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A Chuva e o Bom Tempo

Donde vem o Donald

Bate-papo
Para o cidadão que pensa usufruir duma cidadania plena, ao olhar para
o passado, sobretudo para o passado recente, influencia a sua forma de
antever o futuro. Seria, talvez, indispensável, uma reunião onde houvesse
forte representação dos agentes sociais que enquadram as dinâmicas locais
e regionais, numa articulação com académicos e instituições nacionais e
estrangeiras, para fazer uma reflexão crítica, positiva, não partidária nem
emotiva, das configurações estruturantes de maior relevo para países e
cidadãos, da nossa contemporaneidade.
São muitos os campos a solicitar análises de procedimentos, que, em alguns
casos, apenas psiquiatras e psicólogos poderão pronunciar pareceres
explicativos e indicar, onde se formaram os erros e quais as formas de,
possivelmente, se contrariarem consequências demolidoras. Isto, num
campo mais caseiro, considerando formas de estar na vida e de como prever,
ou tentar fazê-lo, o futuro. Refiro-me, mais concretamente, a um texto que
inserimos na página 16 deste abc, sobre tristes acontecimentos verificados
na última Queima das Fitas, em Coimbra, que em nada favoriza a dignidade
da mulher, esse ser humano que há anos luta por uma imagem mais cuidada
e diligente. Mais digna, mais respeitada.
Neste retrocesso à Idade da Pedra Lascada urge fazer-se ampla reflexão
que nos possa ajudar a atingir um patamar do conhecimento, do desleixo
a que se chegou nos últimos 40 anos ou seja, depois dos acontecimentos
e as consequências destes, num de Abril de 74. Porque é daí que surge
esta debilidade de formação, esta fragilidade educacional, que atinge por
vezes situações caóticas da falta de respeito pelos outros e, principalmente,
por si mesmos. Está-se no auge duma evolução que gravita em torno duma
Liberdade — de direitos mas não de deveres —que terá de impor limites: uma
linha bem definida a não ultrapassar, em nome de direitos que devem ser
invioláveis, certo, mas respeitadores do senso comum. O que se passou em
Coimbra, ultrapassa tudo, quanto desejável em nome da dignidade humana.
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Ao exterior do país, destacam-se pela anomalia de mentalidades obtusas,
as críticas aos que não embarcam no bote duma União, que apenas procura
uma expansão dominadora e que exige submissão e controlo dos seus
acompanhantes. Como bem ficou definido após certas tentativas falhadas,
há países que recusam a dominação e que mantêm a sua identidade e
independência.
Estão neste caso duas potências superiores que, naturalmente, se expõem
às diatribes da chefe do Reich e dos seus acólitos. Mesmo o neófito Macron,
parece pretender um regresso à guerra fria, querendo fazer valer os seus
pontos de vista a um presidente Putin, intransigente defensor do seu país,
chefe de guerra e político experiente, que não se deixa impressionar e
menos ainda, intimidar. Que a Rússia tenha ou não interferido na campanha
eleitoral americana, é ponto de somenos importância, até porque, Obama
interferiu abertamente, prodigando conselhos da sua lavra, aos ingleses,
fazendo o jogo da Alemanha, na campanha do Brexit. Do mesmo modo,
Merkel, impôs-se na campanha eleitoral francesa, inicialmente a favor de
Fillion e depois, da queda deste, apoiando claramente Macron, contra Le
Pen. E não esqueçamos que a pressão exercida em favor da Ucrânia, se
apoia nos desejos de Merkel dominar a Rússia, tentando retirar-lhe o acesso
das suas bases de submarinos ao Mar Negro. Por outro lado, a América de
Trump, recusa a incorporação do Tratado da Nato sobre a defesa da Europa,
bem como o facto de ser Hilary e Obama que fizeram a maior venda de
armas aos árabes, incluindo o ISIS...no valor de vários biliões de dólares...
Na verdade, não se pode criticar — Trump é o bombo da festa neste campo —
pois que os europeus, sempre prontos a criticarem as decisões americanas,
querem que esta os ajude em caso de eventuais problemas. Esquecem que
os GI de Roosevelt apenas entraram na segunda guerra provocada pelos
alemães, depois do ataque a Pearl Harbour? E que foram os americanos
que defenderam os europeus e que ao derrotarem Hitler devolveram a
Paz e a Tranquilidade à Europa? A mesma Europa, que agora dirigida pela
Alemanha, reagrupa os países numa União pretendendo impor-se à América
mas, quer que esta lhe sirva de guarda-costas... Trump tem razão em exigir
compensações que possam equilibrar o défice acumulado. E, podem os
insaciáveis opositores do Presidente continuar a cruzada iniciada pelos
Democratas, extensível a todo o país e a todos os chefes, embaixadores,
directores e outros cargos de Estado onde foram colocados por Obama,
porque no dia em que Trump fizer o que os “vermelhos” sempre fizeram
ao tomar governo, substituindo estes elementos nocivos aos Republicanos,
deixar-se-á de correr atrás dos “escândalos” provocados pela hostilidade
duma imprensa demagógica, a que uma opinião pública despeitada se
agarra como o mexilhão à rocha...
Raul Mesquita.

Por Vasco Pulido Valente
…hopes expire of a low dishonest decade… (W. H. Auden)
Da CNN à SIC a crítica à política de Trump acabou por se tornar na
arte de injuriar e ridicularizar o homem. Isto deve trazer uma grande
satisfação à alma dos crentes na “correcção política”, que dia a dia
cresce em rigor e fúria. Na América, o jornalismo é agora uma ininterrupta
campanha para correr com o execrado Donald da presidência a pretexto
das suas putativas ligações à Rússia, que na última quinta-feira Putin
pareceu implicitamente confirmar. Estas coisas não me incomodam. O
que me incomoda é a completa indiferença pelo que Trump representa
na sociedade que o elegeu e na história de que ele é a mais recente
consumação. Não basta dizer, como aliás aqui mesmo já se disse,
que Trump está, na prática, a promover um regresso ao isolacionismo.
Convém saber do que se fala para não proclamar asneiras a título de
revelações.
A ideia da América dos felizes anos 50, dominante no Ocidente inteiro e
domesticamente indiscutível e pacífica, não desapareceu, pelo menos da
memória de uma parte considerável da população. O passado recente,
da crise cubana ao Vietnam e do 11 de Setembro à invasão do Iraque, fez
com que o papel de leader global deixasse de ser tão apetecível ou até
necessário depois da queda do império soviético. Com essa mudança de
perspectiva e de sentimentos subiram à superfície os conflitos sociais e
raciais de um país profundamente dividido e também a nostalgia de um
mundo mais fácil e harmónico, que de facto nunca existira. A simplicidade
(no mau sentido da palavra) de Trump é a simplicidade desse imaginário
paraíso. De qualquer maneira, para muita gente, a presença da América
no universo exterior e a promoção dessa presença pelo inimigo interno (os
“liberais” do Partido Democrático e os seus companheiros de caminho)
contaminam e corrompem a “luminosa cidade da colina” e o esplêndido
isolamento original.
Isto explica que Trump não perca o seu apoio dito “duro”, apesar de
um comportamento que escandaliza todo o Ocidente “civilizado”, e que
persista numa política à superfície absurda e contraproducente, mas
no fundo desesperada. A América com que ele sonha e sonha o seu
eleitorado não voltará mais. Como de resto a Inglaterra com que sonham
os partidários do Brexit. Quanto a Portugal não corre o menor risco de
produzir um Trump ou um “trumpismo”, porque não passou por uma
idade de ouro de que alguém tenha saudades. A indignação que por aí
se manifesta pela política do Donald não passa de fervor religioso.
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Salvador Sobral,
l’Eurovision 2017

abc portuscale

le vainqueur de

Salvador Sobral, le candidat qui
chantait en Portugais et avec son
cœur. Ce Portugais de 27 ans a offert
la victoire à son pays pour la première
fois de son histoire avec une chanson
composée par Luísa Sobral, la sœur
du chanteur. Salvador Sobral, avec sa
voix de crooner, a fait chavirer le public
et le jury de l’Eurovision dans la nuit du
samedi 13 mai 2017, à Kiev en Ukraine.
C’est une victoire pour la musique,
pour les gens qui font de la musique,
qui veut vraiment dire quelque chose,
a réagi Salvador Sobral. « La musique,
ce n’est pas un feu d’artifice, ce sont
des sentiments, essayons de changer
cela et de revenir à la musique, car c’est
ce qui compte ». Cette musique dans
un registre intimiste, son mélancolique
morceau jazzy (AMAR PELOS DOIS),
a convaincu le public.
Sans chorégraphie envoûtante ni tempo dansant, chantée en Portugais,
fait rare à l’Eurovision, ne présentait
pas au premier abord les meilleurs
atouts pour séduire le public de Kiev.
Salvador Sobral, pour des raisons de
santé, il n’avait exceptionnellement
pas pris part au début de semaine
aux répétitions organisées au centre
d’exposition international de Kiev,
laissant la place à sa sœur Luísa.
Salvador Sobral dû à une insuffisance
cardiaque (toujours en attente d’une
greffe de cœur) ne s’éloigne jamais plus
de deux semaines de ses médecins).
Salvador Sobral est repéré, en 2009,
dans la version portugaise du télécrochet (American Idl), mais il a mal
vécu son exposition médiatique et s’est
arrêté de chanter peu après sa sortie
de l’émission. Salvador Sabral quitte le
Portugal pour les Îles Baléares et un
Erasmus de psychologie. Plus tard, il
quitte les Îles Baléares pour Barcelone afin d’étudier le jazz et parfaire sa voix.
C’est à Barcelone qu’il découvre les compositions de trompettiste et chanteur
au timbre de Chet Baker (1) samedi 13 mai, Salvador Sobral est apparu seul sur
la scène du Centre d’exposition international de Kiev, tout de noir vêtu, sans
danseuses. « Je n’aime pas les musiques fast-food sans but. Mes morceaux
doivent avoir un sens. Je chante avec mon cœur, explique Salvador Sobral. La
musique, ce n’est pas un feu d’artifice, ce sont des sentiments, a-t-il ajouté.

Partilhas/partages na rede Facebook
Sílvia Alberto - “A Luísa percebeu muito bem o que tinha de ser feito para
que olhassem para nós. Somos uma pequena ilha num oceano de gigantes,
de beleza distinta, única e rara como a sensibilidade do Salvador. E assim
despidos, na nossa simplicidade, nos apresentamos este ano na Eurovisão. O
Salvador é tão diferente do que temos sido naquele palco, foi tão criticado pelos
seus e no entanto a sua verdade extravasa as nossas fronteiras e fá-lo a cantar
em português. Depois desta apresentação sinto que podemos fazer história na
Eurovisão.” Rita Ferro Rodrigues - “[...] Uma voz angelical a impor o silêncio
de quem o ouve porque quando ele canta sentimos que nos escutam (escutam
todos aqueles que são sensíveis e frágeis, diferentes e belos, aqueles que nos
fazem fechar os olhos e percepcionar a vida em toda a sua intensidade : a vida
que se sente e não se vê. A verdade.) É só uma pessoa, só uma canção. Bem sei
. Da minha parte agradeço, tudo o que me faz. Uma espécie de encantamento,
de regresso ao mais importante. Até Sábado adorável Salvador Sobral. Para
mim já ganhaste tudo. “ Tânia Ribas de Oliveira - “Estão reunidas as condições
todas para fazermos história na Eurovisão.” Catarina Furtado - Portugal estará
contigo, Salvador! [...] A única língua que se irá ouvir, para além do inglês, é a
língua portuguesa pela voz do Salvador!” Diana Chaves - “E fez-se silêncio para
se ouvir o Salvador. Bravo manos Sobral!!!” Diogo Piçarra - “O único a cantar
na língua-mãe, e em bom português: que orgulho cacete!” Sofia Nicholson “O certo era que a música tocava-me, emocionava-me, levava-me; a música,
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a letra, ele e o seu jeito tão particular
de a sentir. E nada mudou desde esse
dia. Creio profundamente que existe
um sentimento quase subliminal
que me atinge sempre que ouço o
tema, a mim e, está visto, a muitos.
Um sentimento leve, bonito, simples.
Quase me atrevo a chamar-lhe amor.
E a mesma comoção toma conta
de mim. E ‘só’ por isso dou por mim
entusiasta, sim é verdade, entusiasta,
não com este Eurovisão, mas sim com
este “puto” enternecedor. Acredito que
da mesma forma que o Salvador nos
toca e comove por terras lusas, ela irá
igualmente arrebatar meio mundo no
palco ucraniano. E agora deixem-me
ser lamechas e pirosa: mesmo que
assim não aconteça logo e no próximo
fim de semana, nós aqui ama-lo-emos
pelos outros.” Raquel Tavares - “7
anos depois, a simplicidade, o bomgosto, a boa música, o talento, a
língua mãe e o amor, fizeram a diferença. Estou tão, mas tão feliz e orgulhosa.
E tantas pessoas unidas por vossa causa! É tão bonito assistir a isto! Que noite
mágica. Obrigada Luísa Sobral e Salvador Sobral.”
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou ontem Salvador
Sobral pela vitória no Festival da Eurovisão da Canção, disse à Lusa fonte da
Presidência.
“Quando somos muito bons, somos os melhores dos melhores. Muitos parabéns
ao Salvador Sobral”, foi a mensagem enviada ao intérprete português.
Já o primeiro-ministro, António Costa, deixou uma mensagem no Twitter. “Fezse história em português hoje na Eurovisão. Parabéns Salvador! Parabéns
Portugal!».
Salvador Sobral est licencié en psychologie par l’Institut Supérieur de psychologie
de Lisbonne, supporter du Benfica, vit actuellement à Lisbonne, sa ville natale,
après un séjour aux États-Unis, Barcelone et aux Îles Baléares.
*Pour la petite histoire ! en 1977, encore une lusadescendante ou une francoportugaise gagne l’Eurovision, mais cette fois-ci pour le compte de la France.
Chet Baker (1929-1988) est un trompettiste, bugliste et chanteur de jazz
américain.
(1)

Letra
Se um dia alguém perguntar por mim
Diz que vivi para te amar
Antes de ti, só existi
Cansado e sem nada para dar
Meu bem, ouve as minhas preces
Peço que regresses, que me voltes a querer
Eu sei que não se ama sozinho
Talvez, devagarinho, possas voltar a aprender
Meu bem, ouve as minhas preces
Peço que regresses, que me voltes a querer
Eu sei que não se ama sozinho
Talvez, devagarinho, possas voltar a aprender
Se o teu coração não quiser ceder
Não sentir paixão, não quiser sofrer
Sem fazer planos do que virá depois
O meu coração pode amar pelos dois
* En 1977- Marie Myriam, de son vrai nom
Myriam Lopes Elmosnino, née le 8 mai
1957 à Luluabourg (Kananga) au Congo
belge (aujourd'hui République démocratique du Congo), est une chanteuse française d'origine portugaise. Marie Myriam
passe une partie de son enfance en République démocratique du Congo.

Manuel do Nascimento / Paris
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MENSAGEM RECEBIDA DE UM MÉDICO CIMEIRA LUSO-ESPANHOLA
A PRESTAR SERVIÇO NA ALEMANHA Bajulação e cobardia portuguesa versus arrogância e estupidez espanhola
SOBRE OS IMIGRANTES MUÇULMANOS!!
Por Brasilino Godinho
Isto não é no Bangladesh, é no centro da Europa.
NO CASO DE ACHAREM QUE O PRESIDENTE TRUMP NÃO ESTÁ A AGIR
CORRECTAMENTE LEIAM COM ATENÇÃO O QUE ABAIXO SE INFORMA.
“Ontem no Hospital, tivemos uma reunião acerca da situação aqui e em vários
outros hospitais de Munique que está insustentável. Os médicos não conseguem
resolver as enormes quantidades de emergências medicas dos imigrantes, pelo
que começaram a envia-los para os Hospitais principais.
Muitos Muçulmanos recusam ser assistidos por enfermeiras e as mulheres
recusam agora qualquer contacto com eles. A relação entre os funcionários e
os imigrantes vai de mal a pior pois desde a semana passada os imigrantes que
vêm aos hospitais têm de ser acompanhados por policias com unidades K-9.
Muitos imigrantes sofrem de SIDA, Sífilis e muitos outras doenças exóticas que
nós na Europa não sabemos tratar. Se recebem receitas para ir a farmácia e
sabem que têm de pagar recusam a fazê-lo e chegam a abandonar as crianças
nas farmácias com as palavras: “então curem-nas vocês”.
A policia alemã não está somente a guardar as clínicas e os hospitais, mas
também as farmácias mais utilizadas.
Perguntamos nós aonde estão todos aqueles que deram as boas vindas aos
imigrantes em frente dos operadores da TV com dísticos em estações de
comboios? Sim, um milhão deles temos já aqui e não conseguimos livrar-nos
desta situação.
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Até agora o numero de desempregados na Alemanha era de 2.2 milhões e
possivelmente agora vai subir para 3,5 milhões. A maior parte destas pessoas
não podem ser empregadas pois somente uma pequena percentagem têm
educação e as mulheres não trabalham. Estimamos que uma em cada dez está
gravida.
Milhares de imigrantes trouxeram bebés e crianças com menos de 6 anos
com imensas necessidades. Se a situação continuar e a Alemanha reabrir as
fronteiras irei para a Republica Checa. Ninguém me pode obrigar a permanecer
nesta situação nem mesmo com ordenado a dobrar. Vim para a Alemanha para
trabalhar não vim para a África nem para o Médio Oriente.
O próprio Médico que chefia o nosso departamento disse-nos como estava triste
em ver certos episódios como a empregada da limpeza que está connosco há
imensos anos ter de confrontar diariamente com uma imensidade de homens
gritando com ela exigindo tudo sem pagar insultando-a constantemente.
Eu sinceramente não preciso desta situação, mas se regressar a Republica
Checa receio que mais tarde ou mais cedo vai haver uma repetição destes
graves acontecimentos.
VÓS – que não tiveram contacto com estas pessoas, não fazem uma pequena
ideia como eles nos tratam e como agem de modo superior com o nosso pessoal
como se a religião deles fosse a única religião.

01. Teve lugar mais uma cimeira entre governantes portugueses e espanhóis.
Disseram jornalistas e ministro dos Negócios Estrangeiros portugueses que
a questão da perigosa central nuclear de Almaraz não constou da respectiva
agenda para não perturbar a pacatez da conferência.
Ou seja: para não arreliar Mariano Rajoy e seus parceiros, os governantes
portugueses mostraram-se servis perante os seus interlocutores espanhóis.
02.Mas não ficou por aqui a capitulação dos governantes portugueses.
Mais uma vez foi esquecida a questão do retorno de Olivença à soberania de
Portugal.
03. O problema de Olivença é semelhante ao de Gibraltar. Se Portugal reclama
a soberania sobre Olivença; a Espanha reclama a posse de Gibraltar.
04. Porém, os governantes espanhóis não perdem ocasião de pressionar o
governo britânico, enquanto os portugueses não esboçam, face aos seus
homólogos de Espanha, o mínimo gesto de repúdio da ocupação ilegal de
Olivença.
05. Face a este deprimente quadro estamos ciclicamente expostos ao vexame
e desonra dos portugueses, sempre que ocorre a efectivação destes encontros.
06. O que vem a traduzir alguma veracidade à afirmação do general Francisco
Franco que, no seu leito de morte ainda teve ânimo de dizer que os portugueses
eram cobardes, em comentário às notícias sobre o PREC (Processo
Revolucionário em Curso) que se desenvolvia em Portugal.
07. E isto acontecer é bastante grave e desonroso para milhões de portugueses
que, indevidamente, assim são classificados por manifesta generalização da
malvada cobardia dos nossos governantes.
08. Impõe-se, em obediência a algum resquício de dignidade prevalecente
nos ocupantes do espaço político da república portuguesa, que não mais haja
cimeiras luso-espanholas em todo o tempo que se mantenha a ocupação
espanhola de Olivença.
09. Importa anotar que não há cabimento para a realização de referendos pela
razão de que as autoridades espanholas procederam à colonização intensiva de
Olivença e o governo britânico à fixação de milhares de cidadãos ingleses em
Gibraltar.
10. Ainda de referir que se governos de Lisboa têm sido bajuladores e cobardes,
os governantes de Madrid têm sido arrogantes e estúpidos, na medida que não
tomam consciência que se cumprissem as determinações do Tratado de Viena
que impõe a devolução do território oliventino a Portugal, estavam reforçando a
sua capacidade reivindicativa junto da Grã-Bretanha.
11. Nossos votos:Que uns, políticos portugueses; e outros, políticos espanhóis,
procedam diplomaticamente no sentido de restabelecer o cumprimento das
determinações do Direito Internacional e reactivar o bom relacionamento entre
os dois povos que ocupam o território da Península Ibérica.

Com a imensidade de micróbios e doenças que eles trouxeram não tarda muito
que estejamos todos infectados.
Num Hospital perto de Rhine, imigrantes atacaram o médico e enfermeiras com
facas depois de terem entregue um bebé de 8 meses que transportaram pela
Europa durante três meses. A criança faleceu dois dias depois apesar de ter tido
os melhores cuidados por pediátrico numa das melhores clínica da Alemanha. O
médico pediátrico teve de ser operado e as enfermeiras ainda estão sob cuidado
médico. O triste disto é que ninguém foi castigado.
Os jornais e a televisão estão proibidos escrever ou falar sobre este assunto e só
podemos passar as informações por e-mail. O que aconteceria a um alemão se
esfaqueasse um médico e enfermeiras com uma faca? Ou se tivesse atirado a
sua urina carregada de micróbios de sífilis na cara de uma enfermeira passandolhe uma infecção? O mínimo seria ir direitinho para a prisão e depois ser julgado.
No entanto, os muçulmanos que fazem tudo isto são cobertos pelo governo e
não são castigados.
E agora pergunto: aonde estão todos aqueles que deram as boas vindas aos
imigrantes? Sentados calmamente nas suas casas gozando uma vida sem
problemas. Eu trazia todos esses que deram as “boas vindas” aos imigrantes a

trabalhar nas emergências dos hospitais e depois levava-os para moradias para
tomarem conta deles próprios sem ajuda da policia que infelizmente está em
todos os hospitais aqui.”
Esta é a “situação” que poderá vir para o nosso País. Vamos ter de receber
30.000 imigrantes que Obama fez entrar no nosso País de mansinho, pela
América sem nossa autorização ou controle? Acordem América, aceitem a
situação temporária de Trump para estes 7 países do Médio Oriente.
“Se não mostrarem interesse nos assuntos do vosso Governo, estarão
condenados a viver debaixo das “Regras dos Idiotas” – Plato
Michael Payne
Médico RS-Cassville Medical Care
Telefone ...847-3500
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Rose des Vents

La plus ancienne église au Portugal
À Lamego, située dans la région Nord du Portugal, a été érigée durant les VIIe et
VIIIe siècles, la chapelle de São Pedro Balsemão. Elle est située à 4 kilomètres à
l’est, dans les vallées de la rivière Balsemão. Considérée la plus ancienne Église
du Pais, malgré maintes modifications, elle conserve le sanctuaire du VIIe siècle,
avec des origines wisigothes.

Chapelle de São Pedro Balsemão

Chapelle de São Pedro Balsemão
Son origine, datant de l’époque de la Reconquête, est l’un des rares exemples
existants de l’architecture religieuse du Haut Moyen Âge, ainsi que de S. Frutuoso,
à Braga (VIIe siècle) et S. Pedro de Lourosa, à Oliveira do Hospital (Xe siècle).

Chapelle de São Pedro Balsemão
La structure originale de l’église a été préservée dans l’entrée de la « CapelaMor » où est mise en évidence l’utilisation de pierres surdimensionnées sur les
murs extérieurs. L’arc avec cadre en sous-face dévoile l’architecture mozarabe.
La décoration, qui abonde en formes géométriques, possède des origines
suève-wisigothique. D’autres thèmes hélicoïdaux, rosettes, cruciformes, cercles,
méandres, l’ornementation en dent de loup et en ficelle complètent le décor.
Mais cette profusion d’ornements est d’inspiration asturienne, fait su par les
ressemblances avec les ornements de l’église mozarabe de São Pedro de
Lourosa, construite en 912.

En 1643, l’église a subi une rénovation complète. Les morgados de la région,
Luís Pinto de Sousa Coutinho et son épouse, ont procédé à la reconstruction du
temple et à son intégration aux habitations des vicomtes de Balsemão. Il était
convenable avoir une Chapelle unie à la maison familiale. Datant de l’époque
baroque, l’aspect extérieur actuel est marqué par la sobriété: deux volumes
décalés avec des toits différents. On accède au temple par les portes latérales
dans un large escalier. Sur la porte, dans la façade nord, on y voit trois armoiries
des morgados et sur le toit se dresse un simple clocher.

Chapelle de São Pedro Balsemão
À l›intérieur du temple, plusieurs épigraphes funéraires romaines sont visibles,
dont celle de l’empereur Claude, mort en 43 a.D. Ces éléments et plusieurs
autres dévoilent la réutilisation des matériaux et illustrent le souci des Romains
de préserver et d’étaler ses éléments si prestigieux.

voir page 6
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Dilma manchada

Por João Almeida Moreira

Depois de perder em 2016 a presidência da República, Dilma Rousseff pode
perder em 2017 a imagem de honestidade

Chapelle de São Pedro Balsemão
.Au XIVe siècle, Afonso Pires, évêque de Porto, a choisi le temple pour son monument
funéraire. Au bout d’une allée, on plaça sa tombe en granit sculpté, ornée de trois
scènes de la vie du Christ: la Cène, sur le côté gauche; le Sauveur bénissant la Vierge
couronnée, sur la partie frontale; et le Calvaire, sur le côté droit.

Nos depoimentos do seu director de campanha, João Santana, e da sócia e
mulher deste, Mónica Moura, aos investigadores da Operação Lava-Jato, a expresidente foi acusada de saber dos pagamentos irregulares aos publicitários,
de os ter aconselhado a usarem contas em Singapura e ainda de os ter avisado
na véspera da detenção, através de um email gerado para o efeito, de que
seriam presos.
Os depoimentos dos marqueteiros sob delação premiada – método usado pela
Lava-Jato para diminuir a pena dos réus em troca de informações relevantes
para o processo – juntaram-se ao de Marcelo Odebrecht, dono da construtora
Odebrecht, que afirmou em Abril que Dilma tinha conhecimento dos pagamentos
não declarados que irrigaram as suas duas campanhas eleitorais presidenciais.
E aos de Joesley Batista, dono da JBS, que disse na semana passada que a
ex-presidente usou conta da sua empresa no estrangeiro com 80 milhões de
dólares para gastos da campanha em 2014.
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Até aos últimos meses, a Lava-Jato havia atingido colegas de partido,
colaboradores próximos e até o seu padrinho político e antecessor Lula mas
jamais a própria Dilma, que manteve ao longo do impeachment de 2016 uma
imagem de honestidade pessoal, por contraste com a de Eduardo Cunha, o
cleptómano motivador de todo o processo, hoje preso.
Chapelle de São Pedro Balsemão
L’évêque avait aussi fait ériger une chapelle ou autel en l’honneur de Sainte
Marie. Plus tard, au Ve siècle, on plaça une image en pierre de la Vierge enceinte,
encore présente aujourd’hui.

Segundo Mónica, a ex-chefe de estado criou um email baptizado de “2606iolanda”,
aludindo à data, 26 de Junho de 1968, em que um soldado foi morto por um grupo
armado de extrema-esquerda de que Dilma fazia parte e ao nome da mulher do
Marechal Costa e Silva, um dos líderes da ditadura militar no Brasil. Através
dele, avisou Santana e a mulher da sua prisão iminente por uma mensagem
codificada escrita na pasta “rascunhos”.
“O seu grande amigo está muito doente. Os médicos consideram que o risco
é máximo, 10. O pior é que a esposa, que sempre tratou dele, agora está com
cancro e com o mesmo risco. Os médicos acompanham os dois, dia e noite”,
escreveu Dilma, no dia 21 de Fevereiro do ano passado, segundo depoimento
de Mónica Moura ao ministério público.
O “doente” seria Santana e a “esposa” a própria Mónica. No dia seguinte, a LavaJato deflagrou a Operação Acarajé, que prenderia o casal de marqueteiros. Os
investigadores vão agora consultar o motor de busca “google” para apurar se o
email foi criado no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidente. Mónica
Moura contou também que a ex-presidente a aconselhou a receber pagamentos
“via Singapura porque a Suíça já estava muito marcada”.
A defesa de Dilma considerou as declarações de Santana e de Moura “fantasiosas
em busca da liberdade ou da redução de pena”. Serão? Entre a ex-presidente,
que não há notícia de ter enriquecido um centavo e o resto da pandilha de
Brasília, ainda há um universo ético de distância. Mas a honestidade não se
mede só pelo dinheiro.

Chapelle de São Pedro Balsemão
L’église de São Pedro de Balsemão est classée Monument National par le Décret
numéro 7 586, DG, 138, du 8 Juillet 1921, et la Direction Régionale de Porto (DGP) de
l’Institut Portugais du Patrimoine Architectural (IPPAR) est en charge de sa gestion.

Visitez

Le
Portugal
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Memorial Day
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Na segunda-feira, 28 de Maio (2012), os EUA comemoraram o Memorial Day
(Dia da Memória), honrando os seus militares mortos na guerra. Assinalado a
primeira vez em 1860 com o nome de Decoration Day e honrando os soldados
da União mortos na Guerra Civil, o Memorial Day é dedicado hoje aos mortos de
todas as guerras e feriado nacional desde 1971, numa espécie do Dia dos Fiéis
Defuntos em Portugal, que pouco se preocupa com os seus veteranos vivos,
quanto mais mortos e não tem nenhum feriado semelhante.
Da Guerra da Independência à actual Guerra do Afeganistão, muitos portugueses
ou seus descendentes pegaram em armas pelos EUA e alguns figuram na lista
dos 1.529.230 mortos que os EUA sofreram até hoje na guerra. Na Murtosa,
distrito de Aveiro, estão por exemplo sepultados três filhos da terra mortos em
guerras dos EUA: Manuel Evaristo, II Guerra Mundial; Manuel Branco, Guerra da
Coreia e Jack Rebelo, Vietname.
Logo na primeira guerra, a Guerra da
Independência também conhecida como
Revolução
Americana
(1775-1783),
morreram portugueses.
Da tripulação do primeiro navio da
Continental Navy precursora da US Navy,
o Bonhome Richard que o rei Louis XIV de
França ofereceu aos nacionalistas, faziam
parte 28 portugueses recrutados por John
Paul Jones no porto francês de L’Orient e
onze morreram no histórico combate com o
navio inglês Serapis.
A história guarda também o nome de
Joseph Diaz (José Dias), baleeiro que
se fixou em 1770 na localidade de
Tisbury, ilha de Martha’s Vineyard, vindo
provavelmente dos Açores. Casou em
1780 com uma rapariga da terra e aderiu
à causa revolucionária. Capturado pelos
ingleses em 1780, foi mandado para
Inglaterra, mas foi libertado e regressou à
ilha em Dezembro desse ano; voltou a cair
prisioneiro em 1781 e desta vez morreu a
bordo do navio inglês Jersey.
Uma das primeiras baixas da Guerra da
Independência foi Francis Salvador ou
Francisco Salvador, nascido em 1747
em Londres, numa rica família judaica
portuguesa oriunda de Tomar e que escapara à Inquisição fugindo para a
Holanda e depois para Inglaterra.
O bisavô de Francisco, José Salvador, foi director da Companhia das Índias e
adquiriu por duas mil libras 405 km2 de terras na Carolina do Sul, que o bisneto
veio ocupar em 1773. A mulher de Francis, Sarah Salvador era também uma das
herdeiras dos 810 km2 de terras da família Mendes da Costa.
O jovem luso-descendente foi eleito deputado pelo distrito 96 ao Congresso
Provincial (independentista) e morreu em 31 de Julho de 1776 em combate com
os índios Cherokees, que os ingleses tinham armado para fazerem frente aos
colonos.
Salvador cavalgou a Carolina do Sul a alertar os colonos dos ataques dos
índios e ficaria por isso conhecido como o Paul Revere do sul. Em Charleston
foi descerrada há anos uma placa a lembrar que Francis Salvador foi o primeiro
judeu a exercer um cargo político no território que viria a tornar-se os EUA e o
primeiro luso-descendente, acrescente-se.
Na Guerra Civil (1861-1865), quando 11 estados do Sul tentaram separar-se dos
Estados Unidos da América e formar a sua própria união com o nome de Estados
Confederados da América e cujo ministro da Defesa, Judah Benjamin, descendia
de portugueses. Ao tempo, viviam nos EUA mais de 4.000 portugueses e um
número maior de descendentes e muitos combateram dos dois lados.
A União sofreu 140.414 mortes e os Confederados 72.524 e alguns foram
portugueses. Nesse tempo viviam na Louisiana algumas centenas de açorianos
contratados para trabalhar nas plantações de açúcar e muitos combateram
pelos Confederados. Em New York e do lado da União, seguindo o exemplo dos
irlandeses, que formaram a Brigada Irlandesa, dos polacos com a Legião Polaca
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e dos italianos com a Legião Garibaldi, espanhóis e portugueses formaram a
companhia Caçadores Espanhóis.
A Medalha de Honra do Congresso, o maior reconhecimento que um militar pode
receber por feitos em combate, foi atribuída a um luso-descendente combatente
da Guerra Civil, o cabo Joseph H. de Castro, do 19º Regimento de Massachusetts
e natural de Boston, onde viviam ao tempo 500 portugueses.
Distinguiu-se na batalha de Gettysburg, Pensilvânia, a 3 de Julho de 1863.
O soldado Frances Silva, nascido a 8 de Maio de 1876 em Hayward, CA, é
outro luso-descendente Medalha de Honra. Era tripulante do USS Newark e teve
comportamento heróico entre 28 de Junho e 18 de Agosto de 1900, durante a
célebre Revolução Boxer, em Pequim.
Na I Guerra Mundial (1914-1918), perderam a vida 20.000 americanos e a
primeira morte foi o luso-americano Walter Goulart, de New Bedford, onde existe
um pequeno monumento em sua memória.
Na II Guerra Mundial (1939-1946), que
provocou a morte de 292.000 americanos,
perderam a vida dezenas de lusoamericanos, um dos quais Charles Braga, a
7 de Dezembro de 1941, no ataque japonês
a Pearl Harbor. Foi o primeiro residente de
Fall River morto na guerra e dá hoje o nome
à Ponte Braga sobre o rio Taunton.
Dois luso-descendentes mereceram a
Medalha de Honra durante a II Guerra
Mundial: o soldado Harold Gonsalves, da
Califórnia, morto em combate a 15 de Abril
de 1945, em Okinawa e o paraquedista
George Peters, de Cranston, Rhode Island.
Caso curioso o do sargento Harry B. Queen,
de Onset, MA, cuja mãe, Mae Ávila, era filha
de imigrantes açorianos. A 25 de Janeiro
de 1944, um bombardeiro B-24 pilotado
por Queen desapareceu quando voava da
China para a Índia e os oito tripulantes foram
considerados desaparecidos em combate.
Contudo, em 2007, decorridos 63 anos, os
destroços do avião e os restos mortais dos
tripulantes foram encontrados.
Na Guerra da Coreia (1953-1957),
morreram 50.000 americanos, um dos quais
o sargento Leroy A. Mendonça, natural de
Honolulu e de ascendência portuguesa e
filipina. Morreu a 4 de Julho de 1951. Ficou
a proteger a retirada de um pelotão e, até chegar a sua hora, abateu 37 inimigos.
Na Guerra do Vietname (ou Guerra Americana, segundo os vietnamitas),
morreram mais de 58.000 americanos e só de Massachusetts e Rhode Island há
53 nomes portugueses no Vietnam Veterans Memorial existente em Washington.
Um é o soldado Ralph Ellis Dias, nascido em 1950, em Shelocta, PA e detentor
da Medalha de Honra do Congresso e várias Purple Heart. Alistou-se nos
Marines em 1967, seguiu para o Vietname em 1969 e morreu em combate a 12
de Novembro desse ano, na província de Quang Nam.
Nas modernas guerras dos EUA no Médio Oriente tivemos a Operation Freedom
2001, com uma baixa portuguesa, Miguel Rosa; e Operation Freedom 2003, com
quatro: Arlindo Almeida, David Botelho, Andrew Cunha e Diane N. Lopes.
Os EUA estão presentemente empenhados em conflitos no Iraque (onde sofreram
4.474 mortes) e no Afeganistão (2.853 mortes). No Afeganistão morreram os
seguintes luso-descendentes: Christopher Luis Mendonça, Jorge Oliveira,
Carlos A. Aparício, Rafael P. Arruda, Anthony J. Rosa, Ethan Gonçalo, Francisco
Jackson, Joaquim Vaz Rebelo, Scott Andrews, Robert Barrett e Chad Gonsalves.
No Iraque, morreram Michael Arruda, Michael Andrade, Joseph M. Câmara,
Charles Caldwell, Peter Gerald Enos, Todd Nunes, Brian Oliveira, Scott C. Rose,
Humberto Timóteo e David Marques Vicente.
O cabo marine David Marques Vicente, 25 anos, integrava o 2º Batalhão da 1º
Divisão de Marines. Foi morto em 2003 e está sepultado em Methuen, MA, onde
nasceu e residem os pais, naturais de Lisboa. Dias antes do funeral, um familiar
do malogrado jovem deslocou-se a New Bedford e pediu ao então cônsul de
Portugal, Fernando Teles Fazendeiro, uma bandeira portuguesa para Vicente
a levar no caixão. Embora tenha dado a vida pelos EUA, David Vicente levou a
bandeira portuguesa no caixão.
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NACIONALISMO SURGENTE - UM SINTOMA DE CRISE E DE INSTABILIDADE

Salvar a Europa ou as suas Nações?
Por António Justo
Na Europa assiste-se a uma onda de indignação contra a onda do nacionalismo
crescente que indignado reage contra transformações políticas, económicas e
sociais, sentidas como ameaças à própria identidade e aos bens adquiridos.
A União Europeia insurge-se contra os europeus e os europeus insurgem-se
contra a Europa.

Concorrência no mercado das opiniões
A ideologia socialista que num primeiro momento da industrialização se revelou
oportuna precisaria de uma revisão radical, para se não tornar prejudicial, num
momento da História que precisaria de maior tempero e equilíbrio na rapidez do
progresso para se proporcionar um desenvolvimento sustentável mais adequado
às pessoas e aos povos. O mesmo se diga do capitalismo liberal!
A ideologia nacionalista, como sintoma de crise e de instabilidade económica
e social, corresponde à maré vazante depois de uma maré cheia anterior (de
melhor bem-estar económico e social) demasiadamente aberta, virada para fora,
para a expansão e desacautelada em relação ao próprio centro (os interesses
do próprio Estado, da cultura e da economia nacional foram negligenciados e a
imigração muçulmana, incontrolada e, em parte, incontrolável, atenta contra a
unidade cultural continental). Uma cultura prematuramente aberta e apressada
questiona o próprio desenvolvimento orgânico e ordenado, a que poderia chegar
com mais eficiência em ritmo menos acelerado.
O nacionalismo começou a ganhar maior expressão com a revolução francesa
e especialmente com a revolução industrial inglesa que desestabilizou a ordem
social, ao provocar a emigração dos lavradores e dos aldeões para as cidades.

De aldeão para cidadão
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Com o abandono da terra e do campo e com a consequente concentração
do povo nas cidades deixa de valer a estabilidade de uma economia de
caracter familiar para se passar para uma economia de caracter individual
mais acentuada no capital. Passa-se das famílias alargadas para as famílias
pequenas - estas condicionadas por uma economia de proletariado agarram-se
a novas mundivisões).
A insegurança do indivíduo na cidade e a instabilidade política citadina teve como
consequência o fomento do individualismo que passa a procurar a segurança na
nação (Um certo patriarcalismo familiar desaparece e o indivíduo, longe dos
seus, procura o seu substituto na nação). A emigração do povo do campo para
a cidade leva-o a deixar a igreja na aldeia e a desvalorizar a importância da
família alargada (actualmente até a família pequena é posta à disposição dos
maiores ataques). Nas cidades as torres da Igrejas começaram a ser atafegadas
pelas chaminés das fábricas e pelas torres dos bancos. Mudam-se os costumes
mudam-se as mentalidades.
A concentração das pessoas na cidade cria um novo tipo de pessoa: surge o
cidadão a tecer novos sonhos que posteriormente se revelam, também eles,
sem asas, com as naturais desilusões.
A família, a geografia, o campo e a agricultura deixaram de ser garantes de
valores duradouros e de estabilidade a nível individual e social. O indivíduo
distancia-se e afirma-se perante a família: destrona-se o pater famílias, destronase o rei; o nós das famílias transpõe-se para o nós nacional.
Surge o indivíduo isolado, com menos laços; o que vale agora é a força de
trabalho e o capital que ela produz; o citadino, procura agora a estabilidade social
e afectiva em novas ocupações e organizações; a vida da polis, a organização
laboral e do Estado, fomentam nele o sentimento nacional.
A República vai-se afirmando como barco no mar revolto e o cidadão já não
vê outra perspectiva senão agarrar-se ao nacionalismo, quando as ondas da
economia tumultuosa do século XIX e do início do século XX assolaram as
cidades.
Uma crise económica e social na Alemanha, na sequência do acordo de paz de
Versailles (imposto à Alemanha em 1919), revela-se como acordo fomentador do
nacionalismo porque ao estagnar a economia alemã cria instabilidade social que
leva ao nacionalismo que preparou a segunda guerra mundial.

A solução é ambivalente: Salvar a UE e/ou salvar o destino dos
países
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A crise económica e financeira de 2008 transbordou de tal modo que castigou
a classe média e média inferior, aquela que é a base da sustentabilidade das
sociedades nos Estados.
O Brexit é a consequência e expressão séria do nacionalismo que por todo
mundo efervesce. De facto, os políticos da EU que representam os interesses das
organizações e relações internacionais encontram-se num beco aparentemente
sem saída. Efectivamente, a Europa encontra-se numa situação ambivalente
entre os interesses nacionais e os interesses civilizacionais continentais (em
concorrência com outras civilizações).
Muitos representantes das nações sentem que para resolverem os problemas
nacionais teriam de quebrar com as relações da UE (como faz o Reino
Unido). A situação é desesperada porque a tentativa de resolução de uma
situação pressupõe o ataque à outra de que também se depende. Por um
lado, o desenvolvimento da civilização ocidental exige de si uma organização
supranacional; por outro lado, o não desenvolvimento de muitíssimos países
no sentido de consciência nacional, de povos nação (típico europeu) exigiria
um abrandamento no desenvolvimento do centralismo europeu até agora
seguido no sentido de formação de um bloco coeso; o abrandamento teria
como consequência o fortalecimento das culturas nacionais a nível mundial e
proporcionaria mais tempo de formação da consciência nacional a países a que
o sentimento de Estado-povo-nação não é próprio, devido a uma socialização de
tipo mais regional e tribal e a uma outra velocidade civilizacional.
As nações não podem sobreviver sós. Surge a ambivalência: salvar a União
Europeia ou salvar o destino dos países. Por outro lado, em situação de crise
quem difama a ideologia nacionalista esquece que o convívio internacional
tem o seu substrato e legitimação nas nações. As relações internacionais e
mundiais baseiam-se numa estrutura social e geográfica de um mundo que
consta fundamentalmente de nações e a sua destruição conduziria a um
internacionalismo caótico que só favoreceria ideologias extremas de uma
esquerda improdutiva e ao atropelamento do desenvolvimento de povos (por
ex., países africanos delineados pela régua e regras de protectorado) que ainda
não sofreram os processos de desenvolvimento social e políticos a que esteve
sujeita a Europa na sua longa história de cultura, conflitos e concorrências que a
levaram ao que se tornou no pós-guerra.
No meio de tudo isto, e para colocar algumas achas na fogueira do nacionalismo,
temos os estados soberanos em dívidas e uma Alemanha, que, em nome da UE,
obriga os estados membros a receberem os refugiados muçulmanos que além
de gastos, trazem consigo problemas exclusivos e o aumento da ameaça. O agir
da economia e da política favorece o nacionalismo e este, por sua vez, legitima
o autoritarismo e a intolerância. Uma política da ambivalência gera dependentes
e fanáticos.
A acentuação do imperialismo na tem desrespeitado uma digna autodeterminação
das nações; para as nações economicamente menos fortes o mercado livre e
aberto vai contra os interesses nacionais porque não têm capacidade tecnológica
de concorrerem com os mais fortes nem capacidade competitiva na concorrência
com economias mais fracas devido a ordenados e estatuto de trabalhadores
mais baixos.
A classe dominante ocidental queixa-se do nacionalismo russo e chinês e vê-se
confrontada com a cultura árabe de caracter hegemónico. Levada pela força da
inércia não muda de estratégia e adia o encontro de soluções aferidas e válidas.
O nacionalismo e a ideologia hegemónica legitimam o autoritarismo e até a
ditadura como se observa no fenómeno Erdogan e Turquia. São fenómenos que
incrementam a desconfiança contra o vizinho e, como tal, tornam-se nos melhores
armeiros do futuro. Cada sociedade tem a sua economia e as suas crises e
gera em cada tempo a ideologia do mainstream e ideologias acompanhantes;
de momento garça o nacionalismo de um lado e o esquerdismo do outro, as
melhores forjas do fanatismo e do dogmatismo da opinião.
A Europa já sente o rumor do nacionalismo no seu ventre. Os EUA, para legitimar
novas tomadas de posição, puxam agora do trunfo nacionalista na luta contra a
concorrência chinesa que tem beneficiado da economia liberal que deu origem a
um grande défice comercial americano em relação à China.
Grupos extremistas são os beneficiados de guerras, crises e do caos. Importante
é que governantes e governados não percam a cabeça porque o nacionalismo é
um tubo de escape em situações de crise; afinal, uns e outros formam a mesma
nação; o que seria mais apropriado para uns e outros seria um patriotismo
moderado.
© António da Cunha Duarte Justo
Teólogo e Pedagogo (História e Português)
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Street Art - l’artiste portugais BORDALO II,
expose à Paris
L’art urbain est une initiative qui
commence à s’épanouir en France à
partir de Mai 1968.
À Paris, un grand mur situé à l’angle
de la rue St Maur et de la rue
Oberkampf, entre deux terrasses de
Cafés, où quelques artistes, appuyés
par l’association M.U.R., s’appliquent
tous les quinze jours à créer de
gigantesques animaux faits de briques
et de brocs.
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aux déchets ont une seconde vie.
Pendant que l’on jette, lui continue de
créer… le talent, l’originalité, la beauté
ET le message. Vraiment, cet artiste
portugais mérite le détour !
Quelques mots sur l’association
M.U.R. - Modulable, Urbain, Réactif est une association fondée en mars
2003, engagée dans la promotion
de la l’art contemporain et plus
particulièrement de l’art urbain. Au
cœur du XIe arrondissement parisien,
le M.U.R. emprunte à l’affichage
publicitaire son format et son rituel.

Pour l’artiste, il est plus qu’essentiel
transformer les déchets et leur donner
la possibilité de faire connaître leurs
œuvres à un énorme public. Ainsi,
symboliquement, grâces à l’Art, la
pollution fait place à la nature. C’est
là que nous avons trouvé BORDALO
II. Nous sommes tombés sur un nom
qui en dit long au Portugal depuis trois
générations…
Artur Bordalo (Bordalo II), né à Lisboa
en 1987, est le petit-fils de Bordallo
Pinheiro (caricaturiste, illustrateur,
céramiste, auteur de bande dessinée,
éditeur, décorateur, figuriste qui a
été considéré le plus grand artiste
plastique portugais du XIXème siècle)
et fils de la grande artiste peintre Graça Bordalo Pinheiro. BORDALO II fait partie
des artistes de Street Art de renommée mondiale.

9

Ses fresques murales traduisent les
préoccupations d’une génération consumériste, matérialiste et boulimique qui,
selon lui, subit les conséquences de la
surproduction, c’est-à-dire la pollution à
cause du gaspillage et de l’augmentation
croissante d’objets inutilisés. C’est justement ces matériaux laissés à l’abandon
que l’artiste récupère, réutilise et intègre
dans son processus de création, afin
de sensibiliser le public à ce problème
écologique qui nous touche tous. Le
résultat en 3D est remarquable. Comme
en témoigne son œuvre intitulée « Lynx
Ibérique », qui décore l’un des murs de
Viseu (Portugal), et qui fait partie des 10 fresques les plus populaires au monde.
Ce street artiste portugais a fait de ces matériaux abandonnés par l’Homme, son
support de prédilection pour créer des assemblages gigantesques et colorés,
dont bon nombre dressent ainsi le portrait d’une Nature, où son Art donne

Fernanda Pinto / Paris
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Tempos de mudança – Viagem de Trump,
simultâneamente lição e catástrofe.
As Marcas da Viagem de Trump

Por António Justo

Encontramo-nos na era das emoções, aquele tempo que precede a guerrilha.
Assistimos aos nacionalismos a chegar, Trump a obrigar a Europa a voltar para
ela, o povo a querer mudança no estilo e na filosofia dos governos da União
Europeia e o Papa a apontar para o caminho.
O perigo é bilateral – A Europa odiou o candidato Trump e o presidente
Trump despreza a Europa
Quando Merkel, fala sem dar possibilidade a grandes interpretações é porque a
coisa é mesmo séria: Merkel disse, referindo-se à Europa, num comício do seu
partido: “Está na hora de tomarmos o nosso destino nas mãos”.
O agir do presidente Trump, na Europa, faz apelo sobretudo às emoções embora
o agir de Trump pareça ser só movido pelos interesses económicos, aqueles de
que vive o resto, mais ou menos, em surdina.
A Europa, no tempo da propaganda para as eleições americanas declarou-se
contra Trump. Toda a Europa fez propaganda, mesmo a alto nível contra Trump
e em favor de Clinton. A UE perdeu a aposta! Trump, um presidente com os
nervos à flor da pele, desforra-se sem olhar a perdas! A Europa recebe agora o
retoque bilateral.
Trump, ao declarar-se contra o Irão, sabe que este é um regime antiquado que
apostou na luta das civilizações e que mais cedo ou mais tarde terá uma revolução
interna. Nesta perspectiva, Trump quer apressar os dias dessa revolução…
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O perigo é bilateral! Tanto a Arábia Saudita como o Irão são dois terrenos lodosos
em que não se pode construir futuro porque só têm visão para o seu futuro. A
estratégia antiterrorista seguida até agora não oferece razões suficientes para a
continuar. Nela parece só ganharem os traficantes e os intermediários. Porque
não se privilegiar as relações com a Rússia? Então deixaríamos de ter de
favorecer corruptos ainda maiores como Arábia, Irão e Turquia.
Trump traz a classe política europeia a saltar na corda bamba! Os interesses
das elites económicas, políticas e sociais europeias podem vir a ser ainda mais
responsabilizadas se forem criados outros cenários de política internacional.
As Marcas da Viagem de Trump
A viagem de Trump foi uma lição e uma catástrofe. Começou bem, apresentandose como homem de Estado, na Arábia Saudita (no covil do leão,) com um
discurso, sem acidentes, dirigido ao mundo muçulmano. Apregoou maior ligação
ao islão sunita da Arábia Saudita e de Erdogan e criticou o islão xiita do Irão
que tem andado a jogar às escondidas com a energia atómica e as nações
e empobrecendo o povo (Trump esqueceu-se que a Arábia Saudita apoia
os homens-bomba!); em Israel lançou a esperança de que, com um negócio
entre Israel e os Palestinenses, se consiga a paz para toda a região (esqueceu
certamente que toda a região é um vulcão aberto com poucas possibilidades
de extinção!); na Europa deixou a desilusão e a mensagem da mudança, e, na
qualidade de super-comandante, aproveitou a oportunidade para ler os levíticos
à Nato; na Cimeira G7 deixou os parceiros desapontados e de queixos caídos
porque habituados à cortesia (não o consideram um dos deles porque além do
mais não aprendeu o jogo da diplomacia, assumindo o comportamento dos
homens do povo! Enfim um homem que desaponta os homens do sistema
económico e político que para conduzirem o rebanho precisam de estabilidade
para orientarem o negócio!); os parceiros da G7, para além de uns exorcismos
ao terrorismo, às questões da imigração, da protecção da natureza a G7 e
do magro apoio à fome na África (apenas 30% dos 6,9mil milhões de dólares
que pretendia o “Apelo de ajuda da ONU”), ficou apenas com o desaponto e a
espectativa.
Talvez o fumo do Etna tenha contribuído para Trump não aceitar o plano italiano
para fazer face à crise dos refugiados; resta a esperança que Trump aproveite
as semanas que faltam para a próxima Cimeira G20, em Hamburgo, para ler os
textos que o Papa lhe ofereceu, especialmente, o seu texto sobre a “nossa Casa
comum” uma verdadeira “Constituição da ecologia” .
Resultado: A Europa terá de se redefinir, de se tomar a sério e de olhar mais para
o Japão, China e Canadá.
“Está na hora de tomarmos o nosso destino nas mãos”; penso que, no caminho
para lá chegar, está também a Rússia e a defesa dos países carenciados..
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Os meus filhos são Socialistas?
por Inês Teotónio Pereira
Não sei se são só os meus filhos que são socialistas ou se são todas as
crianças que sofrem do mesmo mal. Mas tenho a certeza do que falo em
relação aos meus. E nada disto é deformação educacional ? eles têm
sido insistentemente educados no sentido inverso. Mas a natureza das
criaturas resiste à benéfica influência paternal como a aldeia do Astérix
resistiu culturalmente aos romanos. Os garotos são estóicos e defendem
com resistência a bandeira marxista sem fazerem ideia de quem é o
senhor.
Ora o primeiro sintoma desta deformação ideológica tem que ver com os
direitos. Os meus filhos só têm direitos. Direitos materiais, emocionais,
futuros, ambíguos e todos eles adquiridos. É tudo, absolutamente tudo,
adquirido. Eles dão como adquirido o divertimento, as férias, a boleia
para a escola, a escola, os ténis novos, o computador, a roupinha lavada,
a televisão e até eu. Deveres, não têm nenhum. Quanto muito lavam um
prato por dia e puxam o edredão da cama para cima, pouco mais. Vivem
literalmente de mão estendida sem qualquer vergonha ou humildade. Na
cabecinha socialista deles não existe o conceito de bem comum, só o
bem deles. Muito, muito deles.
O segundo sintoma tem que ver com a origem desses direitos. Como
aparecem esses direitos. Não sabem. Sabem que basta abrirem a torneira
que a água vem quente, que dentro do frigorífico está invariavelmente
leite fresquinho, que os livros da escola aparecem forradinhos todos os
anos, que o carro tem sempre gasolina e que o dinheiro nasce na parede
onde estão as máquinas de multibanco. A única diferença entre eles e os
socialistas com cartão de militante é que, justiça seja feita, estes últimos
já não acreditam na parede, são os bancos que imprimem dinheiro e
pronto, ele nunca falta.
Outro sintoma alarmante é a visão de futuro. O futuro para os meus filhos
é qualquer coisa que se vai passar logo à noite, o mais tardar.
Eles não vão mais longe do que isto. Na sua cabecinha não há
planeamento, só gastamento, só o imediato. Se há, come-se, gasta-se,
esgota-se, e depois logo se vê. Poupar não é com eles. Um saco de
gomas ou uma caixa de chocolates deixada no meio da sala da minha
casa tem o mesmo destino que um crédito de milhões endereçado ao
Largo do Rato: acaba tudo no esgoto. E não foi ninguém?
O quarto tique socialista das minhas crianças é estarem convictas de que
nada depende delas. Como são só crianças, acham que nada do que
fazem tem importância ou consequências. Ora esta visão do mundo e da
vida faz com que os meus filhos achem que podem fazer todo o tipo de
asneiras que alguém irá depois apanhar os cacos. Eles ficam de castigo
é certo (mais ou menos a mesma coisa que perder eleições), mas quem
apanha os cacos sou eu. Os meus filhos nasceram desresponsabilizados.
A responsabilidade é sempre de outro qualquer: o outro que paga, o outro
que assina, o outro que limpa. No caso dos meus filhos o outro sou eu, no
caso dos socialistas encartados o outro é o governo seguinte.
Por fim, o último, mas não menos aterrorizador sintoma muito socialista
dos meus filhos é a inveja: eles não podem ver nada que já querem.
Acham que têm de ter tudo o que o do lado tem quer mereçam quer não.
São autênticos novos-ricos sem cheta. Acham que todos temos de ter o
mesmo e se não dá para repartir ninguém tem. Ou comem todos ou não
come nenhum. Senão vão à luta. Eu não posso dar mais dinheiro a um
do que a outro ou tenho o mesmo destino que Nicolau II. Mesmo que um
ajude mais que outro e tenha melhores notas, a cultura democrática? Em
minha casa não permite essa diferenciação. Os meus filhos chamam a
esta inveja disfarçada, justiça, os socialistas deram-lhe o nome de justiça
social.
A minha sorte é que os meus filhos crescem. Já os socialistas são crianças
a vida inteira, mas estão convencidos que são adultos esclarecidos e de
esquerda, claro está.
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Un policier se jette à l’eau pour sauver
deux enfants
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Photos Le Quotidien, Gimmy Desbiens
Par Anne-Marie Gravel / Le Quotidien
L’intervention d’un agent de la Sûreté du Québec (SQ) a permis d’éviter le pire
en fin de journée, mardi. Le policier a sauté dans les eaux de la rivière Petite
Décharge à Alma sauvant d’une probable noyade deux jeunes enfants qui
s’étaient réfugiés sur un rocher.

Rio Tinto
Trois enfants se sont aventurés sur les rochers de la rivière Petite Décharge
alors que le niveau de l’eau était bas mardi après-midi. Les petits se sont fait
surprendre par une montée rapide des eaux. Une fillette de neuf ans est parvenue
à regagner la rive d’elle-même. Les deux autres enfants, un garçon de 7 ans et
une fillette de 10 ans, se sont réfugiés sur un rocher.
Ils sont demeurés prisonniers au centre de la rivière, à la hauteur de la Boulangerie
et Pâtisserie Lesage.
Les policiers et les pompiers ont reçu un appel signalant la présence d’enfants en
détresse sur la rivière à 16 h 45.

Bien qu’elle n’ait pas été mise au courant des derniers événements, la porteparole de Rio Tinto, Xûan-Lan Vu, confirme que le niveau de la rivière Petite
Décharge à Alma peut varier brusquement ces jours-ci. « Il y a des déversements
en cours depuis plusieurs semaines sur la Petite et la Grande Décharge. En tout
temps, il peut y en avoir sur ces rivières ainsi que sur la Péribonka et la rivière
Saguenay », confirme-t-elle. « Nous avons fait beaucoup de sensibilisation au
cours des dernières semaines afin d’inviter les gens à la prudence près des
cours d’eau. Il y a de la surveillance supplémentaire sur et près des cours
d’eau. Nous sommes à compléter l’installation des estacades et les débits
peuvent varier brusquement, d’où l’importance de demeurer loin des installations
hydroélectriques et d’être vigilants. »

Deux policiers sont arrivés les premiers sur les lieux. Ils attendaient l’arrivée des
pompiers sur la rive afin de porter secours aux enfants à l’aide d’une embarcation
pneumatique, mais le niveau de l’eau, lui, continuait à monter.
Le petit garçon, pris de panique, s’est retrouvé presque entièrement dans l’eau,
s’accrochant avec difficulté au rocher. Un des policiers s’est jeté à l’eau sans
hésiter. Il est parvenu à atteindre les deux enfants. « Il les a pris dans ses bras
et est demeuré debout dans l›eau en attendant que les pompiers viennent les
récupérer avec une embarcation. L›autre policier et des civils sur les lieux ont
porté assistance au policier qui était dans l’eau », raconte la porte-parole de la
Sûreté du Québec, Christine Coulombe.
Le photographe du Quotidien a assisté à la scène. « Quand le policier a vu le
petit garçon glisser de la roche, il s›est lancé à l›eau. Il a pris la meilleure des
décisions. Il l›a sauvé de la noyade. Jamais le petit n›aurait pu attendre l›arrivée
des pompiers. Il n›était plus capable de se tenir. Le policier a tenu les deux
enfants accrochés à lui pendant au moins cinq à 10 minutes », relate Gimmy
Desbiens.
Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, le policier tenait les deux enfants
dans ses bras. « Nous avons utilisé une embarcation pneumatique pour aller
chercher les deux enfants ainsi que le policier qui les retenait, raconte le chef aux
opérations des pompiers d›Alma, Steeve Groleau. Les enfants étaient sécurisés.
Il n›y a pas beaucoup d›eau dans le secteur, mais le courant augmentait »,
affirme-t-il, soulignant qu’une dizaine de pompiers ont participé à l’intervention.
Les enfants ont été emmenés au centre hospitalier. Ils souffriraient d’une légère
hypothermie, mais on ne craint pas pour leur vie.
Le policier s’en est sorti sans blessure.
« C’est un beau travail d›équipe sur le terrain avec les différents partenaires et
des citoyens », conclut Christine Coulombe.

Autre cas
L’événement rappelle un incident survenu à La Romaine en Basse-Côte-Nord à
la fin du mois d’avril. Deux enfants étaient à la dérive sur un morceau de glace
dans le golfe du Saint-Laurent. En raison du risque que les enfants tombent dans
l’eau et se retrouvent sous les glaces, un policier de la Sûreté du Québec avait
sauté dans l’eau glacée à deux reprises pour les ramener sur le rivage. La fillette
de huit ans et le garçon de dix ans s’amusaient sur le rivage lorsque le morceau
de glace s’est mis à dériver.
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Crença, cepticismo, lucidez
Mesmo num mundo já em grande medida comandado pela ciência,
as crenças estão longe de ter desaparecido, sejam elas religiosas,
político-ideológicas, nacionalistas ou de fé em qualquer outro tipo de
verdades – indemonstráveis racionalmente, mas sempre plausíveis,
face à inesgotável imaginação dos humanos. Elas (as crenças),
quando partilhadas por muitos, também proporcionam integração
comunitária, segurança e satisfação pessoal para os indivíduos
assim integrados. Mas quase sempre vêem com desconfiança, ou
por vezes mesmo com animosidade, aqueles que não pertencem à
sua “fratria”, em especial quando ambas concorrem pela apropriação
de certo tipo de recursos, materiais ou simbólicos. As guerras
religiosas e as guerras inter-nacionais foram fenómenos extremos
destas tensões, mas nem por isso raras nem menos significativas
– e também sempre produtoras de sofrimento e destruição. Neste
sentido, deve ser saudado o esforço ocorrido na modernidade para,
por meio de negociações, tratados e organizações supra-nacionais,
superar os antagonismos entre poderes estatais, a benefício de uma
ordem mundial mais pacífica e, se possível, mais justa. E devem
igualmente ser saudados os passos dados por algumas das grandes
religiões instituídas em direcção a um maior ecumenismo, tolerância
ou fraternização inter-religiosa.
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Hoje, podemos constatar em nossa própria casa o caminho percorrido
por confissões religiosas dominantes desde o tempo em que ocorriam
matanças anti-judaicas (como o progrom de Lisboa de 1506) até às
pacíficas manifestações de fé religiosa como Fátima agora exibiu; e
confrontá-lo, em outros lugares, com os morticínios acidentais que
que não raro acontecem em Meca, sem herege por perto, apenas
devido ao descontrolo de massas fanatizadas, ou a indignidade dos
conflitos inter-religiosos que mesmo agora têm ocorrido em Jerusalém
pela apropriação simbólica dos “lugares santos”. Estes são factos que
interpelam sobretudo as lideranças dos movimentos religiosos, onde
se situam os seus mais altos chefes, os teólogos e os organizadores
da cadeia ou estrutura clerical que, no conjunto, funcionam como
intermediários entre os crentes e a divindade (e amiúde mereciam ser
criticados). Mas isto não explica nem resolve o fenómeno da crença
religiosa com que a humanidade se tem confrontado, a partir da dúvida
existencial que subsiste em cada ser, enquadrada pelo meio social
em que se encontra inserido. A confissão de um “retorno à fé” por
parte de uma personalidade culta, inteligente e afirmativa como Clara
Ferreira Alves (ver o Expresso de 13.Maio.2017 e também a entrevista
já aí publicada a 21.Novembro.2015) tem, nestas circunstâncias, um
valor intrínseco que, independentemente de argumentos, críticas ou
louvores, deve ser respeitado e suscitar a reflexão de terceiros.
Todo o poder político moderno, particularmente no caso do Estadonação, coloca em termos semelhantes a relação da “classe dirigente”
com os seus cidadãos. O governo democrático – do povo e para o
povo – exige necessariamente esse mesmo papel de intermediação,
e daí os inevitáveis instrumentos que são os partidos políticos e as
consultas eleitorais ou referendárias. Mas, como diria alguém, não há
intermediações grátis: não somente elas têm um custo quantificável,
mas também desenvolvem interesses e estratégias próprias, que lhes
importa conservar e alargar.
Voltemos, porém, à questão da crença para afirmar que nenhuma
crença colectiva ou partilhada consegue marcar duradouramente o
meio social onde existe se não se dotar dos instrumentos de acção
colectiva indispensáveis para alargar a sua influência, subsistir face à
evolução dos tempos ou às agressões de que possa ser alvo. E não
se pode falar de acção, nesta escala já grandiosa, sem a ela juntar os
dispositivos de organização capazes de lhe permitir a continuidade,
a regularidade e a normatividade convenientes – isto é: capazes de
actuar durante, e permanecer para além, das meras conjunturas.
Nestas últimas, imperam a criatividade, as lideranças carismáticas, a
resiliência e capacidade de reacção. Para além delas, tem de salientarse o papel das instituições, que têm tanto de efeitos de congelação
dos impulsos e gestas emocionais como, simultaneamente, garantem
o papel de regularizadores da vida colectiva e de provedores da
previsibilidade de que cada ser humano necessita para sustentar a

sua existência e os laços que o unem a terceiros.
O espírito de seita e o antagonismo doutrinário manifestam-se
frequentemente nas formações voluntárias de cidadãos. Estas,
representam interesses, identidades e visões de futuro diferentes
(quer sejam movimentos, sindicatos, partidos ou lobbies), todas
legítimas, é certo, mas que se encontram quase sempre submetidas
à lógica da luta pelo poder de Estado (ou procuram influir na sua
actuação) e por isso se deixam cegar, a ponto de perderem totalmente
a noção de bem-comum na sociedade de que fazem parte, seja ela de
enraizamento local, nacional ou (hoje) mundial. Pior, claro, é quando
no território de um Estado-nação as partes desavindas pegam em
armas e instauram uma situação de guerra civil.
Laboriosamente, os estados ocidentais curaram desde há mais de
um século de introduzir normas jurídicas regularizadoras dos conflitos
guerreiros, para travar ou limitar o potencial de barbárie aí existente e tão
conhecida no passado mais longínquo. Porém, parece ter acontecido
que as partes beligerantes mais fracas se sentiram impelidas a ignorar
as referidas regras, seja violando-as grosseiramente e ridicularizando
o seu alcance, seja contornando-as por via da “guerra subversiva”,
do “terrorismo” ou actualmente por meio da “ciber-guerra”. É certo
que factores como a capacidade económica, os jogos diplomáticos ou
as chantagens sobre populações civis sempre estiveram presentes
nos conflitos entre poderes soberanos ou fácticos. Contudo, no último
meio século foram raras as guerras “regulares”, mas inúmeros os
conflitos não-declarados, o que poderá dar alguma consistência a
esta tese da contemporânea “desregulação da guerra” e da sua nova
“mercenarização” e “barbarização”, coexistindo aliás (não por acaso)
com o maior e mais completo dispositivo jurídico de protecção da vida
humana que alguma vez existiu à face da Terra.
Ao contrário da crença (ou da fé verdadeira), a hipocrisia comanda
muitas vezes expressões verbais e comportamentos gestuais dos
indivíduos apenas ditados pelo interesse, a pusilanimidade ou a
cobardia. Acontecem também formas de oportunismo colectivo por
vezes bem intrincadas com crenças ideológicas. Um exemplo, sem
intuitos de melindre pessoal: ouvir o socialista dr. Jorge Coelho, em
espaço de grande audiência televisiva e com aquela convicção que
lhe é habitual, dizer que a única maneira de um país como Portugal
se realizar, para corresponder aos anseios do seu povo, é (cito de
memória) “lograr um crescimento económico significativo e de
forma sustentada” será apenas um exercício de realismo? ou antes
a proclamação de uma condenação sem remissão das doutrinas
socialistas (que, se eu não ainda não “endoidei”, se construíram
na crítica do regime económico do capitalismo)? ou ainda uma
demonstração da hipocrisia a que me referia acima?
A ciência e a reflexão filosófica resultaram essencialmente da
inquietação e vontade de saber. O método científico moderno
constituiu a base axiológica sobre a qual se desenvolveu, a um ritmo
inusitado, todo o progresso técnico contemporâneo, a economia de
mercado capitalista e, por último, o recente (há pouco mais de um
século) desabrochamento das ciências humanas. Nessa plataforma
epistemológica definitiva (até quando?), a possibilidade de repetição
de prova empírica passou a desempenhar um papel crucial,
substituível em certos casos por uma acumulação de dados captados
na empírea que constituíssem indícios convincentes de que uma
nova “lei” (regularidade objectiva, não dependente das preferências
do cientista) podia ser tomada como verdadeira, porém somente
enquanto alguma nova formulação não viesse, pelos mesmos
métodos, infirmar aquela verdade.
Este derivação serve-nos aqui apenas para colocar a disposição-deespírito do cepticismo, não tanto como uma atitude filosófica – cujas
origens radicam, como outras, nos Antigos Gregos –, mas antes como
uma precaução metodológica acessória ao pensamento moderno que,
em última análise, se fundará sobre os pressupostos epistemológicos
da ciência que conhecemos e sobre as ilações que podemos
eventualmente retirar de uma análise atenta do desenvolvimento
técnico-científico-económico-cultural dos últimos dois ou três séculos.
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Mesmo homens de pensamento e acção como o conservador
Churchill ou o anarquista Malatesta (da maturidade) deixaramnos escritos avisando para a prudência a observar na gestão das
resistências ou das mudanças sociais que só podem decorrer da
presença nos seus espíritos de uma determinada componente de
cepticismo, que diríamos ser de natureza epistemo-metodológica.
Esta, a origem e fundamentação da atitude céptica contemporânea.
Mas ela sempre esteve impregnada em muitas circunstâncias da
vida dos povos e das relações entre as pessoas, das suas próprias
mundividências. Nem no primeiro caso temos de a reverenciar
como algo de transcendente ou só ao alcance de uns poucos,
nem no segundo se deve desvalorizar excessivamente essa sua
difusão entre as largas massas de população. No Ocidente, a
esmagadora influência das crenças religiosas cristãs (e judaicas,
embora amarfanhadas por aquelas) começou a ser desafiada pelo
pensamento iluminista e em seguida pelo desenvolvimento da
ciência moderna. O cepticismo, em relação à existência de um Ser
Supremo criador do universo e definidor das grandes linhas da sua
existência, foi-se naturalmente instalando no espírito dos Homens
com apoio nos progressos da ciência, mas, sobretudo, devido às
comodidades facilitadas pelo progresso técnico e a abundância de
produtos a que as sociedades contemporâneas se foram cada vez
mais acostumando. Para quem tem hábitos alimentares, a fome é
geralmente insuportável e supri-la é a prioridade. Mas quem já está
saciado arranja sempre outras formas de focalizar a sua capacidade
de inteligência e acção, para o bem como para o mal, podendo então
desafiar com mais à-vontade as verdades e as regras estabelecidas.
Mesmo nas regiões do mundo mais arcaicas, a racionalidade
instrumental do capitalismo moderno, através da exploração do
trabalho ou da apropriação das riquezas naturais ou produzidas,
minou a estrutura de crenças religiosas ou animistas de muitos
desses povos, ao mesmo tempo que a cultura ocidental percutia
de modo mais ou menos frontal as formas mais chocantemente
desiguais da sua organização social (submissão feminina, poder
tribal, escravização, etc.). Deixou muitas vezes o deserto e o
desamparo – e talvez as raízes de uma atitude céptica –, mas não
se pode dizer que se tratou de uma mera operação de expropriação
imperialista dos mais fracos: ao lado da vantagem económica,
seguiu a missionação evangélica para “a salvação das almas”, que
foi de par com a difusão iluminista de algum saber erudito, com
a alfabetização e com a higienização dos corpos e dos espaços
habitacionais. As ideias emancipalistas também brotaram deste
back ground.
O verdadeiro cepticismo não pode ser confundido com um cepticismo
trapaceiro, maneira popular de referir a atitude tipológica do cinismo
– não a defendida por certos filósofos Gregos amantes da virtude,
mas antes a propugnada por analistas e teóricos do poder como foi
o notável renascentista Maquiavel.
Tocamos aqui, ao de leve, a terceira posição que procuraríamos
explorar, a da lucidez.
Não ser crente, mas ser capaz de compreender e interpretar as razões
das crenças, pode ser um passo na direcção da lucidez. Controlar
o cepticismo inerente ao espírito científico sem cair no cinismo ou
na depressão psicológica ajudará decerto à aquisição de um estado
de lucidez que só poderá enriquecer-se com quantos maiores
contributos puderem ser apropriados no âmbito do conhecimento
da história e nos domínios da cultura. Neste ponto, é também muito
instrutiva a leitura de um sintético, mas felicíssimo artigo de opinião
da autoria do universitário João Paiva, enganadoramente intitulado
“A apologia da ciência e a inutilidade das artes e das humanidades”,
que foi ontem divulgado (Público, 1. Junho.2017).
Mas não se iluda o lúcido, nem aqueles que o queiram admirar ou
imitar. A lucidez não traz felicidade e talvez aproxime do inferno.
Sobretudo, para que possa com mais impacto transmitir-se a
terceiros, faltam-lhe as armas decisivas da acção e da organização.
E geralmente, como se diz em linguagem corrente, sobra-lhe o
defeito de, porventura, “ter razão antes do tempo”.
JF / 2. Jun.2017
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O “pós-guerra fria” acabou, entrámos
numa “Nova Era”
Ver claro nestes tempos de mudança radical é um exercício imprescindível (para
a ‘navegação’) e tanto mais indispensável quanto está apenas ao alcance de
muito poucos. Há quatro anos (2 de Abril de 2013), George Friedman analisou o
fim da guerra fria e os 20 anos seguintes, antecipou o que temos vivido nestes
últimos anos e concluiu que já saímos do “pós-guerra fria” e entrámos numa
nova era (cujas linhas gerais estabelece).
Recebi este texto do George logo a 2 de Abril 2013 (vantagens da actual
tecnologia de comunicação instantânea), li-o com satisfação (pois vinha ao
encontro do que, então, eu andava a reflectir e a escrever sobre a mudança
radical em curso no sistema global) e, confesso-o, arrumei-o num canto e nunca
mais o reli. Até hoje que o reencontrei, o voltei a ler e a, novamente, admirar a
lucidez e a clareza com que o George “arruma” a complexa confusão reinante
no planeta.
Lê-lo não é tempo perdido... Bem pelo contrário, faz ganhar imenso tempo pois
ajuda muito a “ler” o que se tem passado e vai continuar a passar-se (até à
normalização desta nova era que emerge).
A fragmentação da “União Europeia”, as dificuldades do modelo chinês tal como
o reforço, as limitações e o reposicionamento do ‘great power” americano já
informam a sua matriz de análise.

Apenas divirjo do George quando ele diz que a Europa e a China “mistakenly
believed that real power was economic power”. O “mistake” não foi esse mas,
sim, terem “lido” mal as periodizações e, em função dessa leitura errada, terem
postulado (another mistake...) que o quadro geopolítico global iria prolongarse ainda por algumas décadas e que, sendo assim, a melhor aposta que lhes
restava era a exploração radical do quadro geoeconómico através de ambiciosas
estratégias mercantilistas.
O Outono de 2008 destruiu-lhes esta ilusão. A China reagiu rapidamente e
lançou um crescimento exponencial da sua potência militar. A Alemanha (ou
deveria dizer a “União Europeia” ...?) só no último ano deu sinais inequívocos de
reorganização e rearmamento das suas forças militares. Mas ambas acordaram
tarde...
Para além deste “pormenor” divergente, partilho inteiramente da análise aqui
proposta pelo George pois vem ao encontro do que, há muitos anos, penso,
escrevo e tenho publicado sobre a matéria.

Feira do Livro
Lisboa 2017
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Guimarães recebeu apresentação de livro
dedicado à emigração portuguesa

No passado sábado (27 de Maio), foi apresentado em Guimarães o livro “Rostos
da Emigração”, da autoria do escritor e antigo responsável do serviço social da
Embaixada de Portugal em Bruxelas, Joaquim Tenreira Martins.
A obra, um relato comovente de experiências de vida de mulheres e homens
marcados pelo percurso migratório, foi apresentada na Galeria de Arte 9 Séculos,
em pleno centro histórico da cidade que viu nascer Portugal.
A apresentação do livro com chancela da Editora Orfeu, e que conta com prefácio
da reputada investigadora Maria Manuela Aguiar, esteve a cargo do historiador
Daniel Bastos.
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O escritor Joaquim Tenreira Martins (esq.) acompanhado do historiador Daniel
Bastos, durante a sessão de apresentação do livro “Rostos da Emigração” na
Galeria de Arte 9 Séculos em Guimarães
Durante a sessão cultural intimista na cidade berço, Joaquim Tenreira Martins
referiu que a sua obra é marcada pela sua experiência ao longo de quarenta anos
no serviço social e jurídico da Embaixada de Portugal em Bruxelas. Segundo
o mesmo, durante esse tempo, ouviu gente pobre, gente rica, visitou presos,
limpou lágrimas e sofreu com as pessoas, e que nesse sentido a edição desta
obra conforta-o, alivia-o dos problemas que lhe foram colocados pelas diversas
pessoas que recebeu.
Segundo Daniel Bastos, cujo percurso literário tem sido alicerçado junto das
comunidades portuguesas, o livro “Rostos da Emigração” mergulha no fenómeno
migratório português desvendando no seio da dignidade humana a experiência
da emigração e a forma como se reflecte na vida das famílias.
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Londres

Imagens de pânico após os ataques
terroristas.
Dois ataques em dois locais diferentes instalaram de novo o pânico em Londres
Houve um atropelamento, tiroteio e esfaqueamento. As imagens do terror.
Por Filomena Martins (adap)
O primeiro ataque aconteceu cerca das 22h08 da noite de sábado. Uma carrinha
branca a alta velocidade atropelou várias pessoas dos dois lados do passeio da
London Bridge. A polícia foi chamada ao local e isolou as ruas, fechou a ponte e
as estações de metro. Seguiram-se buscas a restaurantes e bares. Ouviram-se
tiros e houve relato de esfaqueamentos.

Poucos minutos depois e a poucos metros, no Borough Market, novo ataque. A
polícia confirmou que houve disparos e também tentativas de esfaqueamento.
Um terceiro incidente, não muito longe, em Vauxhall acabou por não se revelar
tão grave. E a polícia avançou que não tinha qualquer ligação aos dois primeiros.
As primeiras fotos dos novos ataques terrorista de Londres, mostraram o pânico
das pessoas a fugirem de uma zona que é essencialmente residencial.
O Reino Unido tem eleições legislativas na próximamente. E nesta noite de
ataques e de terror, em Gales, houve final da Liga dos Campeões.
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Des gars, des filles : Sexistes, les robots ?

Le jour viendra où des décisions aujourd’hui laissées à la discrétion d’êtres
humains pétris de préjugés seront confiées à des automates. Et il ne faut pas
s’en réjouir trop vite.
Par Noémi Mercier
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(comme maladie, poison, haine). Même chose pour les instruments de musique
et les armes : le robot associe les premiers à des choses agréables, les secondes
à tout ce qui est déplaisant. Jusqu’ici, rien d’étonnant.
C’est lorsque les chercheurs ont interrogé l’algorithme à propos des hommes et
des femmes qu’ils ont vu émerger des aspects déroutants. La machine associe
plus étroitement les mots féminins (femme, fille, sœur, mère) à des termes se
rapportant à la famille (foyer, parents, enfants, mariage), alors qu’elle amalgame
le masculin (homme, garçon, frère, père) au champ sémantique du travail
(gestion, salaire, bureau, carrière). L’algorithme fait aussi un rapprochement
entre les femmes et les arts, alors que les hommes, eux, sont considérés comme
plus compatibles avec les maths, la science et la technologie.
Le robot n’a pas seulement une vision éculée du rôle des femmes et des hommes,
il est aussi franchement raciste.

(Illustration : Pierre-Nicolas Rioux)
C’est déjà commencé. Des systèmes d’intelligence artificielle sont employés par
des banques pour les aider à décider à qui accorder des prêts. Des juges se
fient à eux pour estimer le risque de récidive des prévenus et fixer leur peine en
conséquence. Des recruteurs les utilisent pour repérer les candidatures les plus
prometteuses.
On le sait, l’humain a du mal à se défaire de ses idées préconçues lorsqu’il
doit porter le genre de jugement qui suppose de prédire le comportement d’une
personne à partir d’informations limitées. Comment savoir si un client remboursera
réellement son emprunt hypothécaire, si un criminel enfreindra la loi de nouveau,
si une candidate est vraiment la meilleure pour le poste ?
L’avantage des machines (il s’agit en fait de programmes informatiques à la
fine pointe), c’est qu’elles peuvent scruter de gigantesques bases de données,
détecter les tendances qui s’y cachent et s’en servir pour générer des prédictions
sur les nouveaux cas qu’on leur soumet, avec une acuité, une rapidité et une
objectivité inégalables.
Du moins, c’est ce qu’on espère.
Les machines ne sont pas à l’abri des préjugés de ceux qui les conçoivent,
bien au contraire.
Or, les spécialistes commencent à entrevoir la face sombre de l’intelligence
artificielle. Les machines ne sont pas à l’abri des préjugés de ceux qui les
conçoivent, bien au contraire. Elles les absorbent et les reproduisent.
C’est ce qu’on apprend dans une étude que vient de publier, dans la revue
Science, une équipe de l’Université Princeton, au New Jersey. L’informaticienne
Aylin Caliskan et ses collègues ont découvert qu’un populaire système
d’intelligence artificielle, qui permet aux ordinateurs de comprendre le langage
humain, entretient des stéréotypes sexistes et racistes.
Les chercheurs ont travaillé sur un type d’algorithme — appelé « plongement
lexical » ou « word embedding », en anglais — qui est déjà utilisé dans toutes
sortes d’applications, dont les moteurs de recherche et la traduction automatique.
On lui fournit une quantité énorme de textes à analyser, et le programme s’en sert
pour construire un modèle mathématique du langage, une sorte de cartographie
qui représente les relations entre les mots. Des mots qui sont souvent employés
dans les mêmes contextes, comme chien et chat, apparaîtront dans le même
voisinage. (On dit aussi bien « je dois nourrir mon chien » que « je dois nourrir
mon chat », mais on ne dit jamais « je dois nourrir mon balcon » ; le programme
en déduira que les chiens sont plus proches des chats que des balcons.) C’est
en détectant cette parenté entre les mots que l’algorithme dégage leur sens et
apprend à interpréter le langage.
Les chercheurs ont demandé à une machine ainsi programmée de faire des
associations de mots. Ils ont constaté qu’elle associe les noms de fleurs à des
mots positifs (comme paix, paradis, cadeau), les insectes à des termes négatifs

Le robot n’a pas seulement une vision éculée du rôle des femmes et des hommes,
il est aussi franchement raciste. Alors qu’il associe les prénoms typiques des
Américains blancs (comme Adam, Frank ou Nancy) à des mots évoquant le
bonheur et l’amour, le programme associe ceux des Noirs (Jamel, Leroy ou
Latoya, par exemple) à la saleté, au mal et à la violence.
Bien sûr, si les automates recrachent des stéréotypes aussi réducteurs, c’est
parce qu’ils apprennent de nous. L’algorithme en question a été « entraîné » à
l’aide d’un immense corpus de textes publiés dans Internet — de banales pages
Web —, et c’est à partir de cette matière première en provenance des humains
qu’il a assimilé ces raccourcis douteux. « Nos résultats indiquent que si on
fabrique un système intelligent qui apprend suffisamment sur les propriétés du
langage pour être capable de le comprendre et de le produire, il va aussi, par la
même occasion, acquérir des associations culturelles historiques, dont certaines
peuvent être répréhensibles », écrivent les chercheurs dans Science.
La transmission de préjugés toxiques de l’humain à la machine préoccupe de
plus en plus les experts. « L’application aveugle de l’apprentissage-machine
risque d’amplifier les biais qui sont présents dans les données », à moins que
les robots ne soient explicitement programmés pour les éviter, préviennent Tolga
Bolukbasi et ses collègues dans un article paru en 2016 dans le recueil Advances
in Neural Information Processing Systems.
Cette équipe formée de chercheurs de Microsoft et de l’Université de Boston
a elle aussi décelé des stéréotypes sexuels chez un robot conçu pour traiter
le langage. Les chercheurs ont demandé à l’algorithme de compléter l’analogie
suivante : l’homme est à la femme ce que le roi est à quoi ? « À la reine », a
répondu l’automate. C’est exact. Mais voici d’autres équivalences que la machine
a générées en réponse à des énigmes semblables. L’homme est à la femme ce
que le chirurgien est à… « l’infirmière » ; ce que le programmeur informatique est
à… « la femme au foyer » ; ce que l’architecte est à « la décoratrice » ; ce que le
commerçant est à « la ménagère ».
Le féminin de chirurgien, faut-il le préciser, ce n’est pas infirmière. C’est pourtant
ce que le robot a conclu après avoir avalé le vaste répertoire de textes qui lui a
servi de base à l’apprentissage du langage. (L’algorithme, dans ce cas-ci, avait
été entraîné à partir d’articles journalistiques puisés dans l’agrégateur Google
News.)
Des clichés sexistes ont déjà contaminé le système de traduction automatique
de Google.
Le phénomène a des répercussions bien réelles dans nos vies quotidiennes. Des
clichés sexistes ont déjà contaminé le système de traduction automatique de
Google, par exemple. On le constate lorsqu’on lui soumet des phrases dans des
langues qui n’ont pas de genre grammatical, comme le turc, et que l’application
doit choisir entre le féminin et le masculin dans sa traduction. Ainsi, « O bir
doktor », une phrase sans genre en turc, devient « Il est médecin » en français,
tandis que « O bir hemşire » devient « Elle est infirmière ». Dans l’ambiguïté, le
stéréotype l’emporte.
Encore plus inquiétant, certains États américains mettent des algorithmes à la
disposition de l’appareil judiciaire afin de guider les juges dans la détermination
de la peine, entre autres. Une enquête de ProPublica publiée l’an dernier a
révélé que ces programmes surestiment le risque de récidive des Noirs et sousestiment celui des Blancs.
D’autres cas troublants pourraient se présenter à mesure que l’usage de
l’intelligence artificielle se répand, dans le secteur du recrutement, notamment.
Des robots conçus pour faire le tri parmi les candidatures pourraient reproduire
la discrimination qui existe à l’embauche. Pourraient-ils donner une connotation
négative à certains noms à consonance étrangère, par exemple, ou disqualifier
les femmes qui postulent pour des emplois traditionnellement masculins.
L’intelligence artificielle ne nous libérera pas de nos penchants discriminatoires.
Pire, si on l’adopte sans réfléchir, elle pourrait même aggraver les injustices de
notre société. La révolution ne sera pas robotisée. Ce sont nos cerveaux à nous
qu’il faut reprogrammer.
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Anda um pai a criar uma filha para isto…
Por Laurinda Alves
Estes rapazes e raparigas terão os seus filhos e as filhas, e uma das grandes
interrogações também passa por saber como agiriam se soubessem que as suas
próprias filhas se vendem por um par de shots.
Indo directamente ao assunto e usando a terminologia dos próprios alunos
universitários que montaram as barracas das Queimas das Fitas, este ano
houve tendas particularmente más em alguns dos queimódromos: a “Tenda das
Tetas”, onde bastava “mostrar as mamas” para ter bebidas à borla, e a barraca
onde as raparigas também não pagavam se dessem beijos na boca umas das
outras. Não estamos a falar de beijinhos infantis (que já seriam de mau gosto,
até para raparigas que vivem a sua homossexualidade com autenticidade e
sem exibicionismos), mas de beijos pornograficamente demorados, elaborados,
incitados e aplaudidos pelos rapazes em volta. Beijos de bordel, dados em
estado líquido, note-se, com níveis de alcoolémia de rebentar qualquer escala.
Não estive em nenhuma das Queimas, seja a do Porto, de Braga ou de Coimbra,
mas bastaram-me três brevíssimos vídeos, destes que circulam nas redes sociais
e no whatsapp (que um comité de ética me enviou por ser jornalista e cronista,
para perceber a extensão do fenómeno, e para que não escrevesse sem saber
exactamente sobre o que estava a escrever), dizia eu que me bastaram estes
três fragmentos descarada e propositadamente gravados para circularem na net,
para compreender que a realidade ultrapassa a ficção. Em todos podemos ver as
caras e os corpos dos estudantes envolvidos, em todos se ouvem gargalhadas
e frases obscenas em tudo iguais às que já vimos ou ouvimos no cinema, ou em
documentários sobre assédio, bullying, estupro e outros abusos. Dá náuseas
ver estes vídeos, confesso, mas são uma realidade real, nua e crua. Servem
para perceber de que falamos, quando falamos de animação em certas festas
estudantis.
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festas pornográficas ou orgias colectivas, que também as há por aí, mas para
gente que sabe exactamente ao que vai.
Durante e depois da semana da Queima houve queixas e levantaram-se
processos. A Polícia Judiciária está a investigar o caso do alegado abuso sexual
de uma jovem num autocarro, mais uma situação que envolveu vários estudantes
e foi filmada com o mesmo propósito de divulgar nas redes sociais. Este caso já
fez correr muita tinta nos jornais, mas ainda ninguém sabe como vai terminar. No
meio de tudo isto, ficamos a saber muitas coisas sobre sites e grupos secretos
que operam no facebook e foram criados para partilhar conteúdos sexualmente
explícitos. As notícias são inquietantes, os vídeos tornam-se virais e todas as
raparigas e rapazes que se vêem nos vídeos ficam para sempre reféns destas
mesmas imagens. Não há volta a dar. Ninguém saberá nunca a que mãos é que
estas imagens vão parar. Nem quando é que vão parar de circular.
Perante esta realidade é impossível não olhar com perplexidade para o cúmulo
de excessos, mas também é impossível não nos interrogarmos. Algumas
perguntas têm que ficar a fazer eco e a incomodar-nos. Questões sobre quem
organiza tudo isto, naturalmente, mas também sobre as relações entre pais e
filhos, alunos e professores, amigos e amigas. As famílias já não são o que
eram e, por isso, ninguém sabe até que ponto uma rapariga ou um rapaz têm
condições para entender o impacto daquilo que estão a viver. Muito menos
para fazerem a sua catarse pós-ressaca, no caso de terem consciência do que
viveram durante a bebedeira.
Estes rapazes e estas raparigas são jovens e têm um futuro pela frente. Muitos
deles virão a ser pais, terão os seus filhos e as suas filhas, e uma das grandes
interrogações também passa por saber como agiriam se soubessem que as suas
próprias filhas se vendem por um par de shots ou de cervejas. Neste tempo, em
que são filhos, entram no jogo e estabelecem os seus valores e preços, mas
será que gostariam que a sua filha se prostituísse e fosse filmada enquanto
se prostituía? E será que não se angustiariam com o facto de essas imagens
ficarem para sempre na net?

Pergunto-me quem serão os pobres pais das raparigas e rapazes que confundem
prostituição com diversão? Mas também me pergunto quem serão estas mulheres
que não conhecem a história das mulheres, nem as suas lutas, provações,
perseguições e privações ao longo dos séculos? Estas raparigas andam na
universidade, mas não sabem básicos essenciais sobre a Humanidade. Não
só aceitam as regras do jogo, como estimulam a perversidade dos homens,
entregando-se a estas supostas brincadeiras com leviandade. Universitárias e
universitários deste calibre são um verdadeiro retrocesso civilizacional. Não é
preciso ser feminista para sofrer por ver uma rapariga vender-se por um copo ou
dois de cerveja.
Nestas e noutras tendas parece que nunca faltou freguesia e o álcool jorrou até
nascer o dia. Os rapazes e as raparigas beberam torrencialmente shots atrás de
shots (tão baratos, afinal, pois bastava “mostrar as mamas” e deixar o soutien
pendurado na tenda para ganharem mais bebidas de borla!), tudo à custa da
exposição barata da intimidade do seu corpo. Ou à custa da exibição de beijos
entre mulheres, escandalosos beijos pagos a dobrar, pois faziam-se rodas e as
bebidas duplicavam se as raparigas beijassem à esquerda e depois à direita,
trocando de pares para gáudio dos voyeurs.
Ver rapazes e raparigas embriagados, aos bordos, a dizerem e fazerem coisas
estúpidas é degradante. Vê-los em multidão, a pedirem e a consentirem
comportamentos bizarros, é alarmante. Sabemos que certas praxes académicas
vão ainda mais longe e são muito mais humilhantes do que isto, por não deixarem
margem ao livre consentimento e funcionarem em modo submissão, mas não
deixa de ser chocante ver estudantes universitários divertirem-se comprando-se
e vendendo-se uns aos outros de formas mais ou menos obscenas. E fazerem
tudo isto de livre vontade, sem serem obrigados a nada. Só porque sim e porque
assim não pagam bebidas.
O efeito manada é perverso e estupidificante. Aliás, só assim se compreende
que apesar de individualmente alguns destes alunos de cursos superiores
condenarem comportamentos abusivos e serem capazes de participar em
manifestações pelos direitos humanos ou assinarem petições públicas contra
violações colectivas na Índia, para dar um exemplo recente, possam em noites
de muitos copos perder a cabeça e a noção dos limites.
Podem argumentar que a promiscuidade neste tipo de festas é um clássico
universitário e só lá vai quem quer, ou quem não se importa de participar, mas
não tenho a certeza de que lá estejam só rapazes e raparigas hiper conscientes
da sua própria inclinação à devassa. Muito pelo contrário. Nestas Queimas há
bilhetes para famílias e estudantes do secundário. Ou seja, podem lá ir pais com
filhos e também podem ir adolescentes sozinhos, pois supostamente as Queimas
são festas abertas às cidades onde decorrem. Há concertos e acontecimentos
culturais, vêm músicos e artistas de outros pontos do país, e tudo isto revela
que as Queimas não são festas só para adultos. Muito menos são consideradas

Provérbio árabe:
A simplicidade é um tesouro infinito. Se não podes ter o que
queres, contenta-te com o que tens.
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Déclaration du premier ministre à
l’occasion de la Journée des Forces
armées canadiennes
Le 4 juin 2017
Ottawa (Ontario)
Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd’hui la déclaration suivante
pour souligner la Journée des Forces armées canadiennes :
« Aujourd›hui, en cette Journée des Forces armées canadiennes, nous
remercions les soldats, les marins et les hommes et les femmes de la
Force aérienne qui défendent avec courage les valeurs et les intérêts
fondamentaux de notre pays, protègent l›Amérique du Nord et contribuent
à la paix et à la sécurité internationales.
« Que ce soit dans le cadre d›opérations militaires, de missions du maintien
de la paix ou d’interventions en cas de catastrophes, nos courageux militaires
répondent toujours à l›appel avec fierté, dévouement et professionnalisme.
Au cours des dernières années, ils sont notamment venus en aide aux
victimes d’inondations et de feux de forêt, et ont aidé à accueillir plus de
25 000 réfugiés syriens au Canada. Ils ont aussi participé à la coalition
mondiale contre Daesh, et ont entrainé les forces armées ukrainiennes.
« Nous profitons également de cette journée pour nous rappeler également
les membres dévoués de nos forces armées qui ont perdu la vie au service
de notre pays. Nous avons une dette de reconnaissance immense envers
eux, ainsi qu’envers leurs familles, pour leur sacrifice.
« Cette année, alors que nous marquons le 150e anniversaire de la
Confédération, rendons hommage aux braves hommes et femmes de nos
forces armées qui continuent de défendre les valeurs canadiennes de paix,
de liberté et de démocratie à travers le monde.
« Au nom du gouvernement du Canada, je me joins à tous les Canadiens
pour remercier sincèrement les membres passés et présents des Forces
armées canadiennes pour leur service indéfectible, ainsi que leurs familles.
Nous reconnaissons tout leur travail en vue de maintenir la paix et protéger
notre liberté. »
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Le Canada sera l’hôte du Sommet du
G7 en 2018 dans Charlevoix au Québec
Le 27 mai 2017
Taormine (Italie)
Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le Sommet du G7 en
2018 aura lieu au Manoir Richelieu, à La Malbaie (Québec). Situé dans la
région de Charlevoix, cet endroit unique et idyllique met en valeur la beauté
naturelle vaste et diverse de notre pays, tout en évoquant l’importance
historique du fleuve Saint-Laurent.
Le sommet de l’année prochaine permettra au Canada de faire la promotion
de ses priorités à l’échelle nationale et internationale : renforcer la classe
moyenne, avancer l’égalité des sexes, lutter contre les changements
climatiques et promouvoir le respect de la diversité et de l’inclusion.
Il s’agira aussi d’une importante occasion pour le Canada d’engager ses
homologues du G7 au sujet de problèmes urgents d’envergure mondiale, et
de poursuivre leur travail commun en vue d’encourager une économie axée
sur la croissance propre et l’innovation.
Une annonce a aussi été faite en parallèle au Manoir Richelieu par le
ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves
Duclos, et par la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier.
Citation
« Le Canada est fier d’accueillir le Sommet du G7 de 2018 dans Charlevoix.
Cette région dynamique est à l’image de notre pays – du bilinguisme, à
la diversité culturelle, en passant par des paysages éblouissants chaque
saison. Je suis impatient d’accueillir mes homologues l’an prochain dans
la magnifique région de Charlevoix. Je suis convaincu qu’ils en tomberont
amoureux, tout comme les Canadiens l’ont fait depuis des générations. »
- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada
Faits saillants
•Ce sommet sera le sixième accueilli par le Canada et le premier qui aura
lieu au Québec depuis 1981.
•Les sommets canadiens précédents ont eu lieu dans la région de Muskoka,
en Ontario (2010), dans la région de Kananaskis, en Alberta (2002), à
Halifax, en Nouvelle-Écosse (1995), à Toronto, en Ontario (1988), à OttawaMontebello, en Ontario et au Québec (1981).
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Colaboração Especial

www.ligacombatentes.org.pt

https://www.facebook.com / museucombatente.oficial

https://www.facebook.com / ligadoscombatentes.oficial

A Marinha no Museu do Combatente - 2
Desde sempre que a Marinha apoiou o Museu do Combatente na cedência de
equipamentos para a área de museologia do Museu dedicada a este Ramo das
Forças Armadas.
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Os projectores de sinal com pedestal (da Direcção de Navios) entraram em 2005,
e a partir de 2011, por gentileza do na altura Director do Museu da Marinha,
Contra-Almirante António José Ravasco Bossa Dionísio, foi-nos sendo enviado
material para aumentar tanto a exposição interior no paiolin dedicado à Marinha
no Museu do Combatente, como na área exterior, sendo CEMA- Chefe de Estado
Maior da Armada, o Almirante Saldanha Lopes.
Para a exposição “Piratas da Somália.
A Marinha no Combate à Pirataria
do séc. XXI” que esteve patente de
Fevereiro 2010 a Jan 2011, o Museu
de Marinha , e vinda do Serviço de
Armas Navais (2010), cedeu parte do
material apreendido pela Fragata NRP
“Côrte-Real” , durante as operações
contra a pirataria junto ao Golfo de
Aden, equipamento como :
Uma RPG do séc. XX, de 91 cm, várias
metralhadoras Avomat Kalashnikova,
com
diferentes
características,
carregadores de metralhadoras (ex
AK-47), notas de 1000 shilin Soomali,
cinturões com cartucheira, pistolas de
sinalização “very light”, painéis sobre a
intervenção das fragatas NRP “Corte
– Real” e NRP “Álvares Cabral” no
Golfo de Aden, que reflectem a acção
da ajuda humanitária e salvaguarda

da vida humana no mar, as acções directas contra a pirataria , as equipas de
abordagem, os helicópteros Super Navy Lynx MK95, entre outras.
Nota: AS FRAGATAS : são navios de 1.500 a 5.000 toneladas de deslocamento
e comprimento entre 75 e 150 metros, possuem armamento anti-superfície,
antiaéreo e anti-submarino, e são por natureza escoltas oceânicos, embora
sejam navios de grande capacidade e versatilidade, pertencendo 3 à Classe
Vasco da Gama e 2 à Classe Bartolomeu Dias.
O NRP Álvares Cabral é o segundo navio da classe Vasco da Gama e foi o
primeiro a ser concebido nos estaleiros
navais da HDW, em Kiel. Foi adicionado
ao efectivo dos navios da Marinha no
dia 24 de Maio de 1991, e o NRP
Corte-Real foi construído, em 1991,
nos estaleiros HDW (Kiel, Alemanha),
tendo sido o terceiro navio da classe
Vasco da Gama. Foi aumentado ao
efectivo em 22 de Novembro de 1991.
Para a exposição exterior da Marinha,
e para as comemorações do 10 de
Junho de 2010, entrou uma mina
Vickers, tendo em Abril de 2011 a
Marinha cedido através da Escola de
Tecnologias Navais de Vila Franca de
Xira 2 ferros tipo almirantado, uma
mina de contacto AZ, peça de artilharia
12 Pounder H.A. Mounting Mark IX
(1,08 x 1,70 x 3,20 mts), peça de
artilharia T.R. – S.A. Marca M ( reparo
naval L 101,6 m/m (1,50 x 1,56 x 5,10
mts), um morteiro A/S MK2 (0,70 x
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A MARINHA NO MUSEU DO COMBATENTE
0,76 x 1,80 mts), peças que após terem sido recuperadas pelos funcionários do
Museu do Combatente se encontram ainda hoje em exposição permanente na
zona exterior do Museu.
Também em Junho de 2011 entraram o bote tipo III, paneiros e longarinas peças,
vindos do Corpo de Comandos de Fuzileiros.
A exposição do paiolin foi posteriormente ampliada com um farol cuja manutenção
é feita regularmente pela Autoridade Marítima Nacional – Direcção de Faróis, por
um plasma onde se vão desenrolando filmes sobre a Marinha e diversas áreas
especializadas da sua missão, e um painel informativo sobre o primeiro-tenente
Carvalho Araújo, comandante do NRP Augusto de Castilho, que foi um navio de
guerra ao serviço da Marinha de Guerra Portuguesa durante a Primeira Guerra
Mundial. Apesar de ser, frequentemente, referido como caça-minas, o Augusto
Castilho era, na realidade, uma patrulha de alto mar e foi afundado em combate,
originando as últimas baixas portuguesas naquele conflito.

Isabel Martins 1 de Junho de 2017
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‘Occident s’Obsède sur les Théories du
Genre et Ignore la Montée de l’Islam’
par Giulio Meotti
Traduction du texte original: The Gender Obsessed West Sets Itself Up for the
Rise of Islam
Les autorités académiques ont imposé aux écoliers des livres ridicules tels
que Papa porte une robe. La chose aurait été comique si les années suivantes
ne s’étaient pas révélées si tragiques. Le terrorisme islamique a fracassé les
illusions françaises.
Les élites françaises ont décidé que les privilèges patriarcaux étaient leurs seuls
ennemis ; la « domination » ne peut venir que du mâle blanc Européen.
L’obsession du genre est une illusion pratique pour éviter de faire face à des
problèmes plus difficiles et moins agréables. Si l’Occident ne s’engage pas à
préserver ses sociétés et ses valeurs, il finira par chuter. Et l’obscurité recouvrira
ses extraordinaires avancées, les questions de genre y compris.
Bienvenue dans le « genrisme », nouvel avatar des « idéologies de la libération »,
Le « genre » semble être la dernière question urgente qui agite les démocraties
occidentales.
La Caroline du Nord a subi ainsi une année de boycott, jusqu’àu retrait de sa loi
sur les toilettes publiques transgenres. Le mois dernier, le Syndicat national des
enseignants en Grande-Bretagne a demandé au gouvernement d’enseigner aux
enfants à partir de deux ans deux nouvelles théories transgenres. New York a de
son côté récemment commercialisé la première « poupée trans ». Les universités
américaines sont ravagées par une polémique hystérique sur l’utilisation correcte
des pronoms neutres. Même National Geographic, a abandonné les lions et les
éléphants pour couvrir la « Révolution du Genre ». L’un des premiers gestes
d’Emmanuel Macron, président de la république, a été de promouvoir « l’égalité
des sexes » au sein du gouvernement.
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pas du bien. Les phénomènes transgenres se multiplient et se répandent dans
les phases culturelles tardives, quand les traditions religieuses, politiques et
familiales s’affaissent et que les civilisations commencent à décliner. »
Ce n’est pas un hasard si cette obsession du genre a surgi au sein de la culture
occidentale au cours des années 1990, la décennie de paix et de prospérité qui a
précédé le 11 septembre. Cette période était libre de toute angoisse existentielle,
uniquement préoccupée par le scandale de Monica Lewinski et le thème de la fin
de l’histoire agité par Francis Fukuyama. Selon Rusty Reno, rédacteur en chef de
First Things, l’idéologie du genre est le symbole d’une époque d’« affaissement
» qui correspond à un avenir globalisé « gouverné par les dieux de la santé, de
la richesse et du plaisir ». Les grands prêtres de cette idéologie n’ont cependant
pas pris en compte la montée de l’islam radical.
Avant que Paris, Nice et Rouen ne subissent l’assaut de groupes djihadistes, le
gouvernement socialiste français n’a eu d’autre priorité culturelle que l’ « ABC de
l’égalité des sexes » du nom du programme controversé que le ministre français
de l’éducation, Najat Vallaud-Belkacem, a lancé dans 500 écoles.
Après avoir approuvé le mariage homosexuel, le gouvernement français a
également pensé qu’il lui fallait promouvoir une révolution culturelle. Selon,
Benoît Hamon, éphémère ministre de l’Éducation, qui a piteusement échoué aux
présidentielles, l’école est « un champ de bataille ». La moitié des élèves ont
boycotté les cours de « théorie du genre ». Alors les autorités françaises ont
imposé aux étudiants des livres ridicules tels que Papa porte une robe. La chose
aurait été comique si les années suivantes ne s’étaient avérées aussi tragiques.
Le terrorisme islamique a fini par détruire les illusions françaises.
L’effet de l’idéologie de genre sur la culture occidentale aboutit au rejet de l’esprit
critique combiné à la « volonté kitsch de privilégier le sentiment sur la raison ».
La même obsession du genre refuse de considérer le burkini comme un outil
de propagande islamiste et le travestit en symbole des droits de l’homme. La
menace djihadiste est dans cette perspective perçue comme une perturbation
inacceptable des modes de vie occidentaux. L’Europe est en passe de perdre
tous ses dons historiques : la dignité humaine, la liberté de conscience, la liberté
de religion, la liberté d’expression et sa culture colossale.
Les élites érotocratiques françaises n’étaient pas préparées à ce qui s’est
avéré être l’assaut terroriste le plus sévère depuis le 11 septembre. La France,
obsédée par les « ABC de l’égalité », a été prise au dépourvu et désarmée
quand une attaque terroriste a eu lieu à Nice le soir du 14 juillet 2015. La France
parait également dépourvue de la moindre résistance face à l’expansion de la
charia et de l’idéologie djihadiste. Convaincues par l’intox sur l’obsolescence de
l’identité, les élites françaises ne se connaissent qu’un seul ennemi, les privilèges
patriarcaux. A les écouter, la seule « domination» qui compte ne peut venir que
de l’homme européen blanc.

20

La présidence d’Emmanuel Macron a d’emblée été saluée par les militants du
genre. « Macron est comme une bouffée d’air frais dans ce pays », a déclaré
Natacha Henry, spécialiste des questions de genre, au New York Times . « Je
pense qu’il a gagné parce qu’il n’a fait aucune sorte de performance machiste, et
c’est ce dont nous avons besoin ».

(Source de l’image: Sara D. Davis / Getty Images)
Cette frénésie du genre à chacun des coins de la société et de la culture
occidentales est-elle le symptôme de quelque chose ? Pour Camille Paglia,
féministe anticonformiste, le genre est un signe de déclin, le déclin de la civilisation
occidentale. Dans son nouveau livre, Free Women, Free Men, elle écrit :
« Les civilisations passent par des cycles récurrents. Les extravagantes
expérimentations sur le genre sont peut-être le signe d’un effondrement culturel,
comme celui qui s’est produit dans l’Allemagne de Weimar. Aujourd’hui comme
à l’époque, des forces se massent à l’extérieur des frontières et des hordes
fanatiques se multiplient sur la base d’un culte héroïque de la masculinité ».
Camille Paglia se demande également :
« Comment il se fait que tant de jeunes parmi les plus audacieux et les plus
radicaux ne se définissent plus eux-mêmes que sur la base de leur seule identité
sexuelle ? Cet effondrement de la perspective aura sûrement des conséquences
dans le champ de la production artistique et culturelle mais surtout, il risque de
compromettre la capacité des sociétés occidentales à comprendre et réagir aux
croyances véhémentes et contraires de populations qui ne nous ne nous veulent

L’obsession anesthésiante des discriminations liées au genre semble être le
point commun des pays qui sont en butte à des attentats terroristes. Peu de
temps après que les djihadistes aient ciblé l’Espagne en 2004 la forçant ainsi
à retirer ses troupes d’Irak, le gouvernement socialiste de José Luis Zapatero
a adopté l’idéologie du genre et mis en place des formations à la « diversité »
gay-friendly dans les écoles élémentaires. Le « Projet Zapatero » était basé sur
« le mépris de la nature, la réinvention de ce qui est humain, l’exaltation du désir
». Les années de l’ancien président américain Barack Obama ont également
été marquées par une « obsession » des droits transgenres. L’obsession sur le
genre à un avantage : il est distractif et évite d’avoir à affronter des problèmes
plus difficiles et moins agréables.
L’adage veut que les civilisations soient plus facilement détruites de l’intérieur,
plutôt que militairement et de l’extérieur. Si l’Occident ne se résout pas à préserver
ses valeurs et ce qu’elles représentent, il finira par succomber. Et l’obscurité
recouvrira ses avancées extraordinaires, les droits de genre y compris.
Selon Camille Paglia, « une culture purement laïque sonne creux et,
paradoxalement, c’est elle que l’on met en place pour contrer des mouvements
fondamentalistes qui promettent de manière imminente de purifier et de discipliner ».
Des mouvements fondamentalistes tels que – n’hésitons pas à le nommer l’islam radical.
Giulio Meotti, journaliste culturel à Il Foglio, est un journaliste et auteur italien.

