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Norvège : des artefacts de l’époque viking
trouvés en raison de la fonte des glaces
Des mitaines, des chaussures ou encore des flèches ont été découvertes dans
un état presque parfait par des archéologues, raconte « The Guardian ».
Par Le Point.fr

Carta de um ex-Combatente

Relembrando o Zambeze
Por Afonso Mesquita
Curiosamente estive hoje com minha Esposa lembrando as nossas
Páscoas de infância e adolescência. Recordadas, particularmente,
com nossos Pais, Avós e Padrinhos. E como nos sentíamos felizes
com aquelas lembrançazinhas deixadas pelos Padrinhos ou pelos
Avós que, normalmente, nos visitavam no Dia de Páscoa ou na
Segunda Feira de Pascoela. Depois voltava-se ao dia-a-dia de cada
um. Tempos completamente diferentes dos actuais, sendo este
“actual” já com barbas... Actualidade extremamente preocupante
quer para Filhos, quer para Netos... É que, ao rigor de então, sucedeu
este negligenciar incompetente que até alguns (muitos?) dos antigos
encaram tergiversando... Os últimos daquela época estão indo...
E, recordando, o nosso vate, Luís Vaz de Camões:

Un glacier en Norvège.

photo internet

Le réchauffement climatique n’apporte pas que de mauvaises nouvelles. En
Norvège, la fonte des glaces a dévoilé l’existence d’une ancienne montagne de
l’ère viking et ses milliers d’artefacts dans un état de conservation remarquable,
raconte The Guardian. La découverte majeure a eu lieu à Lendbreen dans la
région montagneuse du centre du pays. C’est en 2011 que les archéologues
ont commencé à s’intéresser à cette zone lorsqu’ils sont tombés sur une
tunique en laine qui daterait du IIIe ou du IVe siècle après J.-C.
Depuis, la glace a drastiquement fondu ces dernières années, laissant
apparaître des mitaines en tricot, des chaussures en cuir ou encore des
flèches avec leurs plumes toujours attachées. Ces artefacts auraient été
utilisés dès l’an 1 000, période où l’époque viking prospérait en raison de
son commerce et de sa mobilité. Les archéologues qui ont travaillé sur le
site parlent « d’une découverte de rêve ».

“(...)
Não mais, Musa, não mais, que a Lira tenho
Destemperada e a voz enrouquecida,
E não do canto, mas de ver que venho
Cantar a gente surda e endurecida.
O favor com que mais se acende o engenho
Não no dá a Pátria, não, que está metida
No gosto da cobiça e na rudeza
Duma austera, apagada e vil tristeza.
(...)”
Um tanto “destemperado” vamos continuando esperando que depois
desta pandemia apareça alguma luz que ilumine este país entristecido.
Meu Caro, foi enorme a satisfação deste conhecimento. É que o
Zambeze, mesmo raspando apenas a zona por onde andámos,
trouxe-me tempos que trago no meu íntimo.

Une découverte majeure
« On parle d’objets qui ont été gelés profondément il y a 1 000 ans et qui
ont été retirés lorsque nous les avons trouvés. Ainsi, un textile est presque
parfaitement conservé, on pourrait trouver des flèches avec l’empennage
parfaitement conservé, avec le tendon toujours en place, la colle qui a collé les
plumes sur la tige. Ce sont des découvertes tout à fait remarquables », assure
auprès du Guardian James Barrett, archéologue à l›université de Cambridge
et qui a travaillé aux côtés des spécialistes norvégiens depuis 2011.

Foto Net

Parmi les artefacts découverts, on retrouve de nombreux outils qui ont servi
pour l’agriculture, le transport ou encore le commerce. La majeure partie
de la glace de Lendbreen a désormais fondu. Cela signifie qu’il n’y aura
plus d’autres artefacts à découvrir. Mais les archéologues n’ont pas terminé
d’analyser tous les objets et de les relier entre eux, avec ce que l’on sait
actuellement de l’époque viking.

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

O fim do tempo que disseram nosso

E se...
Julgando um dever cumprir, sem descer do meu critério
Digo verdades a rir, Aos que me mentem a sério

António Aleixo 1899-1949

...... esta pandemia mais não seja que um trampolim para dominar o mundo?
Que me desculpem a transmissão de pesadelos que este tempo de
quarentena me fazem excitar, violentamente as meninges. É que há muitas
zonas cinzentas aproveitadas por alguns de formas diversas, para proveitos
pessoais. Discursos e escritos na rede ou nos periódicos, que se transformam
em lavagens de cérebros. Alimentando egos ou ganhando publicidade,
favorecendo o culto da personalidade. Enquanto isso, vão morrendo milhares
de pessoas após tratamentos que se verificam inapropriados.
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No lado Francês, será talvez onde o erro mais se verifica. Desde o início
que Macron não quis alinhar com os que acusavam a China de criar e
propagar o virus, na espera de poder continuar a usufruir dos bons negócios
no país, mesmo se isso representa um número crescente do desemprego em
França. Macron, está definitivamente marcado pela incapacidade governativa
demonstrada na falta de capacidade, em conter as greves demolidoras que
o país sofreu, desde as manifestações dos gilets jaunes entre outras, e,
agora, com as más decisões na forma de tratar o Convi19. Tardou a agir.
Apesar dos pedidos urgentes da população, jornalistas e instituições para
que se fechassem as fronteiras, Macron sempre negou, dizendo que “os vírus
não tinham passaportes” sendo as únicas que se encontraram abertas —
do lado francês, claro — com a Espanha, Itália, Alemanha, Bélgica, Suiça,
Luxemburgo e Andorra. A sua preocupação foi sempre a de manter o espaço
Schengen aberto à passagem de gente dos países membros, porque, na sua
opinião, o projecto europeu tem de ser salvo. Pode contiuar a sonhar mas
a verdade é que a sua inauguração parece estar cada vez mais longe. Há
divergências profundas. Por outro lado, quando os profissionais da saúde
exigiam máscaras, luvas e outros equipamentos para poderem trabalhar
com segurança, assegurando o doente, soube-se que o presidente francês
se desfez em 2013 de milhões de máscaras, para reduzir os custos de
armazenamento e deu em Fevereiro deste ano os restantes milhões à China,
para Wuhan, como gesto de solidariedade...
“Tant pis pour la population française”.
Esperemos que a China o saiba recompensar.
Como falado ultimamente nestas páginas, nota-se um grande interesse
da parte de alguns países em ocupar lugares cimeiros no tal novo mundo
que dizem aproximar-se e onde tudo será diferente — como?—, mas para
já, várias vozes como a do economista americano Garett Jones que no
seu último livro sugére uma série de medidas anti-democráticas para,
na sua opinião, melhor servir os eleitores...Nesta banda da diáspora, um
articulista avançava ultimamente que, para “ajudar” Portugal, certamente
os portugueses não se importariam de perder o sábado de descanso...um
verdadeiro socialista fazendo o jogo da China imperialista e dos grandes
deste mundo. Bingo!
Estaríamos assim, a abraçar o comunismo mais autoritário, mais oposto à
tão apregoada democracia, o que se aproximaria desta expressão:” ‘’Tudo
o que a China precisava para emergir como o Império de uma nova ordem
mundial era mesmo o suporte tecnológico para expandir à escala global o
seu totalitarismo quase sem sair de casa’’ José Eduardo Martins/Visão.”
Esse suporte, já permitiu à China de possuir um dos exércitos com equipamentos mais perfeccionados, poderoso armamento terrestre, aéreo e naval,
com um porta-aviões último grito, o desenvolvimento apreendido de ensaios
nucleares, e uma economia mais que florescente graças às empresas
estrangeiras sediadas no seu território. É, uma potência mundial, que aspira
dominar o mundo. Só, ou em pequeno grupo. Por isso, vai fazendo política
idêntica à da Europa. Emprestando “pipas” de dinheiro para a seguir apropriarse das terras para cultivo, de empresas e outros valores dos países em débito.
O desmantelamento das economias europeias e americanas destroçadas
pelo vírus, pode ser a auto-estrada que a levará aos objectivos procurados.
Daí a pergunta: E se este vírus chinês não é mais do que a cobertura de um
movimento mais largo, procurando socializar o mundo, aproveitando-se do
alargar das extensivas e muito elogiadas ideias Marxistas?
Talvez por isso os americanos enviaram 30 mil militares fazerem exercícios
na Europa. Preparando um provável e próximo dia D?
Raul Mesquita

As celebrações do 25 de Abril de 2020 são a cerimónia da brigada do
reumático do regime instituído em 1974. Agora, tal como há 46 anos,
o país está bloqueado e a situação é a normalidade.
Por Helena Matos /Observador
Aqui estamos em 2020 de volta à casa da partida: o regime nascido
em 1974 está a passar à História. O impacto da epidemia acabou a
expor quase obscenamente uma classe política de tal forma alienada
e anquilosada que já nem vê como é ofensivo ir celebrar a liberdade
e a igualdade numa cerimónia em que os participantes fazem tudo
aquilo que foi proibido aos demais portugueses.
Eles, os donos do que dizem ser o nosso tempo, nem percebem
como reproduzem, passo por passo, os tiques do regime cujo final
querem celebrar: depois de anos, décadas, quase meio século a
troçarem da cerimónia da brigada a que chamaram do reumático (a
14 de Março de 1974, oficiais-generais dos três ramos das Forças
Armadas mostraram o seu apoio a Marcelo Caetano numa cerimónia
em que sobressaíram as ausências de Spínola e Costa Gomes)
também eles estão transformados numa brigada do reumático e
reivindicam a sua cerimónia como se ela fosse um amuleto.
Sem soluções para o futuro, agarrados à vacuidade das palavras
tantas vezes ditas e cansadas pelo confronto com uma realidade
que se tornou escarninha, precisam de celebrar a data fundadora do
regime já não como uma vitória sobre o passado, ou de exaltação do
presente mas sim como um exorcismo face a um futuro que temem
e para o qual não têm propostas. O combate aos fascismos futuros
cumpre agora o papel retórico de anos de evocações e recriações
dos fascismos passados: iludir o momento em que alguém faça o
balanço entre o prometido a 25 de Abril de 1974 e o concretizado
nos anos seguintes.
(A propósito das declarações de Ferro Rodrigues sobre a celebração
do 25 de Abril na AR– “A Assembleia da República não saiu do
terreno da vida política democrática com a pandemia, o estado
de emergência ou a pressão de saudosistas, anti-parlamentares
ou seguidores de fake news“ – alguém consegue na muito longa
carreira do actual presidente da Assembleia da República descobrir
um pensamento, uma frase ou uma ideia que se elevem um pouco
acima do constrangedor?)
Mas o Covid expôs mais. Expôs na DGS uma administração pública
cada vez mais servil perante o poder político e menos apta para
servir o povo. Expôs uma comunicação social mais interessada em
provar as suas teses sobre o mundo do que em informar: assim os
mesmos jornais portugueses que detalham com afinco o falhanço
da administração norte-americana no combate ao Covid-19 não
conseguem produzir uma notícia que seja sobre um país aqui bem
próximo onde uma catástrofe está a acontecer perante a indiferença
geral: a Bélgica. A Bélgica tem uma população semelhante à
portuguesa, fez muitos menos testes, tem duas vezes mais casos
e o número de mortos é quase sete vezes superior ao português.
Como é isto possível? E como é possível que não seja destacado?
A pandemia expôs também uma fractura que não tem parado de
crescer na sociedade portuguesa: as desigualdades crescentes
entre o país do partido-Estado, de que falava Medina Carreira, (esse
país não só se adaptou muito bem às medidas de confinamento
como não lhe parece inviável vivermos em quarentena enquanto
existir um caso de Covid-19) e o outro país, o do sector privado,
muito particularmente esse sector privado que o estatismo-socialista
detesta: os micro e pequenos empresários que ficaram privados
de rendimento e agora ficam também fora dos planos de apoio
anunciados pelo Governo.
E sobretudo os tempos da pandemia mostraram-nos o que já
sabíamos: não é necessário que existam censura ou polícia política
para que na sociedade portuguesa se crie um pensamento único,
basta que o poder seja de esquerda. Quarenta e seis anos depois
do 25 de Abril aqui estamos presos naquela patética armadilha em
que discordar do governo ou criticá-lo não é discordar do governo
ou criticar o governo mas sim criticar o país e estar contra Portugal.
Noutros tempos chamou-se a isto a situação. E agora será cidadania?
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CONTA SOLIDÁRIA DE APOIO AOS COMANDOS DO CORPO DE
INSTRUÇÃO DO CURSO 127
QUE FORAM CONSTITUÍDOS ARGUIDOS

NIB:0033-OOOO-45536014942-05
Desde os infaustos acidentes ocorridos durante a instrução do 127º Curso de Comandos que a pretexto do então ocorrido - que todos lamentamos profundamente e sobre
os quais já publicamente nos manifestámos - os Comandos têm vindo a ser alvo da
mais sórdida campanha para denegrir a sua imagem e competência, pretendendo-se
assim atingir a sua coesão e os Valores em que acreditam, servem e defendem.
E com eles, como objectivo último, a Instituição Militar em que se integram.
19 Comandos foram entretanto constituídos arguidos num processo que em breve
iniciará a fase de julgamento.
É do conhecimento de todos que a situação destes militares tem sido votada a um
total alheamento e indiferença pela Instituição em que se integram, que nunca lhes
manifestou qualquer solidariedade institucional nem preocupação pelos constantes
atentados à sua dignidade, idoneidade e bom nome, não lhes permitindo, inclusive,
participar em missões internacionais, não os promovendo e nem sequer lhes dando
apoio judiciário.
Em consequência, estes militares vêm-se na necessidade de arcar com custas judiciais e honorários dos seus representantes de defesa, não tendo, face aos vencimentos que auferem, condições sócio-económicas compatíveis com tais encargos,
sendo necessário o recorrente recurso a colectas de camaradas e à representação
por defensores que advogam a título gracioso, situação que, a curto prazo, se tornará,
por certo, insustentável.
É de elementar justiça deixar aqui um muito sentido agradecimento aos advogados
e sociedades de advogados que de forma pro bono têm vindo a apoiar alguns dos
nossos camaradas, assim como às Instituições sócio-profissionais que de forma tão
empenhada lhes têm também prestado a sua solidariedade e apoio.
Mas não é suficiente - por isso, a Associação de Comandos abre uma Conta Solidária
apelando aos Comandos e aos Homens de Boa Vontade para que nela depositem,
sempre que possível, a sua ajuda para se poder acudir aos avultados custos de um
processo como este.
Contamos com o apoio de cada um de vós!
A Associação de Comandos agradece-vos.
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MAMA SUMÉ
O Presidente da Direcção Nacional
José Lobo do Amaral
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Um ALENTEJANO
Homenagem merecida a um dos raríssimos empresários (diria mesmo
único - não ouvi falar de outro), com noção e prática diária do sentido de
responsabilidade social de uma Empresa...,

desejo de um café Delta acaba por estar também. A Delta é uma referência
em Portugal e Espanha e está presente em mais 35 países. Aliás, e um
pouco por onde quer que haja portugueses.
Mesmo em tempo de crise, a Delta continuou a crescer com base na
transparência, na gestão de proximidade, na equipa de colaboradores
motivada e na rede internacional que se constrói com confiança e que os
tornou líderes de mercado na venda de café.
Nas empresas do grupo Delta, trabalham milhares de pessoas, cerca
de metade das quais em Campo Maior, ainda hoje a sede do grupo. Rui
Nabeiro já explicou parte deste sucesso: “Eu não trabalho para mim, nem
quem trabalha para mim trabalha para eles próprios, nós trabalhamos uns
para os outros.” O grupo empresarial já vai muito além dos cafés, marcando
a diferença também na agricultura, distribuição alimentar e bebidas, ramo
imobiliário ou a hotelaria. É já bastante conhecida a marca de vinhos “Adega
Mayor”, bem como o seu enoturismo ou o Centro de Ciência do Café.
Há uns anos, em declarações à revista Exame, disse: “Deus deu-me o
suficiente para poder partilhar. Mas o que ele me deu não me pertence,
tenho de continuar a trabalhar para dar aos outros. A minha responsabilidade
social é enorme”.

REDACÇÃO
Foi a 28 de março de 1931, na vila raiana alentejana de Campo Maior, que
uma família humilde celebrava o nascimento de mais um filho.
À data, certamente poucos acreditariam que este viesse a ser uma pessoa
que viesse a marcar a face de Campo Maior e do Alentejo do modo que
veio fazer.
Rui Azinhais Nabeiro, uma força do Alentejo e um nome incontornável na
sua História, celebra hoje o seu 89ª aniversário.
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O seu nome e marca que criou, a Delta, são nomes incontornáveis do
Alentejo e do país, e muito se deveu ao sacrifício e esforço deste exemplo
português de “self-made man” que nunca esqueceu as raízes e que
cresceu e fez crescer sempre fundado num humanismo exemplar. E que,
em 1995, levou a que fosse pelo Presidente da República de então, Mário
Soares, com o grau de Comendador da Ordem do Mérito Empresarial
e que, em 2006, receberia de Jorge Sampaio a Grã Cruz da Ordem do
Infante D. Henrique.
Referiu um dia Rui Nabeiro que “Deus deu-me o suficiente para poder
partilhar. Mas o que ele me deu não me pertence, tenho de continuar a
trabalhar para dar aos outros. A minha responsabilidade social é enorme”.
E para quem tudo começou cedo, na escola: “A escola deu-me uma certa
vivacidade e um certo querer pela vida.” – disse à revista das Selecções
do “Readers Digest”, em 2002.
Como dizia o poeta espanhol António Machado, “el camino se hace
caminhando” e assim Rui Nabeiro e o jovem Rui foi trabalhando onde
havia trabalho, e ter trabalho era já um privilégio que poucos tinham neste
recanto do país. Ainda assim, vendeu peixe, foi pregoeiro entre outras
coisas, e na sua mente tinha um só objectivo: ajudar em casa com o que
podia.
Aos treze anos, após deixar de trabalhar na mercearia da sua mãe, juntouse ao pai e ao tio no negócio do café, no entanto, revelou que “Nasci,
cresci e vivo para o comércio (…) Hoje tenho a certeza que foi a mercearia
da minha mãe que ditou a minha vocação de empresário”.
Tinha 19 anos quando o seu pai faleceu e o levou assumir a direcção da
empresa Torrefação Camelo, Lda., à época com instalada em 50 metros
quadrados.
Com “passos curtos, mas certos” – apanágio da gestão empresarial de
Rui Nabeiro - a empresa sofreu alterações e evoluções na empresa, na
década de 70 a nascia a Delta, não sem a existência de dificuldades:
“Os primeiros tempos foram difíceis” (…) “A falta de meios próprios
para assegurar a cobertura do mercado exigiu muito trabalho, método,
disciplina e grandes doses de sentido de oportunidade. Houve momentos
decisivos. Momentos em que foi necessário manter a frieza e o sentido
prático para garantir o crescimento da Delta”.
Certo é que a marca se consolidou. Onde há um português a marca e o

O comendador já revelou por várias vezes outro “segredo” do negócio:
“fazer de cada cliente um amigo e de cada amigo um cliente”. Nos negócios
como na vida, Rui Nabeiro defende que as pessoas devem saber acarinhar,
ser humildes e cultivar a simplicidade.
Esta sua vertente humana é também imagem do Grupo Delta; as suas
empresas fazem questão de apoiar associações, colectividades, projectos e
outras manifestações sociais que a eles se dirijam em busca de patrocínios
e auxílios quer monetários, quer materiais.
Raras empresas se relacionam deste modo com o meio social envolvente.
São pequenos gestos e a tentativa de ajudar a todos que fazem da marca
Delta e do nome Nabeiro factores distintivos e por quem o povo alentejano
nutre um profundo respeito e carinho.
Rui Nabeiro – pela sua personalidade activista e sentido do serviço público
- passou também pela política, ainda em pleno Estado Novo, em 1972,
assumiu a presidência da Câmara Municipal de Campo Maior, fazendo-o
novamente em 1977 – e até 1986 - pela via eleitoral.
Bem no centro de Campo Maior, em 2008, a população campomaiorense e
alentejana homenageou-o com uma estátua em bronze.
Rui Nabeiro disse então que essa estátua, erguida pelo povo, era mais
significativa que a comenda que lhe havia sido entregue por Mário Soares
em 1995.
Na Universidade de Évora foi criada a Cátedra Rui Nabeiro para apoiar
a pesquisa, ensino e divulgação na área da Biodiversidade. Esta foi a
primeira cátedra em Portugal financiada por privados.
Perante a realidade que construiu e a as homenagens que vem sendo alvo,
Rui Nabeiro mantém a simplicidade e humildade, afinal, “Uma pessoa não
pode desviar-se de uma conduta equilibrada.” Mantém também a vontade
de continuar a fazer “O homem sempre que sonha nunca atinge aquilo que
realmente sonhou. Ainda tenho sonhos, sonhos de criar mais. Não fiz tudo
o que sonhei.”
Para ajudar a este dia de celebração, este ano um pouco diferente em
virtude da pandemia Covid-19, em Campo Maior, também o Centro de
Ciência do Café (CCC) celebra 6 anos e o Centro Educativo Alice Nabeiro
o seu 13º aniversário.
Em nome do Alentejo: obrigado e muitos Parabéns, Comendador Nabeiro!
Por frei Eugénio Boléo
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Finlândia, a Beleza no Topo do Mundo

“Quando comecei, levava de 6 a 9
horas para concluir uma criação, mas
na época eu não sabia o que estava
fazendo. Agora posso editar fotos
complexas em menos de uma hora.”

Editor: Anna Davidson

Julius Kähkönen é um jovem e talentoso fotógrafo da Finlândia que tem um
estilo único ao editar fotos, fazendo com que as imagens pareçam saídas de um
sonho ou fantasia. Ele acumulou mais de 350.000 seguidores no seu Instagram
e muitos mais em outras redes sociais. Incrível, porque ele só começou a tirar
fotos há 3 anos. Veja abaixo 25 dos seus melhores trabalhos.
Imagens De Julius Kähkönen
Finlândia

-

Julius começou a editar fotos em 2017
e, ao longo dos anos, desenvolveu
uma técnica única, bonita de se
apreciar. Hoje ele viaja pelo mundo,
tirando fotos de lugares incríveis.
Imagens De Julius Kähkönen
Finlândia

-

Também pode lhe interessar:
A mágica beleza da Islândia vista em
seu esplendor

Imagens De Julius Kähkönen Finlândia
Ele começou a amar fotografia quando
era muito jovem, com a câmera do pai
e tirando fotos do pôr-do-sol. Com o
tempo, ele começou a ficar entediado
na sua pequena cidade e queria viajar
e criar fotos melhores.
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Imagens De Julius Kähkönen
Finlândia

-

“Quanto mais tempo passava na
natureza, mais eu entendia como a
iluminação e as cores funcionam.” Ele
diz. “Estive em 19 países para tirar
fotos.”

Imagens De Julius Kähkönen
Finlândia

-

Acredite, estas belas fotos foram feitas
com iPhones!
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A Serena Solidão Das Paisagens
Árticas

Coisas estranhas que nosso corpo faz
e por quê

Por que sentimos um nó na garganta?

Imagens De Julius Kähkönen
Finlândia

6

I

magens De Julius Kähkönen - Finlândia

-
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Ser MILITAR
Meus senhores, conhecedores e não conhecedores do MUNDO
MILITAR:
Não costumo ser muito destas coisas… mas já me fartei de ouvir
“bocas” porque “os meus amigos” fazem um desfile de manifestação,
quando não têm direito… bem…
Aqui vai um pequeno exemplo, para quem diz que os MILITARES
auferem o mesmo que um médico e um professor ou juiz e para aqueles
que falam mal das suas funções, sem conhecimento de causa, ou com
conhecimento longínquo, do “tempo das vacas gordas”.

Para isso, usa a sua DISCIPLINA!
Um MILITAR não faz greve nem sequer pensa, quando está um civil em
apuros, seja na rua durante um assalto, seja numa tentativa de suicídio
em frente a um comboio, ou seja em ALTO MAR! Para isso, usa a sua
CORAGEM!
Um MILITAR não faz greve só porque não gosta do seu Presidente, do
seu Primeiro-Ministro, do seu Ministro da Defesa… Para isso, usa a sua
LEALDADE!
Um MILITAR não faz greve porque toda a gente faz greve. O MILITAR age
sempre com a consciência do reflexo que a sua quota-parte de Atitudes
tem na comunidade em que se integra. Para isso, usa a sua HONRA!
Um MILITAR não faz greve de serviço nem do seu amor à Pátria! Não
faz greve de retirar o seu chapéu cada vez que passa pela sua linda
Bandeira Nacional nem de cantar “A Portuguesa” com um arrepio no
corpo inteiro e com a lágrima no olho, sejam 10, 100 ou 1 milhão de
vezes que a ouça! Um MILITAR não faz greve nem renuncia ao seu
amor a PORTUGAL! Para isso, usa o seu PATRIOTISMO!
Um MILITAR não faz greve nem despreza a sua moralidade e justiça!
Para isso, usa a PROBIDADE!
Caros Senhores… Um MILITAR formula um Juramento de Honra para
com a Pátria que lhe deu um Lar, um Nome, uma Família, uma Cultura…
o MILITAR é Eternamente Grato e sente-se Honrado por seguir a sua
Vida e Carreira segundo os trâmites de um Código de Valores, que não
existe em papel, não se rasga qual código de ética!
Um MILITAR Vive sempre em constante paradoxo! O MILITAR é
treinado para uma coisa que espera nunca fazer! Combater! Mas caso
o faça e tombe em Defesa dos seus… fá-lo-á com o maior ORGULHO!
Estas são as únicas 10 armas que
o MILITAR usa… todos os dias… as
Virtudes que são tão Suas!
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Um MILITAR não faz greve por ter de ficar 24 horas no quartel, a
assegurar-se de que a força estará operacional para uma catástrofe
civil no Domingo de Páscoa, no aniversário do Filho, da Mulher, da
Mãe, de Casamento, no dia do Pai, no dia da Mãe, na noite de Natal, na
Passagem de Ano! Para isso, usa o seu ESPÍRITO DE CORPO!
Um MILITAR não faz greve por ter de andar à chuva com as mãos sujas
a limpar o esterco e o entulho das casas assoladas pelas intempéries,
enquanto os donos, vizinhos, familiares e amigos ficam a olhar! Um
MILITAR não faz greve porque alguém lhe ordena passar dias no
mato a patrulhar, vigiar e limpar as matas queimadas pelos otários que
passam incólumes e a rir em frente às notícias de Verão, com um maço
de notas no bolso! Para isso, usa a sua SOLIDARIEDADE!
Um MILITAR não faz greve por ser mandado pró outro lado do Mundo
sem ter vontade, porque vontade é algo de que o MILITAR se aliena no
momento em que coloca uma boina! Para isso, usa a sua ABNEGAÇÃO!
Um MILITAR não faz greve porque fica sem subsídios, ou porque lhe
retiram anos à sua “normal” progressão na carreira, ou porque fica
sem 200 ou 300€ no ordenado, ou porque desconta quase metade do
ordenado, ou porque se lhe mudam as regras do jogo a meio ano do
fim do seu contrato, ou porque mora a 400Km do sítio onde trabalha
e tem de gastar 200€ por mês para poder ver a sua família ao fim
de semana! O MILITAR não deixa de ir trabalhar todos os dias com a
mesma vontade! Para isso, usa o seu SENTIDO DO DEVER!
Um MILITAR não faz greve porque o chefe acorda mal disposto e lhe
diz que não vale nada e que não está a fazer nada naquele mundo!

Acredito e sei que existem os que não
se guiam por estes Valores mas, embora
numa pequeníssima minoria, acabam
por ser cuspidos pela força da Verdade.
E no fundo, o pedreiro, juiz, professor,
médico que não conheça um colega
assim, que atire a primeira pedra!
Por falar em colega… esta é só mais
uma das singularidades do MILITAR…
não tem colegas, mas sim Camaradas!
Mesmo com todas estas singularidades,
o MILITAR não Recusará NUNCA fazer
o que for preciso para poder continuar
a ser PORTUGUÊS e Lutar para ver
o Sorriso de qualquer Desconhecido
da sua Nação, como se fosse da sua
Familia. Porque para nós, MILITARES,
PORTUGAL É UMA FAMÍLIA!
Assim… de uma vez por todas, Estudem, Leiam, Perguntem antes de
terem diarreias mentais sobre coisas que não conhecem minimamente!
A tropa existe para TODOS, só não se Alistam se não quiserem caros
IGNORANTES.
Vamos dar a volta a isto, começando pela Consciencialização,
FORÇA CAMARADAS, FORÇA PORTUGAL!
Desta vez Lutamos contra um Inimigo não Declarado, Invisível,
Tenebroso, Desleal, mas NADA NOS DEMOVE.
•Podemos não Voltar, mas Vamos.]
•Bom Dia a Todos!

Carta de militar desconhecido
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Dos protestos no Sudão à economia Steiner
circular, eis a foto do ano para a
World Press Photo
Tenho lido imensas
Os premiados da edição 2020 do World Press Photo, o mais importante
concurso de fotojornalismo do mundo, foram anunciados esta noite.
As revoltas populares em dois países do Norte de África, o Sudão e
a Argélia, dominaram um palmarés que este ano, devido à pandemia
de covid-19, não pôde ser distribuído na habitual cerimónia presencial
organizada pela fundação homónima em Amesterdão.
Par Inês Nadais / Pub

Straight voice, prémio de fotografia do ano: protestos em Cartum, no
Sudão, pela reposição de uma governação civil no país:
YASUYOSHI CHIBA/AFP
Uma imagem inspiradora de um protesto não violento nas ruas
escurecidas de Cartum, a capital do Sudão, arrebatou o prémio de
fotografia do ano na edição 2020 do prestigiado concurso World Press
Photo, cujos vencedores foram anunciados esta noite. Ao contrário
do que é habitual, não houve lugar a uma cerimónia presencial, dada
a disruptiva pandemia de covid-19 que seguramente será o tema
dominante daqui a um ano, quando a próxima edição deste evento
organizado pela fundação homónima, sediada em Amesterdão, nos
permitir passar 2020 em revista.
O retrato de 2019 que o júri do World Press Photo nos propõe, num
palmarés que vai dos protestos anti-governamentais em vários pontos
do mundo (do Sudão a Hong Kong, passando pela Argélia), parece
devolver-nos um ano marcado pela revolta política e pelas catástrofes
– quer as naturais, como os devastadores incêndios na Califórnia
ou a desflorestação que ameaça severamente a sobrevivência da
população de orangotangos na Indonésia, quer as provocadas por mão
humana, como o acidente aéreo que a 10 de Março de 2019 vitimou
157 passageiros de um voo da Ethiopian Airlines, e que tragicamente
se veio a concluir ter resultado de um negligenciado defeito de fabrico
do modelo 737 MAX da Boeing.
A persistência de conflitos como a Guerra na Síria, o recrudescimento
da violência taliban no Afeganistão ou as cicatrizes deixadas pelo
Estado Islâmico no Norte do Iraque, sobretudo na massacrada minoria
yazidi, são outros dos tópicos abordados pelas fotografias vencedoras
desta edição do World Press Photo, onde apesar de tudo se entrevê a
perspectiva de um futuro menos negro, na reportagem sobre projectos
pioneiros de economia circular que o fotógrafo italiano Luca Locatelli
viu premiada na categoria de ambiente.
A pandemia com que o mundo se debate por estes dias não era ainda
avistável, ao fechar do ano que passou. E por isso as únicas máscaras
que as imagens deste portfolio registam são as dos colaboradores do
Programa de Conservação dos Orangotangos de Sumatra, nos seus
delicados esforços para contrariar a extinção desta espécie ameaçada
e restaurar a possibilidade de estes nossos parentes afastados
usufruírem de uma vida em liberdade.

Por Henrique Raposo

biografias de figuras do século XX, sobretudo
músicos. Constato sempre que o público (as pessoas ‘normais’ e não
apenas os intelectuais) liam bons livros. O hábito da leitura, que se
tornou arqueológico, estava no coração da civilização. O contraste com
os nossos dias é confrangedor. Como dizia George Steiner (1929-2020),
o ícone substituiu a palavra. Os efeitos catastróficos da substituição
do jornal e do livro pelo telemóvel estão à vista: os seres humanos
de 2020 parecem neurologicamente inferiores em relação aos seus
antepassados; são mais infantis, impulsivos e agressivos, porque o ícone
é emocional e exige adesão afectuosa ou repulsa enojada. Ao contrário
do ícone, a palavra é racional e exige distância crítica; com as palavras,
até podemos embarcar na maior experiência intelectual: fazer ou ler um
retrato que humaniza o nosso inimigo.
Steiner morreu em 2020, mas podia ter morrido em 1920. Era um
intelectual clássico de um tempo em que “império” não era uma palavra
suja, mas uma realidade que mantinha o cosmopolitismo, a mistura
étnica e linguística debaixo da mesma ordem. A atmosfera dos livros
de Steiner faz lembrar os austríacos, não os austríacos neuróticos do
pós-guerra como Bernhard, mas os austríacos luminosos da Viena ainda
imperial como Zweig. Steiner era imperial e aristocrático. Era aristocrata
não no sentido da snobeira, mas no sentido da erudição e da estética. A
beleza e o saber são exteriores ao homem. Cada homem tem de subir
a montanha da estética e da ética, tem de treinar o olhar e as mãos;
esta escalada é universal, é exterior a todos e é alcançável por todos, é
aberta a todos os indivíduos e a todas as nações. Neste sentido, Steiner
criticava os excepcionalismos dos nacionalismos de direita, mas também
criticava os tribalismos dos multiculturalismos de esquerda. Não aceitava
a ideia de que os tambores de uma tribo africana são equivalentes à
quinta sinfonia de Beethoven. Não se trata de racismo ou eurocentrismo,
trata-se de respeitar a saga do espírito humano.
Se criticava os multiculturalismos, também não tinha paciência para
o jargão pós-moderno da crítica literária. Literatura é literatura e não
metaliteratura. “O purgatório é o lugar natural das artes”, “enquanto
a alma continua a sua ascensão através do Purgatório, a ética prima
cada vez mais incisivamente sobre a estética”, estas e outras ideias
colocavam-no à margem do mundo metaliterário que aboliu a própria
ideia de narrativa. “Já não temos começos”, dizia. Claro que esta crítica
não se dirigia apenas ao mundo das letras, era dirigida à sociedade em
geral, sobretudo ao culto exacerbado da ciência. Steiner montou uma
revolta ética e estética contra o império amoral e utilitário da tecnologia.
Através de um cienticismo arrogante, muitos querem banir as inquietações
metafísicas e religiosas do homem: de onde vem o mal?, o que é o bem?
A ciência, dizia Steiner, não sabe responder a estas questões. É por isso
que precisamos de uma arte que inverta o desencantamento do mundo.
Sem a inquietação religiosa e moral, a inquietação proibida pelos pósmodernos da esquerda e pelos tecnológicos da direita, o mundo torna-se
um local desolado.
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Carta de Itália

Graças às autópsias realizadas pelos italianos ... foi demonstrado que * não é
pneumonia * ... mas é: * coagulação intravascular disseminada * (trombose).
Portanto, a maneira de combatê-lo é com * antibióticos, anti-inflamatórios e
anticoagulantes. *
Os protocolos estão sendo alterados aqui desde hoje.
Segundo informações valiosas de patologistas italianos, nunca foram necessários
ventiladores, nem a unidade de terapia intensiva.
Se isso for verdade para todos os casos, estamos prestes a resolver mais cedo
do que o previsto.
Importante e novo sobre o Coranovírus:
Em todo o mundo, o COVID-19 está sendo atacado devido a um grave erro de
diagnóstico
Ele filmou um vídeo de uma família mexicana nos Estados Unidos que afirmava
que foram curados com um remédio caseiro: três aspirinas de 500 gr dissolvidas
em suco de limão fervido com mel, são tomadas quentes e no dia seguinte,
como se nada tivesse acontecido com elas! Bem, a informação científica que se
segue prova que eles estão certos!
Esta informação foi divulgada por um pesquisador médico da Itália:
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Bem, graças a 50 autópsias realizadas em pacientes que morreram de COVID-19,
eles descobriram que NÃO É PNEUMONIA, estritamente falando, porque o vírus
não mata apenas pneumócitos desse tipo, mas usa uma tempestade inflamatória
para criar uma trombose vascular endotelial. Na trombose difusa correspondente,
o pulmão é o mais afectado porque é o mais inflamado, mas também produz um
ataque cardíaco ou derrame e muitas outras doenças trombóticas. De facto,
os protocolos deixaram as terapias antivirais inúteis e concentraram-se nas
inflamatório e anti-coagulação. Essas terapias devem ser feitas imediatamente,
mesmo em casa, nas quais o tratamento dos pacientes responde muito bem,
quanto mais tarde são realizados, são menos eficazes. Na ressuscitação, eles
são quase inúteis. Se os chineses tivessem denunciado, teriam investido em
terapia caseira, não em terapia intensiva! COAGUALAÇÃO INTRAVASCUAL
DISSEMINADA (TROMBOSE). Então, a maneira de combatê-lo é com
antibióticos, anti-inflamatórios e anticougulados.

O TEMPO E A MENTE
			
Sei que a vida pouco dura,
			
Pois do berço à sepultura
			
O tempo é curto demais.
			
Também sei que há horas mortas,
			
Que nos vêm fechar portas
			Coarctando os ideais.
				Tempo gasto, consumido
				Sem um caminho escolhido,
				Sem pensamento, nem reza.
				É como ser vagabundo
				
Que se arrasta pelo mundo
				Sem fruir a Natureza.
			
Se o tempo voltasse atrás
			
Teria de ser capaz
			
De dar-lhe outra ocupação:
			Ousaria enfrentar medos
			
E compartir meus segredos
			
Com mais Amor que Razão.
				
Das voltas que dá a vida,
				Fica a ilusão perdida
				
De que o tempo nos faltou…
				
Por dele não termos conta
				
É que a nossa mente tonta
				
Assim o desperdiçou!
			
				João Afonso Bento Soares

Um patologista anatómico italiano relata que o hospital de Pergamo fez um total
de 50 autópcias e a bolsa MIlan 20, ou seja, a casuística italiana mais alta do
mundo, os chineses fizeram apenas 3, o que parece confirmar totalmente as
informações. Anteriormente, em poucas palavras, o sucesso é determinado
por uma coagulação intravascular disseminada activada pelo vírus; portanto, a
pneumonia intersticial não teria nada a ver com isso, seria apenas um grande erro
diagnóstico. Duplicamos o número de locais de ranimação na UTI, com custos
exorbitantes, desnecessariamente. Em retrospectiva, tenho que repensar essas
radiografias de tórax que foram discutidas há um mês e que foram discutidas
como pneumonia intersticial; na verdade, ela pode ser totalmente consistente
com essa coagulação intgerstitial disseminada.
As pessoas vão às UTIs para tromboses, embolia venosa generalizada,
geralmente um lúpus, se esse for o caso, intubações e ressuscitações são
inúteis, se o tromboembolismo não for resolvido primeiro. Se você ventila um
pulmão onde o sangue não vai, é inútil, de facto; nove (9) em cada dez (10)
morrem. Porque o problema é cardiovascular, não respiratório.
É a micro-trombose venosa, não a pneumonia, que determina a mortalidade.
Por que os trombos se formam? Porque a inflamação de acordo com o texto
escolar induz trombose através de um mecanismo fisiopatológico complexo,
mas bem conhecido. Então, o que a literatura científica disse especialmente
da China até meados de Março foi que anti-inflamatórios não deveriam ser
usados. Agora, a terapia que está sendo usada na Itália é com anti-inflamatórios
e antibióticos, como nas influenzas, e o número de pacientes hospitalizados foi
reduzido. Muitas mortes, mesmo na faixa dos 40 anos, tinham história de febre
por 10 a 15 dias, que não foram tratadas adequadamente aqui.A inflamação
destruiu tudo e criou o terreno para a formação de trombos, porque o principal
problema não é o vírus, mas a reação imune que destrói a célula onde o vírus
entra. De facto, pacientes com artrite reumatóide nunca foram admitidos nos
departamentos cobertos, porque estão em terapia com cortisona, o que é um
óptimo anti-inflamatório. Essa é a principal razão pela qual as hospitalizações
na Itália estão diminuindo e tornando-se numa doença tratável em casa. Ao
tratá-la bem em casa, não apenas a hospitalização é evitada, mas também o

NOTA: Segundo observação posterior do jornal Observador, as transacções
aqui anunciadas foram feitas tempos antes da quarentena, indo até 2010.
risco de trombose. Não foi fácil entender, porque os sinais de microembulismo
desapareceram mesmo no ecocardiograma.
Neste final de semana foi feita a comparação dos dados de 50 pacientes entre
os que respiram mal e os que não respiram, e a situação parece muito clara.
Com esse importante achado, é possível retornar à vida normal e abrir os
negócios fechados devido à quarentena, não imediatamente, mas é hora de
publicar esses dados, para que as autoridades de saúde de cada país façam as
suas respectivas análises dessas informações e evitar mais mortes inúteis e a
vacina pode vir mais tarde.
Na Itália, a partir de hoje, os protocolos estão mudando.
De acordo com informações valiosas de patologistas italianos, ventiladores
e unidades de terapia intensiva não são necessários. Portanto, precisamos
repensar os investimentos para lidar adequadamente com esta doença.
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Coronavirus : un désastre français
par Guy Millière
Traduction du texte original: Coronavirus: A French Disaste
r
La première mauvaise décision a concerné les frontières et a montré que,
contrairement aux fantasmes de l’Union européenne, celles-ci importent. La
France n’a jamais fermé les siennes ; et elle a permis à un grand nombre de
porteurs de virus potentiels d’entrer dans le pays.
En janvier 2020, plusieurs centaines de milliers de masques étaient
disponibles, mais le 19 février, le président Macron a décidé pour les
envoyer à Wuhan, en un «geste de solidarité avec le peuple chinois» ... Le
gouvernement français a annoncé que des masques seraient disponibles
bientôt, mais fin mars, la plupart des médecins et soignants n’en avaient
toujours pas. Plusieurs médecins sont tombés malades. En date du 10
avril, huit d’entre eux étaient morts du COVID-19 et plusieurs autres étaient
dans un état critique. Le 20 mars, la porte-parole du gouvernement, Sibeth
N’Diaye, déclarait: «les masques sont essentiellement inutiles».
Le 25 février, un épidémiologiste français de renom, le professeur Didier
Raoult ... a publié une vidéo ... Dans celle-ci, il disait avoir trouvé un
médicament permettant de mettre fin à la pandémie: l’hydroxychloroquine
... (utilisée avec l’azithromycine) ... Le 10 avril, le professeur Raoult a publié
des données montrant qu’il avait traité et guéri 2 401 patients.
Immédiatement, Olivier Veran, le nouveau ministre français de la santé, a
déclaré que les déclarations du professeur Raoult étaient «inacceptables»...
Afin de dissiper la controverse, le gouvernement français a publié un décret
autorisant le traitement du professeur Raoult dans les «hôpitaux militaires»,
pour les «patients atteignant la phase aiguë de la maladie» mais a continué
à interdire aux médecins de famille de prescrire le traitement. Le professeur
Raoult a dit que le traitement n’était efficace que s’il était administré «avant
que la maladie n’atteigne sa phase aiguë».
Les grands médias français feraient bien d’exiger que les médecins puissent
prescrire et utiliser de l’hydroxychloroquine, de l’azithromycine et du sulfate
de zinc. Les grands médias français feraient également bien d’être plus
conscients du sordide jeu de la Chine.
«Le comportement de nos dirigeants a été marqué par l’impréparation, la
désinvolture, le cynisme, et beaucoup de leurs actes relèvent de l’application
du code pénal... Mise en danger délibéré de la vie d’autrui, non-assistance
à personne en danger, détournement de biens ... nous avons affaire à un
véritable florilège. A la guerre, on juge les généraux incompétents et parfois
on les fusille. Et cela, président, ministres, fonctionnaires le savent bien» Régis de Castelnau, avocat, Marianne, 4 avril 2020.

Contrairement aux fantasmes de l’Union européenne, les frontières
importent. La France ne les a jamais fermées; et elle a permis à un grand
nombre de porteurs potentiels de coronavirus d’entrer dans le pays. Sur la
photo: un policier français utilise un drône pour observer les environs de la
frontière franco-allemande à Strasbourg, France, le 9 avril 2020. (Photo de
Frederick Florin / AFP via Getty Images)
Le 9 avril, en France, l’un des trois pays européens les plus touchés par le
COVID-19 - les autres étant l’Espagne et l’Italie, 1 341 personnes sont mortes
du virus communiste chinois. Pour l’Italie, principal pays européen touché
jusqu’à présent, le chiffre du 9 avril indiquait 610 décès; pour l’Espagne

le chiffre était 446 et pour l’Allemagne 266. Alors que la pandémie semblait
stabilisée en Italie et en Espagne – et paraissait contenue en Allemagne - en
France, elle restait en expansion.
Des décisions extrêmement mauvaises prises par les autorités françaises
ont créé une situation de contagion plus destructrice qu’elle n’aurait dû l’être.
La première mauvaise décision a concerné les frontières, et a montré que,
contrairement aux fantasmes de l’Union européenne, celles-ci importent. La
France n’a jamais fermé les siennes ; et elle a ainsi permis à un grand nombre
de porteurs de virus potentiels d’entrer dans le pays. Même lorsqu’il est
devenu clair qu’en Italie, la pandémie prenait des proportions catastrophiques,
la frontière entre la France et l’Italie est, côté français, restée ouverte. Le
gouvernement italien, le 10 mars, a interdit aux Français d’entrer sur son
territoire et aux Italiens de se rendre en France, mais à ce jour, la France n’a
établi aucun contrôle du côté français de la frontière.
La situation est la même à la frontière entre la France et l’Espagne, malgré
la situation terrifiante qui règne en territoire espagnol. Depuis le 17 mars, il
est pratiquement impossible de passer de la France à l’Espagne, mais entrer
en France depuis l’Espagne est facile: il suffit de montrer une pièce identité
côté français. Il en va de même à la frontière entre la France et l’Allemagne.
Le 16 mars, l’Allemagne a fermé sa frontière avec la France, mais la France
a refusé de faire la même chose de son coté de la frontière. Le 26 février,
un match de football entre une équipe française et une équipe italienne a eu
lieu à Lyon, la troisième ville de France et quand bien même les malades
affluaient déjà dans les hôpitaux italiens, 3000 supporters italiens ont pu venir
assister au match.
La France n’a jamais fermé ses aéroports; ils sont toujours ouverts aux
«ressortissants des États membres de l’UE, de la Suisse, aux passagers
détenteurs d’un passeport britannique et à ceux titulaires d’un titre de séjour
délivré par la France», ainsi qu’aux professionnels de santé. Jusqu’aux
derniers jours de mars, les personnes arrivant de Chine n’étaient même pas
soumises à des contrôles de température à l’arrivée. Les Français vivant à
Wuhan, ville d’origine de la pandémie, ont été rapatriés par avion militaire et,
à leur arrivée en France, placés en quarantaine, mais ils ont été les seuls.
Si Air France a interrompu ses vols vers la Chine le 30 janvier, les vols des
compagnies aériennes chinoises au départ de Shanghai et de Pékin ont pu
continuer d’atterrir en France.
Le président français Emmanuel Macron a résumé la position officielle de la
France le sujet: «Les virus n’ont pas de passeport», a-t-il dit. Les membres du
gouvernement français ont répété la même chose. Quelques commentateurs
leur ont rappelé que les virus voyagent avec les personnes infectées,
qui, elles, peuvent être arrêtées aux frontières, et que ces dernières sont
essentielles pour arrêter ou ralentir la propagation d’une maladie, mais leurs
paroles ont été inutiles. Macron a fini par dire que les frontières de l’espace
Schengen (constitué des 26 États européens qui ont officiellement aboli tout
contrôle aux frontières entre eux) devaient être fermées, mais a exprimé sa
colère envers les dirigeants européens qui ont réintroduit des contrôles aux
frontières entre leurs pays et d’autres pays membres de l’espace Schengen.
«Ce qui est en jeu», a-t-il dit, apparemment plus préoccupé par l’»Europe»
que par la vie de millions de personnes, «c’est la survie du projet européen».
D’autres mauvaises décisions ont concerné la gestion, désastreuse, des
moyens de lutte contre la pandémie.
Début mars, lorsque des malades en grand nombre ont commencé à arriver
dans les hôpitaux français, les médecins et les soignants ont averti qu’ils
n’avaient pas assez de masques, et ont dit que travailler sans équipement de
protection les exposait à des risques élevés. Des journalistes ont rapidement
découvert qu’en 2013, la France possédait une réserve de plusieurs millions
de masques, mais que le gouvernement avait décidé de les détruire pour
réduire les coûts de stockage. En janvier 2020, plusieurs centaines de milliers
de masques étaient néanmoins disponibles, mais le 19 février, le président
Macron a décidé de les envoyer à Wuhan, en un «geste de solidarité avec le
peuple chinois».
Le gouvernement français a vite annoncé que des masques seraient bientôt
disponibles, mais fin mars, la plupart des médecins et soignants n’avaient
toujours pas de masques. Plusieurs médecins sont tombés malades. En date
du 10 avril, huit d’entre eux étaient morts du COVID-19 et plusieurs autres
étaient dans un état critique. Le 20 mars, la porte-parole du gouvernement,
Sibeth N’Diaye, déclarait encore: «les masques sont essentiellement inutiles».
Fin février, la France ne disposait pratiquement d’aucun test et d’aucun moyen
d’en fabriquer. Le gouvernement a décidé d’acheter des tests en Chine, mais
fin mars, le nombre de tests était encore insuffisant. Alors que l’Allemagne
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effectue 500.000 tests de dépistage par semaine, la France n’a pu effectuer à
ce jour que 50.000 par semaine.

que le traitement n’était efficace que s’il était administré «avant que la maladie
n’atteigne sa phase aiguë».

Plutôt qu’admettre que les tests n’étaient pas disponibles, ou que le
gouvernement avait mal géré la situation, le ministre français de la Santé,
Olivier Veran, a annoncé que le dépistage à grande échelle était inutile, et que
la France avait choisi de «procéder différemment».

Un essai clinique a été lancé par le gouvernement, mais le professeur Raoult
a déclaré que l’essai n’est pas basé sur le traitement qu’il utilise et est destiné
à échouer».

Les élections municipales, prévues pour le 15 mars, ont eu lieu, malgré le virus
et malgré le fait que de nombreux médecins aient averti que les bureaux de
vote seraient des lieux de contagion. Et effectivement, dans les jours qui ont
suivi, des centaines de personnes en charge des bureaux de vote ont afflué
vers les hôpitaux. Le 16 mars, le président Macron a prononcé un discours
déclarant que «la France est en guerre» et que le lendemain, 17 mars, la
France serait mise en confinement.
Le confinement est toujours en place, et le gouvernement français a décidé
de le prolonger. Les règles sont strictes. Les Français ne peuvent quitter leur
domicile, dans un rayon d’un kilomètre, qu’une heure par jour, pour acheter de
la nourriture, et doivent disposer d’une autorisation écrite qu’ils ont à présenter
à la police, qui patrouille dans les rues. Quiconque est arrêté sans autorisation
est condamné à une amende de 135 euros (145 $) la première fois, à 1 500
euros (1 630 $) la deuxième fois et, après trois infractions, est passible d’une
peine de six mois de prison. Toute rencontre avec une personne ne partageant
pas le même lieu de confinement est interdite.
La plupart des Français se conforment aux règles, mais ce n’est pas le cas
dans les zones de non droit. Et la police s’est vue recommander de fermer
les yeux sur ce qui s’y passe. La Seine Saint Denis, où les zones de non droit
sont nombreuses, a présentement, et de façon soudaine, un taux de mortalité
63% plus élevé.
Avant la pandémie, l’économie française ne se portait pas très bien, ce n’est
pas un secret. La croissance était à peine supérieure à zéro, et le chômage
élevé. Aujourd’hui, l’économie française s’est quasiment arrêtée. On peut
imaginer ce que sera la situation après la pandémie.
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Tous les hôpitaux français aujourd’hui sont pleins; les malades doivent être
placés sur des lits dans les couloirs. Le 18 mars, la France ne comptait que
5.000 respirateurs. Des procédures de «triage» étaient enclenchées : des
patients ont pu survivre, d’autres, faute de traitement, non.
Un scandale a éclaté. Agnès Buzyn – qui a été ministre de la Santé jusqu’au
16 février, puis candidate à la mairie de Paris, et qui a perdu le 15 mars, a
déclaré, le 18 mars: «Je savais qu’un tsunami [une pandémie mortelle] allait
frapper la France». Elle a ajouté qu’elle avait l’avait dit au président Macron
dès janvier. Immédiatement, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement
national, principal parti d’opposition en France, a dit qu’»en gardant le silence
sur une situation préoccupante, Agnès Buzyn s’est comportée de manière
déraisonnable». Marine Le Pen a ajouté que si Agnès Buzyn dit la vérité, le
gouvernement et le président Macron ont gravement manqué à leurs devoirs,
et «ce n’est plus de l’incompétence, c’est une faute politique lourde et cela
relève de la saisine de la cour de justice».
Un autre scandale, plus important encore, avait vu le jour un peu plus tôt. Le
25 février, un célèbre épidémiologiste français, le professeur Didier Raoult,
président de l’Institut hospitalier des maladies infectieuses de Marseille
(Méditerranée Infection), l’un des principaux centres européens de recherche
sur les épidémies et les pandémies, avait publié une vidéo, «Coronavirus:
vers une sortie crise «. Il y expliquait qu’il avait trouvé un traitement pour
les personnes infectées: l’hydroxychloroquine (un médicament utilisé contre
le paludisme depuis 1949) et l’azithromycine (un antibiotique couramment
utilisé), et qu’il avait déjà guéri 24 patients.
Immédiatement, Olivier Véran, le nouveau ministre français de la santé, a dit
que les déclarations du professeur Raoult étaient «inacceptables». Une dure
bataille médicale et politique a commencé. De nombreux médecins proches du
président Macron ont souligné leur accord avec Véran et ont dénoncé Raoult.
Certains sont allés jusqu’à le traiter de «charlatan», oubliant que, jusque-là, le
professeur Raoult était considéré par les épidémiologistes européens comme
l’un des plus prestigieux d’entre eux. D’autres médecins ont déclaré que le
professeur Raoult avait raison, et appuyé ses conclusions.
Pour tenter de mettre fin à la la controverse, le gouvernement français a
autorisé par décret le traitement du professeur Raoult dans les «hôpitaux
militaires», pour «les patients atteignant la phase aiguë de la maladie» - mais
a interdit aux médecins de famille de le prescrire. Le professeur Raoult a dit

Le 10 avril, le professeur Raoult a publié des données montrant qu’il avait traité
et guéri 2 401 patients. Un récent sondage international auprès de milliers de
médecins a désigné le traitement à l’hydroxychloroquine comme la «thérapie la
plus efficace» pour lutter contre les COVID 19. La Food and Drug Administration
(FDA) aux États-Unis a autorisé une «utilisation compassionnelle» de
l’hydroxychloroquine, en attendant les résultats des tests scientifiques, qui
seront pleinement disponibles dans «un an ou un an et demi».
Philippe Douste-Blazy, professeur de médecine, ancien ministre français de
la Santé, a déclaré que «le comportement d’obstruction d’Emmanuel Macron
et du gouvernement français» était «criminel». Il a ajouté que» le traitement
proposé par le professeur Raoult a des résultats positifs «et que «la France
sera bientôt le dernier pays à en refuser l’utilisation par les médecins.» Il a
ensuite lancé une pétition appelant le gouvernement à cesser d’entraver
l’utilisation du traitement. Le texte a été signé par des milliers de médecins,
professeurs de médecine et d’anciens ministres de la santé.
Le traitement recommandé par le professeur Raoult ne peut toujours pas, à ce
jour, être prescrit par les médecins de famille français. Un décret promulgué
le 28 mars a, par contre, autorisé les médecins à utiliser Rivotril (clonazépam)
pour «soulager les souffrances des patients en détresse respiratoire». Le
clonazépam ralentit la respiration et peut entraîner un arrêt respiratoire. Le
docteur Christian Coulon, un anesthésiologiste de renom, a tweeté:
«Euthanasie de nos anciens en insuffisance respiratoire. Oui, ils l’ont faite.
Moi médecin je souffre profondément».
Le docteur Serge Rader a expliqué à la radio le 3 avril que de nombreuses
personnes âgées vivant dans des maisons de retraite et maladies du Covid-19
ne sont pas envoyées à l’hôpital parce que les hôpitaux sont débordés,
reçoivent une injection de Rivotril, et meurent seules dans leurs chambres. De
nombreux autres médecins ont exprimé leur horreur sur les réseaux sociaux,
et ont ajouté qu’ils étaient impuissants.
En conséquence, l’anxiété et la colère ont fortement augmenté dans la
population et se sont ajoutées à la détresse causée par la pandémie et le
strict confinement.
Un avocat français connu, Régis de Castelnau, a écrit dans Marianne, un
magazine de centre-gauche:
«Le comportement de nos dirigeants a été marqué par un manque de
préparation, de désinvolture, de cynisme, et nombre de leurs actes impliquent
l’application du droit pénal. La mise en danger délibérée de la vie d’autrui et le
fait de ne pas fournir d’assistance aux personnes en danger sont évidents ...
En temps de guerre, des généraux jugés incompétents sont parfois abattus.
Le président et d’autres responsables en sont bien conscients et doivent
savoir qu’ils seront tenus pour responsables.»
Les économistes s’attendent à ce que le PIB de la France au deuxième
trimestre 2020 soit en chute libre. Un économiste, Emmanuel Lechypre, a
déclaré: «La France connaîtra une récession très grave ... Ce qui se passe ne
s’est jamais vu dans le passé, et le pays ne sera plus jamais le même».
Un récent sondage montre que 70% des Français pensent que le gouvernement
ne dit pas la vérité et que 79% d’entre eux pensent que le gouvernement et le
président ne savent pas où ils vont.
Avant la pandémie, la France était au bord du chaos. Depuis l’élection du
président Macron, pas une semaine en France ne s’est écoulée sans
manifestations. Le soulèvement des «gilets jaunes» a duré 70 semaines, et
s’est accompagné d’émeutes. Une grève contre une réforme du système de
retraite français (en faillite) a débuté en décembre 2019 et a duré jusqu’à
l’apparition de la pandémie.
Le 27 mars, Macron a déclaré sur un ton menaçant que ceux qui critiquaient
sa gestion de la pandemie étaient «irresponsables» et qu’il se souviendrait
«de ceux qui n’ont pas été à la hauteur».
Le 1er avril, le chroniqueur Ivan Rioufol a écrit dans Le Figaro:
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«Le président s’est non seulement trompé, mais il a menti et laissé mentir...
Ce qui lui est reproché est d’avoir nié, jusqu’à l’absurde, l’utilité des frontières
nationales dans la protection contre la pandémie. C’est le discours officiel
qui a tardé à mesurer la gravité de la situation. C’est le gouvernement qui
a répété, avant de soutenir maintenant le contraire, que les masques et
les tests de dépistage du virus n’étaient d’aucune utilité pour les gens,
afin d’occulter une pénurie et une imprévoyance. C’est l’Etat indécis qui
entretient l’incompréhensible confusion autour de la chloroquine... La loi du
silence qu’aimerait imposer Macron est indéfendable.»
Ceux qui détiennent le pouvoir en France semblent plus aveugles
aujourd’hui qu’avant la pandémie. Une débâcle en France semble de plus
en plus proche.
Dans les grands médias français, la Chine est traitée avec une extrême
politesse. Aucun journaliste ne rappelle au public, sinon de manière feutrée,
que la pandémie a commencé à Wuhan, en Chine. Nombre de journalistes
disent que les États-Unis sont dans une situation difficile et montrent les
hôpitaux de New York, comme si montrer la souffrance des Américains
allégeait la souffrance des Français.
Les grands médias français feraient bien d’exiger que les médecins
puissent prescrire et utiliser de l’hydroxychloroquine, de l’azithromycine
et du sulfate de zinc. Les médias français feraient également bien d’être
plus conscients du sordide jeu de la Chine. Le 5 avril, des rapports ont
commencé à montrer qu’en janvier, longtemps avant que la Chine n’ait
informé le monde de ce qui se passait chez elle, elle avait délibérément
menti. Le 14 janvier 2020, dans un tweet, l’Organisation mondiale de la
santé répétait docilement les mensonges chinois:
«Les enquêtes menées par les autorités chinoises n’ont trouvé aucune
preuve claire de la transmission interhumaine du #coronavirus (2019nCoV) identifié à #Wuhan, #Chine».
La journaliste Maria Bartiromo a révélé sur Fox News qu’avant d’alerter le
monde sur la crise, la Chine avait stocké des fournitures médicales aux fins
de tenir le marché, et avait acheté pour 2 milliards de dollars de masques,
ainsi que des centaines de millions de dollars d’autres équipements
médicaux. Pourquoi s’est-elle comportée ainsi? La Chine fournit la
moitié de l’approvisionnement mondial en matériel médical. Des rapports
indiquent que le gouvernement chinois exige que l’Italie lui rachète du
matériel médical que l’Italie lui a donné plus tôt.
Les médias français devraient faire preuve de davantage de compassion,
accorder plus d’attention à ce qu’ils disent, regarder plus scrupuleusement
leur propre société, et réfléchir aux moyens de trouver des remèdes aux
dysfonctionnements économiques et politiques qui ont conduit à l’horreur
qui frappe leur pays.

La Chine a-t-elle procédé à un essai
nucléaire secret ?
Le département d’État américain affirme que Pékin a procédé à des explosions
nucléaires souterraines dans la région du Lob Nor, selon « The Independent ».
Par LePoint.fr
La Chine se livrerait-elle à de petites cachotteries nucléaires à l’heure où la
planète se confine ? Les États-Unis en sont persuadés. Un nouveau rapport du
gouvernement américain, consulté par The Independent, assure que l’empire du
Milieu aurait procédé à des explosions nucléaires souterraines dans la région
du Lob Nor, alors même que le pays assure observer un traité international
interdisant de telles pratiques. Le document du Département d’État américain
n’apporte toutefois aucune preuve pour étayer ses affirmations.
« La mise en service éventuelle par la Chine de son site d’essais nucléaires du
Lob Nor durant toute l’année 2019 (…), les nombreuses activités d’excavation et
le manque de transparence sur ses activités d’essais nucléaires (…) suscitent des
inquiétudes quant à son adhésion au rendement zéro », alerte le Département
d’État dans sa note. Le « rendement zéro » fait référence à un essai nucléaire
dans lequel il n’y a pas de réaction en chaîne explosive.
Les explosions lors d’essais nucléaires sont interdites en vertu du Traité
d’interdiction complète des essais nucléaires (Tice) – un accord élaboré en
1996 et ratifié ni par la Chine ni par les États-Unis, mais auquel Pékin prétend
néanmoins adhérer. Le TICE impose notamment aux États d’autoriser les
inspections sur des sites préoccupants. Or le rapport américain jure que Pékin
bloque les transmissions de données effectuées à partir de capteurs liés à un
centre de surveillance exploité par l’Organisation du traité d’interdiction complète
des essais nucléaires (Otice). Un porte-parole de l’Otice dément toutefois les
dires du département d’État américain, assurant dans les colonnes du Wall
Street Journal que les cinq stations de détection chinoises n’avaient pas cessé
de transmettre des données.

Stratégie américaine ?
De telles allégations pourraient voir les relations déjà tendues entre les ÉtatsUnis et la Chine s’effriter au beau milieu des tentatives par l’administration de
Donald Trump de faire porter la faute de la pandémie de nouveau coronavirus
sur Pékin. Réagissant au rapport du département d’État, un haut responsable
américain a indiqué que les activités nucléaires supposées de Pékin confortaient
Donald Trump dans sa volonté que la Chine se joigne aux États-Unis et à la
Russie dans les pourparlers sur un nouvel accord de maîtrise des armements,
qui a vocation à remplacer les traités Start de réduction des armes stratégiques,
qui expirent en février 2021.
« Le rythme et la manière dont le gouvernement chinois modernise ses stocks sont
inquiétants, déstabilisants et illustrent pourquoi la Chine devrait être introduite
dans le cadre mondial de contrôle des armements », a justifié un responsable
américain sous le couvert de l’anonymat. La Chine, qui disposerait d’environ 300
armes nucléaires, a rejeté à plusieurs reprises la proposition de Donald Trump,
arguant que sa force nucléaire est défensive et ne représente aucune menace.
La Russie, la France et la Grande-Bretagne – trois des cinq puissances nucléaires
mondialement reconnues – ont signé et ratifié le Tice, qui doit encore être ratifié
par 44 pays pour faire partie du corpus du droit international. La Chine et les
États-Unis font partie des huit signataires qui ne l’ont pas ratifié.
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Eles não aprendem
A reabilitação tardia do Hospital Militar de Belém transporta-nos para o
comportamento displicente das autoridades relativamente ao emprego das
Forças Armadas na crise que vivemos.
Por Carlos Branco, Major-general e Investigador do IPRI-NOVA
No dia 7 de Abril teve lugar uma audição do Ministro da Defesa Nacional
(MDN) na Comissão Parlamentar de Defesa, cujo tema geral se prendeu com
a participação das Forças Armadas no combate à Covid-19, na qual se insere
a reabilitação do defunto Hospital Militar de Belém (HMB), especializado em
doenças infectocontagiosas, desactivado em 2012.
Escolhemos esse tema para esta reflexão.
Devido à pandemia causada pela Covid-19, foi decidido reativar o HMB
(parcialmente) e transformá-lo num Centro de Apoio Militar Covid-19.
Para tal foram mobilizados 130 trabalhadores que operaram num regime de
24/24. O MDN anunciou que o hospital entraria em funcionamento no dia 13,
sem indicar o mês.

O leque de casos é imenso. Recordamos as instalações da antiga Escola
Prática de Cavalaria, em Santarém, cujas instalações não ocupadas pela
Câmara estão ao abandono. Situação semelhante ocorre com as instalações
do antigo Instituto de Odivelas, que se encontram vandalizadas, e os seus
azulejos de valor histórico incalculável roubados.
Relativamente ao HMB reina a indecisão. O projecto anunciado pelo ministro
é o mais sombrio das hipóteses possíveis. Recorda-nos o projecto que visa
transferir o Ministério da Defesa Nacional das actuais instalações na Avenida
Ilha da Madeira para as antigas instalações do Regimento de Lanceiros.
A reabilitação tardia do HMB (na verdade não se sabe quando estará
funcional) transporta-nos para o comportamento displicente das autoridades
relativamente ao emprego das Forças Armadas na crise que vivemos. Não
tiveram pejo de as utilizar contra trabalhadores, como furagreves, para
conduzir viaturas de empresas privadas, durante a greve dos motoristas
de matérias perigosas, sem declaração do estado de emergência, apenas
com base na requisição civil. Numa situação de catástrofe nacional, com o
estado de emergência declarado, como aquela que vive o país, optaram por
minimizar a sua intervenção.
Também se estranha os hospitais privados não terem sido objecto de
requisição civil. Será que a crise em que nos encontramos não o justifica? Em
vez de termos pacientes instalados em tendas, em situações precárias, teria
sido melhor acomodá-los em hospitais que estiveram sempre vazios.

Provavelmente referia-se ao mês de Maio, esperando ajuda divina. O MDN
afirmou que “as obras que foram feitas não serão desperdiçadas, porque essa
infraestrutura [HMB] têm de ter uma utilidade. Estava já previsto que essa
estrutura fosse utilizada por uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa
(CML) e a Santa Casa da Misericórdia (SCM), como um centro de cuidados
continuados em que antigos combatentes tivessem acesso privilegiado… Um
ou dois andares serão dedicados aos antigos combatentes”. O MDN estaria
seguramente a referir-se aos deficientes das Forças Armadas, quando disse
“antigos combatentes”. A concretização de tal parceria entre a CML e a SCM
anunciada pelo MDN levanta várias questões.
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Qual a apetência da CML para gerir hospitais? Tornou-se à última hora
uma Direcção-Geral do Ministério da Saúde? O dinheiro público serve para
reabilitar um hospital que vai ser cedido a privados? Iniciativa privada à custa
de dinheiro dos contribuintes é seguramente uma actividade muito aliciante.
Seria interessante o MDN divulgar os valores da reabilitação.
Interrogamo-nos sobre a vantagem de alienar um hospital público especializado numa valência deficitária (doenças infectocontagiosas), como ficou
demonstrado na recente crise originada pela Covid-19, para o transformar
numa infraestrutura hospitalar privada especializada em cuidados continuados,
um campo em que a oferta pública também é manifestamente insuficiente.
Fará seguramente mais sentido aumentar a capacidade hospitalar do SNS
para combater doenças infectocontagiosas, antes da crise reduzida apenas
a Serviços num reduzido número de hospitais. Por algum motivo se teve
de mandar reabrir o HMB e criar à pressa uma nova unidade de cuidados
intensivos no hospital Pedro Hispano, entre outras medidas tomadas. Não
abona nada insistir em políticas que provaram ser erradas.
Não parece avisado alienar bens públicos necessários ao país. É o que está
em causa na proposta do MDN. Significa que, no futuro, terá de se recorrer ao
privado para colmatar a ausência de capacidade pública entretanto alienada.
Não foi o que se verificou desta vez, mas será o queacontecerá se o MDN
concretizar o plano anunciado.
É de interesse nacional dar vida ao HMB. Reforçaria o SNS e dotaria o país
de capacidades numa área médica que se tornou crítica, cuja importância tem
tendência a aumentar. Nada desaconselha que fique na órbita das Forças
Armadas, como esteve no passado. A decisão de o fechar foi errada, erro que
por falta de visão estratégica as autoridades se preparam para repetir. Fazer
obras no HMB para o reabrir por uns dias, e entregá-lo a privados, é um acto
que fere o interesse nacional. Não vale a pena passar a vida a gemer contra
os populismos e o crescimento do autoritarismo. Decisões desta natureza,
que não passam despercebidas à população, são a centelha que alimenta
essa fogueira.
A posição do MDN sobre o HMB traz-nos à memória desenvolvimentos
desagradáveis relacionados com a sanha alienadora de imóveis do Estado
utilizados por militares. Depois de alienados, os novos donos votaram-nos ao
abandono, sem cumprirem os objectivos com que se tinham comprometido.
(composição fotoshop por desconhecido)
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CHSLD: 30 ans d’inaction collective
et d’âgisme

Brigite Breton / Le Soleil

Avant même l’éclosion du coronavirus, le Québec était de plus déjà aux
prises avec une pénurie de personnel, et non seulement de préposés
aux bénéficiaires. Personne n’accourt pour travailler auprès des «vieux»
peu ou non autonomes. La mise en quarantaine d’employés infectés par
la COVID-19 a accentué le manque de main-d’oeuvre.
La réforme des structures de 2003 et de 2015 a aussi porté un dur coup
aux centres d’hébergement qui ont perdu leur autonomie et leur pouvoir
décisionnel. Comme les centres jeunesse, ils sont noyés dans les centres
intégrés de santé et de services sociaux où dominent les intérêts des
hôpitaux.
Et il y a aussi l’éternel problème de financement où là encore, le secteur
hospitalier accapare la plus grande part.
Il semble aussi que le Canada et le Québec ne sont pas immunisés
contre l’âgisme.
En affirmant que les entreprises pouvaient rouvrir parce que la plupart
des décès sont dans les CHSLD où l’espérance de vie moyenne est de
moins de deux ans, le député conservateur Marc Dalton a exprimé tout
haut ce que d’autres citoyens pensent tout bas.
Pour Réjean Hébert, c’est carrément de l’âgisme. «Personne n’oserait
tenir de tels propos sur les femmes et les homosexuels. Mais sur
les personnes âgées, ça passe. Les «vieux» ne sont pas utiles
économiquement. Leur valeur est moindre».

Ne cherchez pas UN coupable. La «tempête parfaite» qui se déroule
présentement dans les CHSLD et les résidences pour aînés est le résultat
de 30 ans d’inaction collective et d’âgisme, selon Réjean Hébert.

Il rappelle que la société permet maintenant de vivre vieux et de vieillir
en perte d’autonomie. Des changements s’imposent donc pour s’adapter
à cette réalité.

Gériatre, gérontologue, ancien ministre de la Santé et des Services sociaux
et professeur à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, le
Dr Hébert ne jette pas le blâme sur les personnes présentement en place.
Selon lui, les conditions de vie, de mort et de travail déplorables exposées
encore plus brutalement en ce temps de pandémie dans les CHSLD
sont aussi le fruit de l’absence de volonté à financer adéquatement les
soins, notamment à domicile, d’une population vieillissante et en perte
d’autonomie.

Cela suppose que le financement des soins de santé pour les personnes
en perte d’autonomie soit revu afin que celles-ci puissent continuer de
vivre à leur domicile.

«Si des chirurgiens cardiaques sortent sur la place publique pour
dénoncer une situation à l’hôpital, cela inquiète mononcle Gérard et
matante Thérèse et les ajustements nécessaires sont apportés. Les
soins aux personnes âgées, eux, passent toujours au 2e rang», constate
et déplore le gériatre en entrevue téléphonique.
Les cas de maltraitance et d’insuffisance de soins émeuvent et choquent
quelques jours, mais on oublie vite. Jusqu’à ce que d’autres cas défraient
les manchettes. Les rapports de commissions, d’enquêtes, de coroner, de
vérificateur général, de protecteur du citoyen s’accumulent et s’ajoutent
aux reportages troublants.
À qui la responsabilité de la catastrophe qui frappe les aînés, les «bâtisseurs
du Québec» durant la présente crise sanitaire? Au gouvernement Legault,
à l’austérité du gouvernement Couillard qui l’a précédé, aux directeurs
généraux, aux propriétaires, comme celui du CHSLD Herron de Dorval,
qui chargent 10 000$ par mois à des vieillards qui se croient en sécurité?
La «tempête parfaite» n’est pas apparue soudainement.
Si l’arrivée de la COVID-19, un virus virulent et létal pour les personnes
âgées vulnérables, rend la tempête si ravageuse et redoutable, c’est
parce qu’elle est combinée à d’autres éléments.
Bon nombre de personnes âgées sont rassemblées dans un même lieuCHSLD publics ou privés, ressources intermédiaires d’hébergement,
résidences privées pour aînés. Au Québec, environ 19 % des aînés vivent
regroupés, comparativement à 8,5% ailleurs au pays.
En 2016, Réjean Hébert avait été critiqué pour une lettre publiée dans
les médias. Il écrivait : «Dans les années 70, Anne-Marie Guillemard
parlait de mort sociale pour qualifier la retraite. L’autarcie des aînés dans
des complexes immobiliers représente aussi une mort sociale. Les vieux
se cachent pour mourir. Une mort sociale dans des ghettos dorés bien
à l’abri des regards et d’une société indifférente et complice». La mort
biologique s’ajoute à la mort sociale.

Réjean Hébert a osé faire le saut en politique pour mettre en application
la formule qu’il préconise depuis des décennies pour faire face au
vieillissement de la population : l’assurance autonomie.
Le gouvernement minoritaire de Pauline Marois dont il faisait partie
a présenté un livre blanc et un projet de loi à cette fin. Les péquistes
expulsés du pouvoir, le projet d’assurance autonomie n’a pas eu de suite.
Pour Réjean Hébert, celui-ci n’a rien perdu de sa pertinence. Bien au
contraire.
Il rappelle que l’Allemagne a mis trente ans à convenir d’une telle
assurance pour sa population. Il garde donc espoir que le Québec fasse
de même. Comme l’ont décidé aussi une quinzaine de pays dont le
Japon, la Corée du Sud, la France, la Belgique, l’Autriche, les Pays-Bas,
l’Italie.
Nous aurons sûrement l’occasion d’y revenir puisque plusieurs voix
s’élèvent ces jours-ci pour réclamer une réflexion sur les services offerts
aux personnes âgées.
Optimiste, le Dr Hébert espère enfin un début d’action collective.
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Lady Gaga offre un message
d’espoir pendant One World,
Céline Dion en clôture
LA PRESSE CANADIENNE
Céline Dion a posé la touche finale à une émission spéciale en soutien
aux personnes luttant contre la pandémie de la COVID-19 tournée dans la
simplicité et la quiétude de la demeure des intervenants.
La chanteuse de Charlemagne a interprété The Prayer en compagnie
d’Andrea Bocelli et de Lady Gaga. Ils étaient accompagnés du pianiste Lang
Lang.
LadyGaga, qui avait organisé l’émission, avait lancé One World: Together At
Home en encourageant les gens affectés par la pandémie de la COVID-19
à chercher des moyens de sourire malgré la douleur.
L’émission spéciale de deux heures présentée samedi soir soulignait
également la contribution des travailleurs de la santé et des autres
personnes qui sont sur la ligne de front. Elle constituait la deuxième partie
d’un marathon de huit heures en appui à Global Citizen et l’Organisation
mondiale de la Santé.
«Je pense très fort aux travailleurs de la santé qui mettent leur vie en danger
pour nous», a dit Lady Gaga, qui a chanté la version de Nat King Cole de la
chanson Smile.
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L’émission était diffusée sur différentes plateformes, dont celles de CBC,
Bell Media et beIN Sports au Canada. Au Québec, l’émission pouvait être
vue sur la chaîne VRAK. Amazon Prime Video diffusait également l’émission
spéciale sur sa plateforme au Canada.
Stevie Wonder a chanté Lean On Me de Bill Withers - qui est décédé le 30
mars - tout en jouant du piano. Il a rappelé aux téléspectateurs que «pendant
des temps difficiles comme ceux que nous vivons, il faut se tourner les uns
vers les autres pour s’entraider».
Paul McCartney a interprété le succès des Beatles Lady Madonna et a parlé
de sa mère, qui était infirmière, pendant que des photos de travailleurs de la
santé étaient montrées à l’écran.
Les grands réseaux américains présentaient simultanément l’émission.
L’animateur Jimmy Kimmel a noté en cours d’émission que plus de 50
millions $ américains avaient déjà été récoltés pour venir en aide à ceux
dans le besoin pendant la crise.
Parmi les autres célébrités qui participaient à cette émission spéciale se
trouvaient les Rolling Stones, Chris Martin, Oprah Winfrey, Elton John, Kelly
Clarkson, Lizzo, Billie Eilish, Eddie Vedder, Jennifer Lopez, Lupita Nyong’o
et David Beckham.
Du côté des Canadiens, la chanteuse Jessie Reyez, l’animatrice d’émission
de fin de soirée Lilly Singh et le joueur de hockey P.K. Subban ont aussi mis
la main à la pâte.
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As doutrinas económicas por um
canudo
É hoje o “dia do trabalhador”, que na origem celebrava os “mártires de Chicago” e
depois serviu de mote para toda a “esquerda socialista”, que a Espanha franquista
feriava sob a égide de “S. José carpinteiro” e que, finalmente, se cindiu entre os que
queriam ir “à luta” e os que preferiam “a festa”. Mas quem fala em trabalho, fala em
economia, que agora está “confinada”, com o emprego e o trabalho meio parados, e
os salários e lucros a minguar (tirando os oportunistas do momento).
Nada percebo de teoria económica, além do que pude aprender em manuais básicos
como os Problemas Fundamentais da Economia ou as Lições de Economia do
Francisco Pereira de Moura que, segundo o que anotei nas portadas, li em 1963
e 1968. Li depois muito marxismo, que em seguida pus de lado. E, finalmente, por
motivo de provas académicas e necessidades das minhas investigações e estudos de
sociologia do trabalho, recorri à Ciência Económica de Marnoco Sousa (de 1910, por
onde meu pai havia estudado) e a uma larga panóplia de autores contemporâneos
que tanto versavam sobre macroeconomia como microeconomia, mas nunca sobre
teoria económica, finanças ou modelos matemáticos.
É verdade que, nos últimos anos e de tanto se falar nele, muitos acabámos por
entrever alguma coisa do funcionamento do sistema económico actual, sobretudo
dos meios de financiamento do Estado, da rendibilidade do negócio bancário ou
“das multinacionais” e do crédito/endividamento das famílias, das empresas e dos
governos ou outras entidades públicas com autonomia para tal.
De toda a avalancha de análises sobre a conjuntura que desabou no meu computador
nos últimos dois meses, apreciei particularmente o artigo que Sérgio Aníbal nos
serviu no domingo de Páscoa (“Efeitos económicos do coronavírus podem prolongarse durante décadas”, Público, 12.Abr.2020: 14-15) sintetizando as conclusões de um
estudo de economistas californianos em que estes verificaram os efeitos de longo
prazo das 12 pandemias mais importantes registadas desde a Peste Negra no século
XIV. Do resto, tento fugir dos números e das leituras estatísticas que diariamente nos
anunciam, sem cuidar das disparidades dos critérios e das manipulações a que se
prestam. E, sobre as “teorias da conspiração” que por aí pululam, deixo esse trabalho
para os especialistas da espionagem ou para algum romancista mais talentoso.
Se não estou enganado (e como quase toda a gente afirma), a vaga pandémica
que desabou sobre o mundo inteiro neste início de nova década vai produzir efeitos
económicos só talvez comparáveis às duas guerras mundiais do século passado.
E abalos nas estruturas sociais sobreviventes porventura ainda mais imediatos,
porém imprecisos e inconclusivos. Sob o actual “neo-liberalismo” (como a esquerda
gosta de afirmar, decerto para subjectivamente subalternizar o valor da liberdade),
o económico e o social estão imbricados de uma forma tão complexa (e misturados
com o conhecimento, as formas culturais e a intercomunicatividade) que um acidente
numa esfera reproduz-se logo na outra e de maneira alargada (pela globalização, tal
como se diz que o capital intenta sempre fazer).
Explico-me: é verdade que, nos planos demográfico e das estruturas sociais básicas
(as famílias e as suas práticas, a vida colectiva urbana ou nacional, o povoamento
territorial, etc.), os povos beligerantes de então sofreram perdas e destruições
enormes, e traumatismos que, no entanto, os períodos esperançosos dos pós-guerra
conseguiram em parte superar. Houve também nações que se mantiveram neutrais
ou psicologicamente à margem do conflito (como a maior parte da África negra ou da
Améria latina) e apenas foram atingidas pela escassez de certos bens comerciados
internacionalmente. Passados tais períodos bélicos, voltou a esperança de que “o
mal” tinha sido ultrapassado – ainda que os vencidos tivessem sofrido humilhações
profundas, a Sociedade das Nações rapidamente mostrado a sua incapacidade para
conter dinâmicas de vingança e a ONU só muito limitadamente conseguido assegurar
a paz mundial: mas, apesar disso, nos anos 20 dançou-se o “charlston” e as mulheres
deram passos para a sua emancipação, a arte (e a propaganda) do cinema atingiu
as massas, o desporto canalizou-lhes as energias; no “pós-45” ocorreu o baby-boom
ocidental, a “reconstrução” e o “pacto social”, chegou a hora das elites dos territórios
colonizados apresentarem a sua factura aos europeus e, no Ocidente, a juventude
começou a encher escolas e universidades.
Também em ambas as conjunturas se desenharam alternativas políticas que
rompiam drasticamente com o statu quo ante: o socialismo-de-Estado protagonizado
pela URSS e depois pela China; o nazi-fascismo que não durou mais de duas
décadas (mas se decantou sob formas aparentadas em vários regimes autoritários);
e a esperança dos povos colonizados em que a sua independência política lhes
traria mais bem-estar e felicidade. Por sua vez, os jovens não pediram autorização a
ninguém para reclamar e começar a “changer la vie”.
A economia mundial passou claramente a ser liderada pelos Estados-Unidos com
o seu avanço tecnológico e poderosa indústria, apoiado no novo “padrão-dollar”
como meio de reserva e pagamento para o comércio internacional. Mas uma fatia
significativa do planeta escapava ao seu “império”: o Leste europeu, a maior parte
da Ásia, e alguns pedaços bem encravados em África, Médio Oriente e mesmo nas
Américas, onde se hasteavam bandeiras vermelhas (muitas vezes sob o disfarce de
símbolos nacionalistas).
Passaram-se algumas décadas e, mais do que a diferença em armas nucleares,
o “mundo socialista” verificou ter perdido o confronto com o “capitalismo ocidental”

em termos de produtividade e crescimento económico, agora muito assente no
consumo das massas e em tecnologias avançadas de automação, telecomunicações
e informação, mudando a configuração das estruturas e das dinâmicas sociais. Os
comunistas chineses (cujos balbuciamentos na década de 1920 vale a pena conhecer,
para melhor entender os seus actuais intérpretes) perceberam os erros do Kremlin e,
com o seu pragmatismo confuciano, adoptaram desde finais dos anos 70 a política
de um verdadeiro “capitalismo concorrencial de Estado”. Vê-se hoje onde ele chegou,
desafiando agora claramente a hegemonia americana-ocidental, por enquanto no
comércio internacional e nas tecnologias, quiçá amanhã impondo a sua ordem em
todo o Extremo-Oriente e no Oceano Pacífico. A Austrália e o Japão são os dois polos
vigilantes estranhos mais incomodativos para Pekin. E (além do Espaço e das cibertécnicas) as ciências biológicas serão talvez o novo domínio científico-tecnológico
onde, nas próximas décadas, a concorrência e o confronto se irão mais agudizar.
À evolução própria da epidemia, à travagem a fundo das trocas internacionais, das
mobilidades, serviços e produção industrial, junta-se a consequência do afundamento
dos mercados petrolíferos e uma espantosa purificação das camadas atmosféricas.
Mas ninguém vê como responder adequadamente a tão contraditório choque e
entrecruzamento de fenómenos.
Em todo o caso, há grandes projectos “tecno-civilizacionais” que talvez possam
ser agora equacionados a uma nova luz de custos-benefícios, apesar dos valores
sempre astronómicos de tais investimentos: a electrificação dos meios de mobilidade
(automóveis e ferrovia); uma travagem no turismo intercontinental e no transporte
aéreo (com slogans do género: “Não vá! Veja no seu tablet!”; e um inevitável aumento
exponencial das teleconferências); e, pesados os riscos, talvez mesmo algum retorno
ao aproveitamento da energia nuclear – micro, para a propulsão de navios; macro,
para gerar electricidade –, pois não se vê como prescindir do “carbono” nos nossos
tempos. As “renováveis” são boas, mas insuficientes e com evidentes limitações. A
“urbanização” da população mundial e o complexo tecnológico já existente impõem
ónus irrecusáveis. Embora admitamos que o presente abalo global possa levar a
uma tomada de consciência social de âmbito mais alargado sobre as correcções
desejáveis a fazer no nosso “estilo de vida”.
Desta vez sem guerra antecedente, a crise económica que vai seguir-se à pandemia
actual pode ser devastadora, e a primeira com esta amplitude. Como é costume dizerse, ela atinge todos, mas não da mesma maneira. Não faço ideia como vai subsistir
o poderio económico US com o presidente que tem em Washington e o panorama
partidário ali existente: se o seu “fechamento” vai resistir a algum repentino impulso
agressivo (dependendo das sondagens eleitorais); se a sua dívida pública nas mãos
chinesas não vai ser o cavalo-de-troia que o obriga a voltar mais cedo do que pensava
aos seus queridos negócios privados e às amantes de cabaré.
Mas também me pergunto (uma vez mais, como toda a gente) sobre o que vai
suceder à União Europeia nesta conjuntura. Aparentemente, ninguém deseja repetir
o quadro da “crise das dívidas soberanas” de há nove anos e da “austeridade” que
veio a seguir. Mandam-se os “pactos de estabilidade e crescimento” às urtigas, põese a planche-à-billets a funcionar (querendo com isso “injectar” liquidez para crédito,
produção, consumo privado e mesmo algum investimento) para que não se percam
muitos empregos e a economia não paralise completamente. Mas o endividamento, o
défice orçamental e o stock de dívida pública acumulada vão crescer outra vez para
além dos limites previstos. É certo que a crise vai atingir todo o mundo, mas…
Não sabemos se a União Europeia vai acabar por aceitar uma forma qualquer de
“mutualizar” (de garantir em conjunto) a solvência dos empréstimos extraordinários
que os estados-membros vão ter de contrair nesta conjuntura excepcional, se é
o orçamento comunitário que sairá inflacionado ou outro qualquer dispositivo que
operacionalize a tão badalada “solidariedade” europeia. Mas sabemos que não é
avisado formular hipóteses de fragmentação da UE em duas ou três zonas monetáriopolíticas, embora dentro de um mesmo “envelope” confederal e num espaço de
manutenção das “quatro liberdades” fundadoras, pelo encorajamento que isso daria
aos governos mais agressivos e à abertura de novos campos de conflito. Porém, é
uma hipótese que não deve ser posta de lado. Isto, embora o “quadro europeu” seja
apenas um dos players na cena internacional – para nós, o mais interessante, mesmo
sem falar dos interesses próprios –, e outros actores mais poderosos possam vir
finalmente a ditar contra ele as suas leis.
Mas haverá vontade política para fazer uma “liquidação” ou “azeramento das contas”
a nível mundial para repartir e relançar em novas bases o sistema económico
internacional (tendo em consideração os problemas da degradação climática e a
desejável transição energética)? Um outro Bretton-Woods? Ou violar-se-ão as regras
prudenciais “de Basileia” (ou outras que desconheço), arriscando uma crise bancária
e financeira por cima da crise económica que não vai poder ser evitada?
Não há dúvida que muitas pessoas precisam de dinheiro para sobreviver e se afligem
com os empréstimos que têm por pagar, que a maioria das pequenas empresas
arrisca a insolvência e ao Estado são feitos pedidos urgentes quase irrecusáveis. Mas
confesso que tanto dinheiro-papel assim prodigalizado me causa alguns arrepios,
embora admita que os actuais instrumentos de política económica ao dispor dos
governos (e, embora mais lentos, da própria UE) sejam capazes de controlar e evitar
o deslace de um processo inflacionário em grande escala, como a Alemanha sofreu
há um século. Esperemos que sim, sem depositar excessiva confiança na coragem,
sageza e competência de quem decide por nós: um Estado que há muito não tinha
tamanha largueza de meios para actuar, mas que não poderá fugir à correspondente
responsabilidade histórica de prestar contas pelo que decidir.

JF / 1.Mai.2020
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www.facebook.com/museucombatente.oficial

https:facebook.com/ligadoscombatentes.oficial
Durante duas horas travou -se um
combate desigual entre o submarino
alemão e o pequeno navio português,
que tentava evitar a perseguição
ao navio mercante, que conseguiu
escapar. Finalmente, com as munições
esgotadas, o navio português pára
e inicia -se o seu abandono pela
guarnição, sob o fogo do inimigo. Depois de saqueado pelos alemães, o navio
seria afundado por cargas explosivas que estes colocaram a bordo. Assim
acabou o navio que escoltara 22 navios, e percorrera 7.020 milhas em apenas
20 meses de serviço na Armada. O paquete conseguiu escapar e o próprio
comandante alemão classificou os portugueses como heróis pela forma como
combateram.

A SALA AUGUSTO CASTILHO

UM NOME MULTIPLICADO – Um Homem e dois navios.
Homenagem à Marinha em três vertentes históricas diferentes.
A nova sala de exposições AUGUSTO CASTILHO no Museu do Combatente,
vai ser dedicada à Marinha, mas o seu nome tem a ver com um homem e dois
navios.
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- O Almirante Augusto Vidal de Castilho Barreto e Noronha, que como
Capitão de Fragata foi comandante da corveta Mindello, navio que consta
da exposição;
- Augusto de Castilho navio, que, comandado pelo 1º Tenente
Carvalho de Araújo , chegou ao Funchal em 11 de Outubro de
1918, procedente de Lisboa, escoltando o vapor Beira.
A 13 de Junho de 1916, devido à Primeira Guerra Mundial,
o Elite foi requisitado pelo Governo Português para ser usado
em missões como patrulha de alto mar e escolta oceânica,
armado com uma peça de 65 mm e outra de 47 mm. Foi um dos
navios portugueses que teve mais encontros com submarinos
alemães, sendo no último afundado.
A 13 do mês de Outubro de 1918, o Augusto de Castilho recebeu instruções
para escoltar o paquete San Miguel da Empresa Insulana de Navegação, que
transportava 206 passageiros e carga diversa. Pelas 6 horas da manhã do
dia 14 de Outubro de 1918, numa posição 180 milhas a Noroeste da ilha
da Madeira, o submarino U -139, armado com duas peças de 150 mm, cujo
alcance era muito superior às do Augusto Castilho, atacou o paquete.

O navio foi rebatizado em homenagem ao almirante Augusto
Vidal de Castilho Barreto e Noronha com o nome de Augusto
de Castilho.
Mas a história do caça-minas Augusto de Castilho e do seu
Comandante serão objecto de outro artigo na altura em que fôr
inaugurada a exposição de navios.
- O F484 – NRP AUGUSTO DE CASTILHO (1970-2010)
A NRP “Augusto de Castilho” da classe João Coutinho, foi
construído sob um projecto de concepção nacional de 1965, da
autoria do Contra-Almirante Engenheiro Construtor Naval Rogério d’Oliveira
(Direcção das Construções Navais) na Empresa Nacional ,Bazan de
Construcciones Navales Militares, em Cartagena, foi lançado à água, tendo
sido aumentado ao efectivo dos navios da Armada no dia 14 de Novembro de
1970. Entrou em Lisboa pela primeira vez em 22 de Dezembro de 1970.
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Armamento
2 peças Mk63 de 76 mm em reparo binado
2 peças AA Bofors de 40 mm em reparo
binado
1 ouriço mk 10
2 morteiros lança-bombas de profundidade
mk9
Lotação 97 elementos (9 oficiais, 15
sargentos e 73 praças)
Entre Janeiro de 1971 e 1976 a corveta
visitou a Madeira, Cabo Verde (1971,
1972 – Março a Junho quando regressou
a Lisboa, voltando para Cabo Verde em
Dezembro),
Angola (Outubro de 1971,
com fabricos em Novembro em Capetown,
Junho de 1972 volta a Angola, regressando
no final do ano a Cabo Verde).

De 1970 até 1975, os navios desta classe foram utilizados na função principal
para a qual tinham sido projectados, atuando em missões de soberania e
apoio de fogo nas águas de Angola, Guiné Portuguesa, Moçambique e
Cabo Verde. Com a independência dos territórios ultramarinos, as corvetas
passaram a ser utilizadas sobretudo em missões de vigilância, fiscalização,
busca e salvamento nas águas de Portugal.

Depois de ter visitado a Guiné por duas
vezes regressou a Lisboa em Dezembro de 1973.Em Agosto de 1974 saiu para
Cabo Verde onde permaneceu até 5 de Julho de 1975, data da proclamação
da independência desse país.
Em Março de 1976 iniciou a
primeira comissão nos Açores onde
cumpriu regularmente comissões,
participou em exercícios e acções
de fiscalização.

Sendo um tipo de navio especialmente adaptado à atuação nas águas dos
territórios ultramarinos portugueses, garantiu aí uma presença naval em
defesa da soberania de Portugal. A Marinha Portuguesa classificou os navios
da nova classe como corvetas, apesar da sua dimensão já os inserir na
categoria das fragatas ligeiras e de terem recebido o prefixo F no seu número
de amura.
Este projecto teve a colaboração dos estaleiros alemães ”Blohm & Voss” no
que concerne a estudos de pormenor e estabilidade, foram a 1.ª série de um
programa de 16 corvetas, cuja 3.ª série não se chegou a construir. Os três
primeiros navios foram construídos em Hamburgo - Alemanha, e os restantes
três, no qual se insere o NRP ”Augusto de Castilho”, nos Estaleiros Navais de
”Bazán” (actual Navantia), em Cartagena - Espanha.

12 de Maio de 1988, embarcou o
Presidente da República Dr. Mário
Soares.
O ”Augusto de Castilho” procedeu ao
transporte para a Alemanha da futura
1.ª guarnição da Fragata ”Vasco
da Gama”, em 2001, o ”Augusto
de Castilho” e o ”João Coutinho”
participaram na recuperação de
corpos do acidente da ponte Hintze
Ribeiro em Entre-os-Rios, e em 2002 o ”Augusto de Castilho” participou no
exercício ”NEOTAPON”, servindo de navio de apoio aos Mergulhadores
Sapadores na detecção de simulacros que simulavam minas.
Através da Portaria 460/03 de 31 de Março 2003 passou ao estado
de desarmamento com vista ao seu abate aos efectivos da Armada.
O HOMEM
- O Almirante Augusto Vidal de Castilho Barreto
e Noronha nasceu a 10 de Outubro de 1841 em
Lisboa e morreu em 30 de Março de 1912 (70
anos) em Lisboa.
Era filho do conhecido António Feliciano de
Castilho, escritor romântico, pole-mista e
pedagogista, inventor do Método Castilho de
leitura, político, escritor, poeta (1800-1875)
e de sua mulher Ana Carlota Xavier Vidal de
Castilho (1811-1871). Era também irmão de
Júlio de Castilho (1840-1919).

O projecto foi utilizado posteriormente como base para as corvetas das classes
”Descubierta” da Marinha de Guerra Espanhola, Egípcia e Marroquina, ”Meko
140” da Marinha de Guerra Argentina e inspirou os avisos da classe ”A69” da
Marinha de Guerra Francesa, Argentina e Turca.
Características do grupo de corvetas João Coutinho
Tipo corveta, fragata ligeira
Deslocamento máximo		
1.380 t
Deslocamento standard 		
1.203 t
Comprimento			
84,59 mts
Boca				
10,3 mts
Calado 				
3,6 mts
Velocidade máxima		
24,4 nós
Velocidade de cruzeiro 		
18 nós
Autonomia à velocidade de cruzeiro
5.900 milhas
PLataforma para 1 helicóptero

A sua carreira começou na Escola Naval em
1859, tendo servido em Angola, no Estado
Português da Índia, em Moçambique e no Brasil.
Em Moçambique foi Governador-geral
de 1885 a 1889. Nessas funções, emitiu em 1886 uma Portaria Provincial
regulando a cobrança do ”mussoco” nos Prazos (que tinham sido ”extintos”,
pela terceira vez, seis anos antes), que incluía a obrigatoriedade dos homens
válidos pagarem aquele imposto, se não em produtos, então em trabalho;
foi dessa forma que começaram a organizar-se as grandes plantações de
coqueiros e, mais tarde, as de sisal e de cana sacarina na Zambézia.
Como Capitão de Fragata e comandante da corveta portuguesa Mindello,
Augusto de Castilho ficou conhecido no episódio do asilo concedido aos
insurgentes brasileiros da Revolta da Armada, que assim ficaram salvos da
morte em 13 de Março de 1894 - no porto do Rio de Janeiro, entre os quais o
Almirante Saldanha da Gama.
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O governo brasileiro reconheceu o acto do português, afirmando:
“é inspirado em sentimentos humanitários, vê-se todavia obrigado a reclamar
a entrega daqueles indivíduos, por entender que, como criminosos que são,
não estão no direito de gozar da proteção que tiveram.”
O governo brasileiro afirmava que
o crime cometido pelos rebeldes
era de pirataria, sendo assim não
tinham o direito de asilo por não
estarem a ser reprimidos por motivos
políticos. O governo português entendeu que eram criminosos políticos, mas comprometeu-se a
não os desembarcar em território
estrangeiro, mantendo-os a bordo
até a solução diplomática.
Porém, o comandante Augusto de
Castilho afirmava que os navios
Mindello e Affonso de Albuquerque)
não tinham condições de atravessar
o Atlântico para desembarcar os
brasileiros em território português,
navegando com os rebeldes para
a Bacia do rio da Prata, onde se
pretendia fretar um navio para levar
os rebeldes para Angola. Contudo,
com os navios fundeados no Prata,
ocorre uma fuga de 254 rebeldes,
incluindo do almirante Saldanha da Gama, que posteriormente viria a se
unir na luta dos revolucionários na Revolução Federalista. Este ocorrido fez
com que o ministro de relações exteriores do Brasil, Alexandre Cassiano do
Nascimento rompesse relações com Portugal, que seriam reatadas durante o
governo de Prudente de Moraes.
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Este assunto resultou no livro Augusto Castilho e a revolta da Marinha
Brasileira em 1893-94 : o conflito entre princípios humanitários, rigor militar,
acção política e diplomacia / João Freire. - Lisboa : Academia de Marinha,
2018. - 159 p. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-972-781-140-3

Foi ainda Governador civil do Distrito do Porto, Director-geral da Marinha e
ministro da Marinha e Ultramar, de 4 de Fevereiro a 25 de Dezembro de 1908.
Colaborou na revista A imprensa1885-1891) e dirigiu a revista Brasil-Portugal
(1899-1914). Encerrou a sua carreira no posto de Major-general da Armada
na altura da implantação da República.
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