónia presidida por S. Exa. o Ministro da
Defesa Nacional João Gomes Cravinho
127 – 16 de Fevereiro 2019 - Visita do Presidente da Fmac a Lisboa – Museu
do Combatente
128 – 2 de Março 2019 - Doação de António José Isaías Sargento-Ajudante do
Exército Português
129 – 16 de Março 2019 - Nova exposição de armaria ligeira no Museu do
Combatente e da história de um baú da grande guerra
130 – 30 de Março 2019 - 12 de Março de 2019 no Museu do Combatente
- lançamento do livro do embaixador Joaquim Rafael Caimoto Duarte,“ de
Sarajevo à conferência de paz
131 – 13 de Abril 2019 - Da cerimónia do Dia Nacional do Combatente 9 de
Abril - comemoração batalha de la lys - batalha
132 – 27 de Abril 2019 - Dos aerogramas na guerra do ultramar
133 – 11 de Maio 2019- Museu de Oferendas ao Soldado Desconhecido na
Batalha
134 – 25 de Maio 2019 - Inauguração do Memorial ás Operações de Paz e Humanitárias junto à placa dos militares caídos nestas operações, no Museu do
Combatente - Forte do Bom Sucesso em Belém.
135 – 8 de Junho 2019 - Inauguração do Monumento/Memorial às Operações
de Paz e Humanitárias (capacetes azuis) - da cerimónia e concerto
136 – 22 de Junho 2019 - Homenagem ao serviço postal militar (spm) no âmbito das comemorações do 10 de Junho promovidas pela comissão executiva
para Homenagem Nacional aos Combatentes 2019
137 – 6 de Julho 2019 - Dos Museus da Liga dos Combatentes - Museu do
Núcleo do Porto - da Liga dos Combatentes
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138 – 20 de Julho 2019 - Da invasão de Dadrá e Nagar-Avely
139 – 3 de Agosto 2019 - A cooperação entre Portugal e Timor Leste na recuperação do cemitério de AILEU onde estão militares Portugueses
140 – 17 de Agosto 2019 - Sobre a cerimónia realizada em 27 de Julho no Museu do Combatente, homenagem aos heróis de Dadrá - Índia, sub-chefe Aniceto do Rosario e cabo Fernandes, com a presença de S. Exa. reverendíssma
D. Rui Valério, Bispo das Forças Armadas.
141 – 31 de Agosto 2019 - Visita do Presidente da Liga dos Combatentes, TGeneral Joaquim Chito Rodrigues a Timor de 18 a 20 de Agosto 2019 - 2ª parte
142 – 14 de Setembro 2019 - Visita do Presidente da Liga dos Combatentes,
TGeneral Joaquim Chito Rodrigues a Timor de 18 a 20 de Agosto 2019 - 2ª
parte
143 – 28 de Setembro 2019 - Visita do Presidente da Liga dos Combatentes
TGeneral Joaquim Chito Rodrigues a Timor de 18 a 21 de Agosto 2019 - 2ª
parte com novas fotos
144 – 12 de Outubro 2019 - Missa preparatória da inauguração do Monumento
aos Combatentes do Ultramar em Turlock Califórnia
145 - 26 de Outubro 2019 – não escrevi
146 - 9 de Novembro 2019 - XXI dia do Veterano das Forças Armadas e da
Guarda Civil de Espanha
147 – 23 de Novembro 2019 – não escrevi
148 – 7 de Dezembro 2019 - Inauguração do Passeio João Jayme de Faria
Affonso em 11 de Novembro 2019
149 – 21 de Dezembro 2019 Como nao há coincidencias ..mas acasos –Florirégio brasileiro
2020
150 – 4 de Janeiro 2020 - Tradicional Almoço de Natal da Liga dos Combatentes e dos Funcionários do Museu

151 – 18 de Janeiro 2020 - Curiosidades e preparação nova Exposição de Navios do engº Vitor Cardoso
152 – 1 de Fevereiro 2020 - Lançamento do livro do Batalhão 3838 - Uma vivência Norte de angola
153 – 15 de Fevereiro 2020 – A Marinha Portuguesa – exposição de Engº Vitor
Cardoso sobre navios
154 – 19 de Fevereiro 2020 – não escrevi
155 – 14 de Março 2020 - A cerâmica de António Manuel de Moraes – exposição
156 - 28 de Março 2020 - Covid19-Atitude e Museu do Ar FIAT G:91 R/3
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