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A influência das novas tecnologias

Fazer campanha no Tinder

24 de JUNHO
Por João Pedro Pereira/P
Não há muitos24
anos,
a intersecção entre a Internet e a política ainda era uma
JUIN
novidade digna de notícia. Hoje, até o Tinder – a aplicação de encontros mais
conhecida pelas oportunidades de sexo casual do que pelo potencial político – é
usado para ganhar votos.
A eleição de Barack Obama em 2008 é amplamente descrita como a primeira em
que a Internet teve um papel fundamental (“Impulsionado pela Internet, Barack
Obama ganha as presidenciais”), titulava a Wired; “Como a campanha de Obama
na Internet mudou a política”, escreveu o New York Times).

Allemagne: le SPD attaque frontalement
Merkel en vue des élections

2017

Le social-démocrate allemand Martin Schulz est passé à l’offensive dimanche
en vue des élections législatives de septembre, accusant Angela Merkel
«d’arrogance» et de saper «la démocratie», alors que les sondages prédisent
une large victoire à la chancelière.
Lors d’un congrès de son parti (SPD) à Dortmund, au coeur de la Ruhr ouvrière,
l’ancien président du Parlement européen s’est efforcé de relancer sa campagne
électorale mal en point.
Alors qu’il avait jusqu’ici évité les attaques ad hominem contre la chancelière
conservatrice, le chef de file des sociaux-démocrates a décidé cette fois de
changer de registre.

Três anos mais tarde, Obama usava a Internet para anunciar a candidatura a
um segundo mandato. Ainda era uma novidade digna de notícia. Escrevia o
PÚBLICO em 2011:
“Os tempos mudam. Antigamente anunciavam-se recandidaturas à presidência
a partir da Casa Branca. Com pompa e circunstância. Agora usa-se a tribuna das
redes sociais e dos vídeos online. Obama anunciou a sua corrida à presidência
em 2012 através de um link deixado no Twitter e no Facebook.”
A política era o campo natural para a Internet concretizar uma das suas
promessas antigas: ser um espaço horizontal e plural de debate de ideias, onde
todos têm acesso à informação e podem ter voz. Mas também era muito claro
que se tinha tornado uma inevitável e poderosa ferramenta de propaganda.
O caminho foi rápido e hoje o presidente americano usa o Twitter como meio
de comunicação preferencial. A eleição de Donald Trump teve, de resto, uma
grande ajuda da tecnologia, mesmo retirando da equação as notícias falsas: o
genro, Jared Kushner, montou uma equipa de análise de dados que parece ter
sido crucial para a estratégia da campanha. O manancial de informação que
todos deixamos online só facilita este tipo de tarefa.
Neste fim de semana, publicámos um artigo sobre como as redes sociais foram
usadas no Reino Unido para apelar ao voto em Jeremy Corbyn (o voto dos jovens
foi crucial no desaire eleitoral da primeira-ministra, Theresa May). As estratégias
eram diversas, o recurso ao humor era frequente, e as iniciativas eram muitas
vezes levadas a cabo por apoiantes sem um vínculo oficial à campanha. As
vantagens de cada plataforma eram bem aproveitadas: o Facebook servia para
reunir grandes grupos, a aplicação de mensagens WhatsApp foi usada para
lembrar utilizadores de irem votar, e o Twitter serviu para chegar a comentadores
e jornalistas.
Para quem há uma década assiste ao uso da Internet de forma intensiva na vida
política, nada disto poderá parecer particularmente surpreendente, ainda que
tenha hoje uma dimensão muito maior. Mais desconcertante é o caso do Tinder.
Durante a campanha para as eleições britânicas, duas mulheres usaram aquela
aplicação para tentar convencer milhares de jovens a votarem contra May. O
estratagema não implicava qualquer encontro. As duas criaram um sistema de
conversação automática que usava (com permissão) imagens de pessoas reais
para criar contas falsas no Tinder. Focando-se nas zonas onde os eleitores entre
os 18 e os 25 anos podiam ter impacto no resultado, o bot dizia que sim a todos
os perfis, à espera que, do outro lado, um humano correspondesse. Quando
isso acontecia, começava a conversa: o bot perguntava ao utilizador em quem
ia votar, usando várias estratégias para tentar convencê-lo a votar de forma útil
tendo em conta o objectivo de retirar deputados aos conservadores. Mais de 30
mil mensagens foram enviadas.
O bot do Tinder foi o resultado do trabalho de duas jovens que agiram de forma
independente. Resta imaginar o que conseguirão fazer vastas equipas de
profissionais.

«Je vous le prédis : le plus grand danger, c’est l’arrogance du pouvoir. Les
gens la sentent», a déclaré dans son discours M. Schulz, 61 ans, à l’adresse
des conservateurs de la chancelière, au pouvoir depuis 2005 et qui brigue un
quatrième mandat consécutif pour entrer dans l’histoire en termes de longévité
au pouvoir.
Désigné fin janvier candidat des sociaux-démocrates pour la chancellerie cet
ancien libraire polyglotte avait connu un début de campagne sur les chapeaux
de roue, face à une Angela Merkel alors encore fragilisée par les critiques contre
sa politique d’ouverture aux réfugiés.
Mais depuis la chancelière a refait son retard, son camp remportant notamment
coup sur coup trois scrutins régionaux, et Martin Schulz est à la traine dans les
sondages : le dernier, publié dimanche, le donne à 15 points de la chancelière
(39 % contre 24 %).
Décidé à contrattaquer, M. Schulz a reproché dimanche à son opposante de
«taire de façon systématique les débats quant à l’avenir du pays», qualifiant cette
attitude «d’attaque contre la démocratie».
Des termes forts pour dénoncer la stratégie politique suivie avec succès depuis
des lustres par Angela Merkel : elle consiste à éviter les conflits directs et à jouer
sur l’image de stabilité rassurante dont elle jouit dans l’opinion.
Ses détracteurs, y compris dans son propre camp, lui reprochent régulièrement
de vivre sur les succès des réformes économiques de son prédécesseur, le
social-démocrate Gerhard Schröder, et de n’avoir aucun grand dessein.
Cont. pag. 2
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A Chuva e o Bom Tempo

Allemagne: le SPD attaque...

Depois da casa roubada…
É um ditado antigo, quase tão antigo como a humanidade, este de meter
trancas nas portas após um roubo. Se os criminosos, quando apreendidos,
tivessem castigo exemplar, sem olhar a nomes do pai ou outros familiares de
posição junto da governação, talvez as tentações de entradas por infracção
no domínio público ou privado, fossem menos frequentes ou mesmo,
inexistentes.

Martin Schulz a détaillé son programme, axé autour du thème de la «justice
sociale».
Il promet une réduction des impôts pour les couches populaires et moyennes et
plus de pression fiscale pour les plus riches, ainsi que la gratuité de la scolarité.

‘Mariage pour tous’

Todavia, com a indolência, a frouxa rigidez e a menor ou inexistente
preocupação de responsáveis, militares e civis, repetem-se as cenas
intoleráveis difundidas dos palcos duma justiça inoperante e digna de
opereta.

Le SPD, qui tente de «gauchiser» son discours pour essayer de refaire son
retard, a aussi décidé de mettre sur pied une commission afin de réfléchir à un
éventuel impôt sur la fortune, thème sur lequel M. Schulz refuse pour l’instant de
faire campagne.

Ora, sendo do conhecimento público a fragilidade de um sistema anacrónico
que leva anos a apresentar provas de cumplicidade e de responsabilidade,
de quem ninguém terá dúvidas das suas culpabilidades, os dirigentes,
mais preocupados com o politicamente correcto e com as directrizes
europeias, faz com que em cada dia, apareçam mais executantes de roubos
espectaculares e de todo o tipo de tráfico rentável, por se considerarem
imunes ou capazes de ludibriar as forças policiais.

M. Schulz s’est également engagé s’il est élu à instaurer le mariage pour les
couples homosexuels, dont les conservateurs de Mme Merkel ne veulent pas
entendre parler. Il en fait aussi une condition pour d’éventuels accords de
coalition.

O impensável aconteceu. O Exército foi roubado, nas barbas dos militares
em serviço na zona militar de Tancos. Estupefacção, alaridos sem conta,
tentativas de camuflagem e vinda a público de confissões de generais e
ministros que mais não fazem, de que patentear na praça pública as suas
incompetências, não só administrativas como as de elementos responsáveis
e detentores da Defesa Nacional.
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A Instituição Militar tem insistido com os titulares da tutela, desde há vários
governos até ao presente, sobre as limitações que lhes são impostas
pela redução permanente de efectivos. De materiais. De bom senso. De
respeito. A teoria e tentativa do anterior sinistro da Defesa Nacional e amigo
de Passos Coelho — Aguiar-Branco — de transformar as Forças Armadas
em simples funcionários de prateleiras, tem desmoralizado gente capaz de
discernimento e com experiência relevante ao serviço do país, que se sente
impotente para ultrapassar tanta imbecilidade e inconsciência. São muitas
as queixas apresentadas nos últimos anos, bem estruturadas e dignas da
maior atenção que nunca conheceram.
E assim, o Exército confirmou “que a área onde estavam os materiais mais
relevantes, encontra-se inoperacional”. Sem guarda permanente, sem
cobertura videovigilância e com as redes de primeira protecção danificadas.
Agora, de urgência, foi publicada no Diário da República, um despacho
autorizando uma despesa de 316 mil euros para a reconstrução das
vedações dos Paióis de Tancos...
O Chefe de Estado-Maior do Exército está convicto de quem roubou tinha
informações sobre o tipo e quantidades de materiais existentes. Pode
acreditar-se facilmente. Mas, apenas reforça a ideia da incúria existente
e da inconsciência e incompetência da chefia. Estou certo que se os
Paraquedistas se tivessem mantido em Tancos, todo esse material estaria
bem guardado. Mesmo com os Chefes de Estado-Maior actuais.
Não será difícil pensar quem serão os autores. E de imaginar o pior dos
cenários no porvir.
O que significa que os terroristas não precisam ludibriar fronteiras
para se abastecerem em material de guerra. Servem-se do existente e
criminosamente armazenado nas instalações militares!
Responsáveis? Comecem por demitir os Generais «yes man» de opereta e
de parada que chefiam as Armas e exijam que o Ministro da Defesa seja um
militar e não um qualquer merceeiro de aldeia transformado em ministro.
Esses, não só não são militares, nem disso nada entendem, como também,
só trancam as portas depois da casa roubada…
Raul Mesquita 01/07/17
NDR: Este texto foi escrito no dia 1 de Julho, antes do ataque a Tancos e
do protesto dos oficiais. O texto sobre os abusos e inconsciênia criminal
dos utilizadores de drones nas zonas aeroportuárias em Portugal e no
estrangeiro, que tinha intenção de escrevinhar nesta edição, deixo para
posteriormente, dada a gravidade desta operação clandestina, criminosa
e incompreensível, ocorrida em Tancos, onde elevadas quantidades de
material de guerra foram roubadas, com destino, por ora, desconhecido. Já
as intenções, poderão ser mais facilmente identificáveis. Infelizmente.

«Je ne signerai pas d’accord de coalition dans lequel le mariage pour tous ne
figure pas», a martelé M. Schulz, dont le discours a été applaudi pendant près de
10 minutes par les 635 délégués et quelques milliers de militants.
La tâche de reconquête de l’opinion s’annonce toutefois difficile pour Martin
Schulz.
En tant que chancelière, Angela Merkel est «la femme au sommet» qui attire
toute l’attention, résume Gero Neugebauer, politologue à l’Université libre de
Berlin.
Au vu des sondages, les démocrates-chrétiens de Mme Merkel, qui gouvernent
depuis 2013 avec les sociaux-démocrates au niveau fédéral, pourraient même
se passer d’eux dans la prochaine coalition en s’alliant avec les libéraux du FDP.
Ce qui donnerait un coup de barre à droite à l’Allemagne.
Dans un climat d’incertitude généré par le Brexit, l’élection de Donald Trump ou
la poussée des populismes, elle représente aussi un pôle de stabilité qui rassure
l’opinion allemande.
Fine tacticienne, Mme Merkel a également empiété dans le pré carré des
sociaux-démocrates en adoptant une position centriste sur l’immigration et en
prenant les devants dans la critique du président américain Donald Trump.

Ano do rabo seco
Por Miguel Esteves Cardoso
A verdade é que vivemos em tempos selvagens em que já ninguém entra para a
furgoneta de rabo molhado.
Passei a infância a cobiçar a bola de praia da Nivea que só se via nos anúncios
das revistas americanas. Agora já não se pode comprar uma latinha de creme
Nivea numa farmácia de Penamacor sem nos enfiarem uma bola enorme por
uma narina acima.
O timing dos desejos quase nunca corresponde às entregas. Quando se tem
idade para comprar o canivete suíço de que se precisava quando tínhamos 5
anos, para desbravar mato e afiar flechas de cana, já é tarde demais.
Este ano, em certas praias indivulgáveis, a Nivea ergueu uns vestiários catitas
que permitem vestir ou despir o fato-de-banho sem correr o risco de se ser
fisgado por atentado à moral. São sabiamente concebidos, sem modernismos
escusados como cabides ou banquinhos, para não aliciar o banhista a demorarse. O fato-de-banho cai na areia, contorcem-se as nádegas para submetê-las
a um lance do capote, puxam-se as cuecas e as calças e, num ápice, fica-se
despachado, fora o sobrevoo de algum drone “fotografante”.
Os guarda-modéstias da Nivea contrariam a tendência praieira dos últimos anos
que tem sido expor o maior número possível de rabos aos olhos de espectadores
desprevenidos e revoltados. A verdade é que vivemos em tempos selvagens em
que já ninguém entra para a furgoneta de rabo molhado.
Ainda bem que a Nivea interveio. Assim não temos de levar com as risotas das
crianças quando dão connosco a dobrar oito vezes uma toalha para proteger os
estofos da encharcada. Esperemos que estes tapa-rabos se espalhem a todas
as praias.
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David Lévi Alvarés, un des fondateurs de
l’enseignement historique en France
David Lévi Alvarés, né le 7 octobre 1794
à Bordeaux, et mort le 16 juillet 1870
à Paris. David Lévi Alvarés est le fils
d’Abraham Lévi Alvarés (1769-1836),
né au sein d’une famille séfarade(1),
originaire du Portugal, établi à SaintEsprit(2), près de Bayonne au XVIIème
siècle, et qui s’installa à Bordeaux
en 1786, et d’Abigaïl Dacosta (17651821), issue d’une vieille famille judéoportugaise de Bordeaux. Son grandpère David Lévi Alvarés (1762-1823)
et son arrière-grand-père, Mardochée
Lévi Alvarés (vers 1700-1782) étaient
tous deux maîtres d’école au sein
de la communauté judéo-portugaise
de Saint-Esprit. David Lévi Alvarés,
épousa en 1816, Esther Caroline
Sasias (1797-1849), fille de Salomon
Sasias (1761-1841) et d’Émilie Léa
Lévy (1774-1821), tante du peintre
Benjamin Eugène Fichel, d’une famille judéo-comtadine (3) établie à Paris au
milieu du au XVIIIème siècle. David Lévi Alvarés et Esther Caroline Sasias eurent
quatre fils : Abraham Lévi Alvarés (1818-1820) ; Théodore Salamon Lévi Alvarés
(1821-1912), professeur d’histoire et de littérature, qui succéda à son père
comme directeur des cours d’éducation maternelle, et épousa Léa Marie Rose
Loublié (1829-1885) ; Eugène Abraham Lévi Alvarés (1825-1899), officier de
Génie ancien élève de l’École polytechnique (1843-1845), commandant du Génie
du fort de Montrouge (fortification de Paris) en 1870, commandant supérieur
du Génie en Algérie, gouverneur de la place de Lille, général de division, qui
épousa Adeline Madeleine Samuel « Mayer » (1842-1887) ; Albert Moïse Lévi
Alvarés (1837-1897), ingénieur civil, directeur du Chemin de fer de Cordoue à
Séville, secrétaire général du comité de Paris de la Compagnie des chemins fer
de Madrid à Saragosse et Alicante, qui épousa Esther Julie Jeanne Gommès
Britto (1850-1919).
David Lévi Alvarés, est appelé à Paris par son oncle, puis il fut envoyé à Choisyle-Roi, puis il compléta son instruction aux cours du Collège de France et de la
Sorbonne. Ayant atteint l’âge de la conscription. Il fut affecté au 10ème régiment
d’infanterie qui se trouvait en Italie, comme secrétaire du colonel Raymond
Martin Dubalen. Il fit la campagne de 1814 (campagne de Paris). En 1821 il
fonde fonda à Paris son cours d’éducation maternelle, où des jeunes filles de tout
âge, allèrent s’inscrire sous les yeux de leurs mères. Il publia divers ouvrages,
qui propagèrent sa méthode. En 1833, il fonda, avec M. Lourmand, à l’Hôtel de
Ville de Paris, un cours normal pour les institutrices. En 1836, à la Chambre des
Députés, à l’occasion d’un rapport sur l’instruction publique, M. Louis Bernard de
Rennes(4) fit l’éloge de David Lévi Alvarés et de sa méthode.
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1. Les séfarades ou Sépharades constituent une branche du judaïsme qui
suit le judaïsme liturgique espagnol et portugais. Certains ont contribué
aux sciences techniques en al-Andalus. Par extension, le terme
« séfarade » désigne aussi souvent les Juifs non ashkénazes qui ont
souvent adopté le rite séfarade au contact des Juifs issus de l’émigration
consécutive à l’expulsion des juifs d’Espagne (1492). Les Séfarades
tirent leur nom de l’hébreu Sefarad qui désigne la péninsule Ibérique. Au
sens étroit Séfarade qui, en hébreu, veut dire « Espagne », désigne ce
pays et les Juifs originaires de cette région.
2. Saint-Esprit est un quartier de Bayonne. En 1792, le quartier de SaintEsprit est séparé de la ville. Dès 1656, Louis XIV éteint ces privilèges
aux immigrés présents sur les terres de Bayonne. La ville de paris est
officiellement interdite aux Juifs depuis 1394. Toutefois, depuis le début
du XVIIIème siècle, des israélites messins commencent à tenir commerce
sur la rive droite, tandis que quelques Portugais mêlés d’Avignonnais
s’installent sur la rive gauche, entre la Seine et le quartier de l’Odéon.
Jacob Rodrigues Péreire, venu à paris en 1749 développer sa méthode
d’éducation des sourds-muets, réside lui aussi dans ce quartier durant
une quinzaine d’années, avant qu’il ne s’installe rive droite et ne fasse
partie de ces « honnêtes gens qui ont du mérite ».
3. Les Juifs du pape, qui vivaient dans le Comtat Venaissin et en Avignon.
Les Portugais se sentent proches des Avignonnais et se confondent
avec eux dans leurs pratiques culturelles. Les pratiques religieuses des
Portugais semblent très réduites. Vêtus come leurs concitoyens, rasés et
à l’aise dans la langue et les mœurs françaises, ils vivent leur confession
de façon libérale.

Hier, c’est l’histoire
			
Demain. c’est le mystère
Aujourd’hui, c’est un cadeau

4. Louis Bernard de Rennes, homme politique français de la période de
la Monarchie de juillet, né à Brest (1788) et mort à Paris (1858). Il a
été député de 1830 1834 et de 1836 à 1848. On doit à Louis Bernard
de Rennes, un grand nombre d’ouvrage de genres divers, depuis un
Résumé de l’Histoire de Bretagne (1826). Il fut le président du conseil
général des Côtes-du Nord (France) de 1844-1848.
Manuel do Nascimento / Paris
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O plano para Tancos
Por David Dinis/ 2 de Julho de 2017
Depois do roubo de Tancos, não sai o ministro nem se demite o CEME. Eu
percebo: é que eles tinham um plano. Pelos vistos, funcionou.
“Estes roubos podem acontecer em qualquer Exército, em qualquer país,
desde que haja intenções, vontades e capacidades.”. “Não me compete
avaliar por que é que a videovigilância estava avariada há cerca de dois
anos e não foi corrigida”. “Tínhamos um plano elaborado, passava pelo
melhoramento das vedações e pela implementação de um sistema de
vigilância”. “Estes paióis tinham material mais sensível. Foram escolhidos
a dedo”.
Ouvi isto tudo ontem, sábado à tarde, da boca do Chefe de Estado-Maior
do Exército. Antes, já o ministro da Defesa tinha dito umas palavras sobre
o roubo mais perigoso e atentatório da nossa soberania de que me lembro:
“Há quebras e falhas de segurança muito superiores a esta”; “Por muito
estranho que possa parecer o ministro da Defesa Nacional não sabe se há
falta de vigilância em Tancos”; “Está prevista uma verba de 95 mil euros na
Lei de Programação Militar (LPM), um plano que tem um sistema integrado
de videovigilância do Exército, que vai estar concluído em 2018 e que visa
reparar as deficiências que foram detectadas neste domínio”.
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Nas declarações, talvez tenham reparado, há uma coisa que os dois dizem
em comum: é que eles tinham um plano. Ora, ontem, ao fim do dia, o
mesmo chefe de Estado Maior do Exército demitiu os cinco comandantes
das unidades que dão forças à segurança dos paióis. Foram precisas mais
de 48 horas para chegarmos às primeiras responsabilidades técnicas pelo
inacreditável roubo de material de guerra - mais do que suficiente para
espalhar o terror pelo país. Essa responsabilidade tardou e não chega.
Porque competia aos cinco comandantes manter a vigilância do complexo
militar, mas não lhes cabia a assinatura para reforçar a vedação que foi
cortada. E porque não é deles o plano para repor a vigilância por vídeo,
quebrada há dois anos. Mas o CEME sabia e o ministro sabia - senão não
havia despacho para reforçar a rede na 6ª-feira. Senão não havia verbas na
LPM para ligar as câmaras em 2018. Isso, leu bem, em 2018.
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Diz-me, espelho meu, haverá tâmara mais
nobre do que eu?

Por Sandra Silva Costa

Nós por cá até já perdemos a conta às vezes que já fomos a Marrocos. Pudera:
está mesmo aqui ao lado e permite-nos, através de uma viagem curta, uma
imersão imediata numa cultura que está a léguas da nossa. Já corremos o país
quase de ponta a ponta, mas de cada vez que lá regressamos trazemos histórias
novas para contar. Foi o que aconteceu com a Luísa Pinto e o Daniel Rocha, que,
desta feita, rumaram ao Sul do país. No bolso trouxeram um ângulo novo – o de
um reino imenso que quer apostar no ecoturismo e valorizar o seu património
natural e cultural. Entre visitas a kasbahs e khettaras, noites estreladas no
deserto, dunas incríveis e desfiladeiros, ainda conheceram Hmad Ben Amar, o
homem de vestes brancas que seguiram por ruelas labirínticas e lhes explicou
o que é um ksar – e como é viver num.
Como vão perceber quando apontarem
para aqui, todas estas pontas, que
parecem soltas, unem-se à volta de um
nome: Rota do Majhoul, que agrupa os
mais representativos oásis marroquinos
e as atracções turísticas dos vales
do Draa, do Dádès e de Ouarzazate
para oferecer aos visitantes tudo o
que precisam para uma escapada no
deserto. Para lhe abrir ainda mais o
apetite, falta dizer que Majhoul é o nome
dado à mais nobre das tâmaras.

O que se passou em Tancos é, desculpem a franqueza, inexplicável.
É um caso onde a responsabilidade do Estado é incontornável, onde a
responsabilidade técnica é evidente e onde a responsabilidade política é
inescapável.
Houve um ministro deste Governo que se demitiu por ofender um cronista
deste jornal no Facebook. Houve um outro que se demitiu por ter inventado
um curso. Outro que saiu por fazer um gesto feio na AR. Outro ainda
por contar uma anedota de mau gosto. Aqui, onde é evidente o laxismo
e a desresponsabilização, não sai o ministro nem se demite o CEME. Eu
percebo: é que eles tinham um plano. Pelos vistos, funcionou.

Ainda Tancos

Da investigação, nada se sabe - a não ser a lista certinha de material roubado,
que foi divulgada em Espanha: a construtora que fez as obras diz que “o trabalho foi limpinho” e desconfia que “alguém abriu o portão de segurança”; a cerca
só foi reparada em 1/3 do perímetro; os turnos não se fizeram por 20 horas.
Um alerta soou ontem, 2 de Julho à noite na Base de Tancos, com vários tiros
disparados junto ao perímetro militar. Os disparos foram ouvidos, pelas 21h30,
junto à casa do comandante do Regimento nº 1 e em vários locais em redor da
unidade. Foram vistos vários homens no mato da área circundante. As patrulhas e as rondas aos paióis foram reforçadas para evitar novos roubos de armamento e salvaguardar o material restante. Na noite deste domingo tinha sido
criada uma equipa especial militar para tentar localizar e identificar os autores
dos disparos. Este ataque ocorreu poucos dias após a base de Tancos ter sido
assaltada. Na noite de 27 para 28 de junho, foram roubados explosivos e diverso armamento militar. A situação levou à exoneração de cinco comandantes de
várias unidades da base.
ÚLTIMA HORA: Oficiais em protesto vão depor as espadas à porta da
Presidência da República.
Os objectivos assumidos para o protesto são claros e incluem o pedido de
exoneração do CEME, Rovisco Duarte, e do chefe do Estado-Maior General
das Forças Armadas, Pina Monteiro. Outro objectivo é «demonstrar a indignação, através da entrega da espada, símbolo do comando de oficiais, pela exoneração e humilhação pública, familiar, social a que foram sujeitos os nossos
camaradas», assim como «pedir a recondução dos coronéis exonerados no
comando das unidades e um pedido formal de desculpas pela Instituição aos
seus familiares e camaradas de armas».

nove.

Enquanto isso, diz-me, espelho meu,
haverá aldeia mais bela do que eu?
É o que parece perguntar-se, a cada
minuto, Hallstatt, um postal alpino
com menos de 800 habitantes que
atrai, todos os anos, meio milhão de
habitantes. Situada na margem do
lago homónimo, aos pés dos montes
Dachstein, na Alta Áustria, Hallstatt
já foi considerada pelos utilizadores
do Instagram a aldeia mais bonita da
Europa. O Sousa Ribeiro guia-nos
numa viagem para tirar a prova dos

Por falar em nove, é bem possível
que uma noite no Marriott Praia D’El
Rey resulte em nove horas de sono.
O hotel, plantado a poucos minutos da
vila histórica de Óbidos e com Peniche
à vista, está a cumprir duas décadas e
foi renovado recentemente. A Carla B.
Ribeiro esteve lá a conhecer os cantos
à casa e confessa que, depois de uma
massagem retemperadora, caiu “nos
braços de Morfeu”, embalada pelas
vistas “para os campos verdes, as
falésias e o Atlântico”.
Vamos fechar com uma nota de
humor? O Pedro Garcias escreve
uma crónica sobre provas cegas de
vinhos que tem um título provocatório:
provar um vinho às cegas é o mesmo
que dormir com a Claudia Schiffer
de luz apagada? Ou com o George
Clooney? Em ambos os casos, o que
está em causa é não se lhes ver os
rostos e os corpos. “Pode ser bom,
mas podia ser ainda melhor”, comenta
o Pedro, querendo significar que as
provas cegas devem ser guardadas
para o que realmente importam, não devendo ser banalizadas em momentos em
que o mais relevante é apenas a fruição do vinho. Vá espreitar que vale a pena.
Como também vale a pena aproveitar em grande o fim-de-semana. No meu
caso, até vai ser um bocadinho mais do que isso: férias! Voltamos a conversar
com a 1 de Julho. Até lá, boas viagens e apareça sempre por aqui, está mais do
que convidado a entrar e a ficar o tempo que quiser.
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Rosa dos Ventos
Lisbonne et Porto: deux villes, deux
fleuves
Vous disposez de peu de jours et souhaitez découvrir un peu le Portugal? Pourquoi
ne pas commencer par les principales villes du pays à seulement quelques
heures de vol des capitales européennes les plus importantes ? Lisbonne, une
ville pleine de lumière au bord du fleuve Tage et de l’océan, ou Porto qui partage
son nom avec le célèbre vin, produit sur les versants d’un autre fleuve – le Douro.
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Rose des Vents
Lisbonne est également une excellente ville pour faire des achats. Les meilleurs
magasins sont situés entre l’Avenida da Liberdade et le quartier du Chiado,
celui du Príncipe Real ou dans les centres commerciaux. Mais, à ce sujet, la
ville de Porto constitue une grande rivale : du centre-ville, et en particulier la
Rua de Santa Catarina, aux Clérigos, ou à l’axe Boavista - Foz - Avis et ses
magasins plus chics et marques de luxe. Et dans les alentours, les villes de Gaia
et Matosinhos complètent cette offre et variété.
Située dans la région la plus ancienne du pays, Porto compte également une
grande richesse patrimoniale, à commencer par son centre historique classé au
patrimoine mondial par l’UNESCO. Découvrez-le en visitant des monuments en
granit à l’aspect austère et imposant, tels que la Cathédrale (Sé), la Tour des
Clérigos, le Palais de la Bourse (Palácio da Bolsa) et l’Église de São Francisco,
qui conserve à l’intérieur une richesse surprenante ; ou en vous promenant dans
son agréable zone riveraine, Ribeira, au bord du fleuve Douro. Des croisières
permettant de découvrir la ville sous une autre lumière partent d’ici. Prenez part
à cette promenade à bord d’un bateau rabelo, autrefois utilisé pour transporter
les fûts de vin depuis les domaines situés sur les versants du Douro jusqu’aux
caves à Vila Nova de Gaia, qui valent le détour pour une dégustation de cette
boisson exceptionnelle.
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Si vous choisissez de découvrir Lisbonne, la capitale portugaise, commencez
par visiter le centre-ville - Baixa Pombalina -, au cœur de la ville, limitée par
la grandiose place Praça do Comércio qui s’ouvre sur le fleuve. Pour admirer
les vues, montez jusqu’au Château de São Jorge, prenez l’ascenseur Elevador
de Santa Justa ou accédez à d’autres points de vue, tels que São Pedro de
Alcântara et Graça. Prenez part également à une promenade en tramway à
travers les quartiers typiques d’Alfama et de Mouraria et laissez-vous surprendre
par les perspectives sur l’ensemble de maisons et le Tage qui se dévoilent à
chaque coin de rue, et, qui sait, par la mélodie du fado.
D’autres expériences à ne pas manquer incluent une visite de Belém, pour
savourer les célèbres pastéis (petits flans) et visiter le Monastère des Hiéronymites
(Mosteiro dos Jerónimos) et la Tour de Belém (Torre de Belém), qui, au même
titre que le fado, sont classés au patrimoine de l’humanité. Découvrez également
le Musée des carrosses (Museu dos Coches) et le Centre culturel de Belém, et à
l’autre extrémité de la ville, le quartier du Parque das Nações, un bel exemplaire
de modernité comptant des places, des jardins et l’un des plus grands aquarium
d’Europe, l’Océonarium. Et si vous recherchez de l’animation le soir, restez dans
cette partie de la ville au bord du fleuve ou découvrez le quartier Bairro Alto.

Découvrez également des bâtiments à l’architecture moderne, tels que la
Fondation Serralves et la Maison de la Musique (Casa da Música), qui proposent
un programme culturel très intéressant. Et pour des moments de pure détente,
rien de mieux qu’une balade en tramway jusqu’au quartier de Foz, ou profiter de
la tombée du jour en terrasse avec vue sur le fleuve ou l’océan.		
TP
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Rússia tornou-se no maior abastecedor
de petróleo de Portugal
País ultrapassou Angola nas importações e assumiu a liderança pela primeira
vez. Este ano, compras à Rússia já superaram importações de todos os países
da OPEP.
Por Luís Villalobos/P
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subir e ficou positivo em mais de 500 milhões de euros no período em análise.
No sentido contrário, com a transferência de compras, o saldo com a Rússia
agravou-se, ficando negativo em 526 milhões.
Aqui, há que ter em conta o facto de Moscovo ter proibido a entrada de produtos
como a carne de porco e fruta de países ocidentais (com impacto em Portugal),
retaliando após a aplicação de sanções à Rússia devido à crise ucraniana e à
intervenção de Putin. De resto, verifica-se também uma conjuntura de maior
volume de compras à Arábia Saudita, mas numa escala bem menor: mais 79%,
para 211 milhões.
Para Rui Mayer, sócio da Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, responsável pela área
energética, a Galp está a “jogar no diferencial” entre o valor do crude que compra
e o valor económico dos produtos que pode extrair dele, “de forma a maximizar
a margem de refinação”. Recordando que a Galp apostou recentemente na
reconversão das refinarias, ese especialista no sector nota que a empresa tem
agora a capacidade de obter, mesmo das variantes “mais pesadas de crude, que
têm mais enxofre e são mais baratas”, produtos com um valor económico mais
elevado. E, no caso da Rússia, este país tem as duas variedades.
Num mercado em que “as condições de concorrência são ferozes e em que as
transacções muitas vezes se decidem por cêntimos”, as petrolíferas vão jogando
com todas as variáveis, diz Rui Mayer. Por isso, alerta, “não é obrigatório” que a
Rússia vá manter este lugar cimeiro nas importações de crude.

À boleia dos preços
(Nigéria e Líbia estão a ajudar a baixar o preço do petróleo)
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O facto torna-se mais interessante quando se verifica que a Rússia ultrapassou
Angola e colocou-se como o principal abastecedor de crude. A tendência vinha
já a desenhar-se desde o ano passado, com destaque para o segundo semestre
de 2016.
Factura com importações inetgéticas cai para o vaor mais baixo em 12 anos
Aliás, entre Janeiro e Abril deste ano, Portugal comprou mais petróleo ao país
liderado por Vladimir Putin do que a todos os países reunidos na OPEP (da
qual Angola é um dos 14 membros). De acordo com os dados disponibilizados
pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), Portugal importou deste conjunto de
países bens avaliados em 491 milhões de euros nos primeiros cinco meses do
ano.
Na base desta mudança está a estratégia comercial da Galp Energia, já que é a
petrolífera, dona de duas refinarias (Sines e Matosinhos), quem dita o ritmo das
compras de crude (e da venda de combustíveis).
Contactada, a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva afirmou apenas que
“adquire as matérias-primas de que necessita para o aprovisionamento das suas
refinarias – e do país – de acordo com as oportunidades proporcionadas pelo
mercado a cada momento”. Ou seja, a Rússia tem sido o país produtor que
oferece melhores condições em termos de preço/qualidade. Enquanto maior
produtor do mundo, e com a predominância do uso de gás ao nível doméstico,
a Rússia destina cerca de 75% do seu petróleo para vender ao estrangeiro, com
destaque para a Europa.
O movimento junto da Rússia, que começou no ano passado, colocou um
ponto final a um ciclo iniciado em 2011, e que deu então a Angola a primazia
no abastecimento a Portugal (em 2013, antes de descida de preço do petróleo,
Portugal comprou 4351 milhões de euros de hidrocarbonetos a Angola). Antes
disso, era a Nigéria quem vendia mais petróleo a Portugal, conforme atestam os
dados da Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG).
É, aliás, Angola quem está a sofrer mais com o posicionamento russo no mercado.
Nos primeiros cincos meses do ano, as importações de bens angolanos (onde
o petróleo representa quase 100%) foram de 64 milhões de euros, valor que
representa uma quebra de 75% em termos homólogos.
Com as exportações para este mercado a recuperar, o saldo comercial voltou a

Segundo a DGEG, no ano passado a cotação média do barril de Brent atingiu,
“pela primeira vez desde 2004”, um valor abaixo dos 50 dólares, situando-se nos
43,55 dólares. Nesse período, o custo médio do petróleo com origem na Rússia,
onde despontam empresas como a Rosneft e a Lukoil, foi superior ao de Angola
(319 e 300 dólares por tonelada, respectivamente).

Recordar...é viver!
Ontem, pertence à História; amanhã é o mistério; Hoje, é uma prenda!

Nos primeiros cinco meses do ano, Portugal pagou 527 milhões de euros em
troca de petróleo produzido na Rússia, um aumento de mais de 500% face ao
mesmo período de 2016 (e 91% do total comprado a este país).

De acordo com os dados da DGEG, a factura energética no ano passado desceu
18% para 5123 milhões de euros, mas as toneladas de petróleo por refinar subiu
2,6%, para 14.219 mil toneladas. Ou seja, a economia portuguesa continua a
beneficiar da baixa dos preços do petróleo, mas sem diminuir a sua dependência
do exterior.
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Luther : il a osé lancer la Réforme !

abc portuscale

En 1517, il y a 500 ans, un moine de Wittenberg lance une bombe qui va disloquer
l’Église. «Le Point» consacre un dossier spécial à ce lanceur d’alerte.

Par Catherine Golliau / LP
Du protestantisme. Avec Luther, au premier plan, de gauche à droite, Johannes
Forster, Georg Spalatin, Johannes Bugenhagen, Érasme de Rotterdam, Justus
Jonas, Caspar Cruciger et Philipp Melanchthon. Épitaphe du bourgmestre
Meyenburg de Lucas Cranach le Jeune.
Ce matin d’octobre 1517, à Wittenberg, ville universitaire de l’Électorat de Saxe,
les habitants découvrent avec stupéfaction affichées sur la porte de l’église
du château une série de 95 affirmations critiquant vertement la manière dont
le pape commercialise l’absolution des péchés. L’auteur de ces lignes ? Un
éminent professeur de l’université de la ville, un moine augustin, érudit brillant
et travailleur acharné. Il s’appelle Martin Luther. Il a 34 ans et ne sait pas encore
qu’il vient de faire basculer le christianisme dans la Réforme. Il mettra du temps
à s’en rendre compte : il pensait seulement critiquer une déviance des prêtres ;
obsédé par la peur de l’enfer, il voulait assurer son salut et celui des croyants. Il
va provoquer un séisme.
C’était il y déjà 500 ans. Un chiffre rond qui invite à la commémoration : 2017 est
donc l’année Luther. En France, on doit au professeur de la faculté protestante
de Strasbourg Matthieu Arnold l’édition de ses psaumes, de ses catéchismes et
autres écrits d’apostolat dans la prestigieuse collection de la Pléiade (Gallimard),
mais aussi une remarquable biographie chez Fayard (et une BD, chez Glénat).
Mais l’édition s’est mise en peine, d’autres biographies ont été traduites de
l’allemand, dont le passionnant Luther de Heinz Schilling (éditions Salvator). Des
livres, donc, et des interrogations.

Dr Jekyll and Mr Hyde
Car qui était vraiment Luther ? On le connaît finalement peu en France, où le
protestantisme est d’abord « réformé », c’est-à-dire calviniste. La bonne bouille
ronde qu’il arbore sur les tableaux de Cranach l’Ancien dit peu du théologien
inspiré, passionné, courageux, poète, mais aussi orgueilleux, intransigeant,
violent et haineux. Il y a du Dr Jekyll and Mr Hyde chez le moine de 1517, bientôt
défroqué (et marié). Et peut-être capte-t-il trop bien la lumière, l’ami du peintre
Cranach.
En effet, si la Réforme est Luther, elle n’est pas que Luther. L’homme est bien sûr
la personnalité phare de ce mouvement qui va déchirer l’Église et la transformer
de l’intérieur. Il est celui qui va oser s’opposer frontalement au pape et brûler sur
la place publique la bulle qui l’excommunie. C’est lui, le redoutable commentateur
des textes, qui impose une conception nouvelle de la grâce divine et du salut
après la mort, lui qui donne au peuple un accès direct au texte de la Bible et,
partant, lui ouvre les portes du savoir et de la liberté individuelle. Avec Luther,
le croyant est en rapport direct avec le Christ. Plus besoin des clercs. Mais la
Réforme, c’est aussi le refus du dogme, c’est le droit de discuter, de réfléchir, de
s’insurger.
Le « moine noir » (du nom de son habit d’augustin) a ouvert la boîte de
Pandore. Chacun veut faire entendre sa petite musique. Derrière Luther, on se
bouscule, on le pousse. Mélanchthon, Bucer, Müntzer, Zwingli, Calvin : autant
de « réformateurs » également incontournables, qui ont pu être des amis, des
disciples, des concurrents, des ennemis mortels. Luther, c’est la Saxe, Bucer,
l’Alsace, Zwingli, la Suisse allemande, Calvin, Genève, etc. La Réforme est
une hydre à plusieurs bras qui étend progressivement son emprise sur toute
l’Europe du Nord, faisant tourner la tête des bourgeois, des nobles, des clercs,
des paysans. La Réforme, ce sont aussi ces princes allemands qui profitent du
tumulte et du chaos pour s’imposer face à Charles Quint, empereur du Saint-
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Corruption : la fille de 10 ans d’un membre
de la Fifa a reçu 2 millions de dollars
Cette somme aurait été versée sur le compte épargne de la fillette quelques jours
avant l’attribution du Mondial 2022 au Qatar, selon «Bild».

C’est une information qui devrait faire beaucoup de bruit. Deux millions de dollars
américains auraient été versés à la fille de 10 ans d’un membre de la Fifa avant
l’attribution du Mondial 2022 au Qatar, affirme le quotidien allemand Bild, qui
publie à partir de mardi le rapport de l’enquêteur indépendant Michael Garcia.
Dans un extrait de l’article publié lundi soir, le journal à grand tirage assure
s’être procuré le rapport de plus de 400 pages de l’ex-procureur américain sur
l’attribution des Mondiaux de foot au Qatar et à la Russie et qui n’a jamais été
publié par la Fifa.
Selon Bild, ce rapport Garcia révèle qu’« un ancien membre exécutif (de
l’instance mondiale, NDLR) a félicité des membres de la fédération qatarie et les
a remerciés par mail pour un virement de plusieurs centaines de milliers d’euros
» juste après l’attribution de la compétition au Qatar, écrit Bild. « Deux millions de
dollars de provenance inconnue ont en outre atterri sur le livret d’épargne de la
fille de 10 ans d’un membre de la Fifa », poursuit le quotidien allemand.

Rapport secret
Bild ajoute que « trois membres exécutifs de la Fifa disposant d’un droit de vote
sont allés à une fête à Rio dans un jet privé de la fédération qatarie de foot
avant le vote pour l’attribution de la compétition ». Le plus grand centre sportif du
monde, Aspire Academy, une organisation qatarie, a également « été impliqué
de manière décisive dans la manipulation des membres de la Fifa disposant d’un
droit de vote », complète le journal.
L’attribution de l’organisation du Mondial 2022 au Qatar, décidée fin 2010, fait
polémique depuis le début et est entourée de forts soupçons de corruption.
Une enquête interne, conduite par l’ex-procureur américain Michael Garcia, a
été menée. La chambre de jugement de la commission d’éthique de la Fifa y
a noté des comportements suspects, mais pas de nature à remettre en cause
l’attribution des deux tournois. Fin 2014, Michael Garcia avait claqué la porte
en estimant que la lecture de son rapport, publié en partie seulement, avait été
partielle et partiale.						
AFP
Empire romain germanique. Ce sont ces paysans qui entrent en rébellion pour
plus de justice sociale. Ils veulent que la Réforme soit d’abord sociale, qu’on
allège leurs impôts, qu’on les libère du joug des féodaux.

Un personnage bifide
Luther, lui, veut l’ordre. L’insurgé de Wittenberg est prêt à se battre pour ses
convictions religieuses, pas à soutenir les forcenés des campagnes. Quand, de
1524 à 1526, des bandes de paysans mettent la campagne à feu et à sang,
il va sur le terrain pour tenter de les convaincre de se calmer, il appelle à la
trêve. En vain. Alors, il soutient les princes qui passent les révoltés au fil de
l’épée. Dans son propre camp, la violence de ses missives vengeresses crée
l’incompréhension. De même que ses attaques contre les juifs, qu’il ne connaît
que de loin mais qui, à ses yeux, ont le tort de refuser la conversion. Il exige
leur expulsion, qu’on leur prenne leurs biens, qu’on brûle leurs synagogues. Là
encore, la plupart des réformés le condamnent. Mais ses pamphlets vont servir
de justification à l’antisémitisme allemand le plus radical.
Luther est un personnage bifide, nous dit l’historien allemand Thomas Kaufmann
dans l’interview exclusive qu’il a donnée au Point. L’homme qui a permis aux
Européens de découvrir le chemin de la démocratie est aussi celui qui a donné
les brandons pour attiser la haine. Celui qui a révolutionné l’Église a conforté
le pouvoir des princes. L’homme qui a fait de la langue allemande une langue
littéraire et a écrit les psaumes qui ont inspiré Jean-Sébastien Bach a aussi
utilisé les mots comme des masses d’arme pour appeler au meurtre. C’est
ce Luther tout en contradiction que Le Point vous invite à découvrir dans ce
dossier spécial. Pour le lire dans le texte. Pour découvrir les écrits des autres
réformateurs. Pour mieux comprendre ce que fut la Réforme et ce qu’elle va
produire, le protestantisme.
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Como os gatos conquistaram o mundo e
foram domesticados
Estão por todo o lado, excepto na Antárctida e nas regiões mais isoladas. Agora
uma equipa de cientistas fez uma análise genética a mais de 200 exemplares
de gatos e percebeu que o gato doméstico tem duas linhagens: uma vinda do
Próximo Oriente e outra do Antigo Egipto.
Por Teresa Serafim/P
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Voltemos aos saltos do gato: “Sobre a domesticação dos gatos, os nossos
resultados indicam que foi um processo bastante complexo e longo que começou
no Neolítico”, salienta Sílvia Guimarães.

O mais antigo está em Chipre
Domesticação do cão iniciou-se há pelo menos 27.000 anos
Façamos então uma viagem pela nossa relação com os gatos. O vestígio mais
antigo de um gato em contacto com os seres humanos foi encontrado em Chipre.
Em Shillourokambos, um sítio arqueológico no Sul do Chipre, foi descoberto um
esqueleto de um gato com cerca de 9500 anos enterrado perto de uma sepultura
de um ser humano.
Sílvia Guimarães explica que como não foram encontrados mais esqueletos
na ilha, este gato deve ter sido transportado pelos primeiros agricultores para
lá. Mas era já domesticado? “Esta é a primeira indicação de que uma relação
especial entre gatos e humanos estava a ser formada. Mas este gato não era
certamente domesticado, talvez fosse adoptado [convivia com as pessoas sem
ser domesticado]? Não temos a certeza”, responde.
Já em 2013, a revista Proceedings of the National Academy of Sciences
divulgou que tinham sido encontrados pelo menos dois gatos numa escavação
arqueológica no Noroeste da China. Foram datados oito ossos desses gatos por
radiocarbono e soube-se então que esses ossos tinham cerca de 5300 anos.
Contudo, na altura, Fiona Marshall, uma das autoras do trabalho, dizia que não
havia provas suficientes para se saber se esses gatos eram descendentes do
gato selvagem do Médio Oriente e se tinham tido um papel na domesticação dos
gatos.
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Trepam às árvores e atravessam a escuridão da noite. Tudo para mostrar
independência. Mas depois ronronam carinhosamente, miam por mais leite ou
aconchegam-se no sofá. Os gatos domésticos (de seu nome científico Felis
silvestris catus) invadiram a nossa sociedade e entraram na nossa cultura. É o
gato que brinca na rua num poema de Fernando Pessoa ou o astuto Gato das
Botas do escritor francês Charles Perrault. Mas se estão tão presentes na nossa
vida, de onde veio esta ligação? Muitos estudos têm tentado decifrar como
aconteceu a domesticação dos gatos, mas surgiu agora um novo trabalho na
última edição da revista Nature Ecology & Evolution que confirma que os gatos
domésticos vieram de duas linhagens: uma do Próximo Oriente e outra do Antigo
Egipto. Tudo começou há cerca de nove mil anos.

Onde surgiu então a sua domesticação? Sabe-se que o gato selvagem (Felis
silvestris) está distribuído pelo Velho Mundo. Um estudo de 2007 na revista
Science, que teve como principal autor Carlos Driscoll (do Laboratório de
Diversidade Genómica do Instituto Nacional do Cancro, nos EUA), referia que
há cinco subespécies de Felis silvestris distribuídas por África e pela Euroásia:
o Felis silvestris silvestris (o gato-selvagem-europeu), o Felis silvestris lybica
(gato-selvagem-do-próximo-oriente); o Felis silvestris ornata (gato-selvagemda-ásia-central); o Felis silvestris cafra (gato-selvagem-da-áfrica-subsariana); e
o Felis silvestris bieti (gato-chinês-do-deserto). E o que se concluiu foi que a
subespécie Felis silvestris lybica, do Próximo Oriente e de África, foi a única a ser
domesticada e que contribuiu para o património genético dos gatos domésticos,
como frisa Sílvia Guimarães.

A domesticação dos animais foi um dos maiores saltos para a história da nossa
espécie, como o afirma a zooarqueóloga Juliet Clutton-Brock (1933-2015) no
livro História da Domesticação dos Mamíferos, de 2002 (na edição portuguesa).
O primeiro destes saltos foi quando os humanos aprenderam a fazer ferramentas
e a manipular o fogo. Assim conseguiram sobreviver ao frio do Norte da Europa
e da América na última glaciação. Também por esta altura, o Homo sapiens, a
nossa espécie, começou a conviver com os lobos, que viriam assim a originar o
cão doméstico.

Há mais de 5000 anos, na China, os gatos já conviviam com os
humanos
“O cão foi o primeiro animal a ser domesticado, já durante o Paleolítico”, diz
ao PÚBLICO a portuguesa Sílvia Guimarães, uma das autoras do estudo e,
na altura do trabalho, investigadora no Instituto Jacques Monod, em Paris. De
acordo com Juliet Clutton-Brock, o primeiro vestígio de um cão doméstico já
morfologicamente diferente do lobo é uma mandíbula com cerca de 14 mil anos,
encontrada numa gruta do Paleolítico Superior, em Oberkassel, na Alemanha.
Mas onde e quando surgiu o cão doméstico? Se alguns estudos genéticos
apontam o Leste da Ásia há cerca de 15 mil anos, outros indicam o Sudeste
da China há 16 mil anos. Também tem sido mencionado o Médio Oriente. Em
conjunto, estes resultados sugerem que várias populações de lobos podem ter
sido domesticadas em diferentes locais ao mesmo tempo.
Ora bem, outro segundo salto na nossa evolução social foi mesmo com o cultivo
de plantas e a domesticação dos animais. O que é então um animal doméstico?
Juliet Clutton-Brock define-o assim: “Um animal que se pode reproduzir em
cativeiro com o fim de lucros económicos para uma comunidade humana que
mantém o controlo total sobre a sua reprodução, organização do território e
alimentação.” E essa reprodução em cativeiro conduziu à redução do tamanho
do corpo do animal e a um comportamento mais social (com excepção dos
gatos, claro). Os bichanos, como são conhecidos, podem ser carinhosos ou
mais selvagens. Por fim, o terceiro grande salto foi com a industrialização que
ainda vivemos hoje em dia.

Esqueleto de gato com cerca de seis mil anos no Antigo Egipto Expedição
Hierakonpolis
Agora a equipa coordenada por Eva-Maria Geigl, do Instituto Jacques Monod,
tomou o estudo de 2007 como ponto de partida. Analisou então o ADN
mitocondrial de 209 gatos, indo desde há cerca de dez mil anos até ao século
XX. O ADN mitocondrial é um bocadinho de ADN transmitido pela mãe e está
fora do núcleo, nas mitocôndrias (as chamadas “baterias das células”). Como
cada célula possui centenas de mitocôndrias, esse ADN é muito mais abundante
do que o resto do material genético (o ADN do núcleo), o que facilita a sua
extracção e análise. “Reconstituímos a estrutura filogenética das populações
de gatos selvagens do Velho Mundo através da análise do ADN mitocondrial: e
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descobrimos que, antes da intervenção humana, a distância genética entre as Voltando ao Antigo Egipto, as múmias
várias populações de gatos selvagens estava correlacionada com a distância de gatos também ajudaram neste
geográfica”, explica a investigadora portuguesa.
estudo. Assim como as representações
egípcias dos gatos. Sílvia Guimarães
“Isto permitiu-nos fazer a reconstituição de como os gatos foram movidos indica que, por exemplo, a reprepelos humanos no tempo e no espaço e demonstrar que os gatos do Próximo sentação do “gato debaixo da caOriente (durante o Neolítico) e do Egipto (durante o período clássico ou deira”, mostra que no Antigo Egipto
romano) contribuíram para a base genética dos gatos domésticos modernos.” E os gatos eram “companheiros de
destaca que, pela primeira vez, se conseguiu fazer a reconstituição espacial a casa.” “Foi provavelmente nesta altura
domesticação dos gatos desde o Neolítico.
que os gatos passaram de agentes
controladores de pestes a verdadeiros
Jogo do gato e do rato no Neolítico
animais de estimação.”
Continuemos então com a mochila do ADN às costas e façamos uma viagem
genética pelos caminhos da domesticação do gato. Primeira paragem: Próximo
Oriente, durante o período Neolítico, há cerca de nove mil anos. A partir daí, os
gatos começaram a espalhar-se pelo mundo quando os primeiros agricultores do
Crescente Fértil começaram a ir para a Europa, há cerca de seis mil anos. “Pode
ser considerada uma indicação de que foram transportados pelos humanos, seja
por barco ou por terra”, indica a investigadora. E começava já o jogo do gato e
do rato: os gatos terão sido usados para controlar os roedores.
A equipa conseguiu agora perceber esta expansão através de uma linhagem
do ADN mitocondrial do Felis silvestris lybica (a linhagem IV). No estudo de
2007 já se tinha demonstrado que duas sublinhagens (a IV-A, que representa a
contribuição do Próximo Oriente, e a IV-C a contribuição africana) eram as mais
comuns no gato doméstico.
Embora a linhagem IV-A tenha contribuído para o gato doméstico de hoje em
dia, naquela altura ele ainda não era um animal doméstico. Já havia um contacto
com os seres humanos numa relação de comensalismo: os humanos davam-lhe
comida e ele caçava os ratos. Mas não existia ainda um controlo da reprodução
dos gatos, frisa Sílvia Guimarães.
Caminhemos agora para o Antigo Egipto, é aqui que encontramos a sublinhagem
IV-C. Terá surgido no Egipto, espalhou-se ao longo do rio Nilo e foi-se estendendo
até ao Congo ou ao Burundi. Fora de África, do século VIII a.C. até ao século
V d.C. (período da Antiguidade Clássica), foi encontrada em países como a
Bulgária, Jordânia e Turquia. E entre os séculos V e XIII d.C. foi detectada na
Europa e no Sudoeste Asiático. Já na Idade Média os gatos da sublinhagem
IV-C chegaram ao porto viking de Ralswiek, no Mar Báltico. “Os gatos eram
transportados nos barcos para ajudar a combater os ratos. Viajavam para todo o
lado”, explica Sílvia Guimarães.

Novo pêlo na Idade Média
Prosseguindo agora só para a Idade
Média, foi aí que se observou uma
mudança no pêlo. A equipa analisou
mutações genéticas pontuais no
ADN contido no núcleo das células.
Percebeu-se então que ocorreu uma
mutação genética recessiva (o que
significa que os efeitos da mutação se
manifestam apenas quando se herda
uma cópia com a mutação de ambos
os pais) e que estava associada ao
pêlo do gato.
Se o gato selvagem tinha um padrão designado por “malhado listrado”, como se
observou na iconografia do Egipto, da Grécia e Roma, na Idade Média, primeiro
no Sudoeste Asiático e depois na Europa e em África, os gatos começaram
a ter um pêlo agora chamado “malhado clássico” e que é comum nos gatos
domésticos modernos. “Isto sugere que a selecção da cor do pêlo ocorreu
bastante tarde. Sabe-se que nos cavalos já havia mudanças na cor do pêlo
muito cedo no processo de domesticação”, frisa Sílvia Guimarães.
Dando ainda mais um grande salto e chegando ao século XX, os cientistas
analisaram gatos africanos modernos de colecções museológicas, incluindo de
Angola. Sílvia Guimarães conta que no estudo de 2007 não se analisaram gatos
de África e não se sabia quais tinham sido as linhagens daquele continente.
“Observámos que quase todos os gatos selvagens possuíam a linhagem IV-C,
que é a mesma que encontramos em múmias egípcias [de gatos]. Por isso,
concluímos que a linhagem IV-C é africana”, sublinha.
“Não analisámos gatos de Portugal”, informa ainda Sílvia Guimarães. Em
Portugal, actualmente há gatos-selvagens-europeus (Felis silvestris silvestris).
E qual é o registo mais antigo no país? “Na gruta do Caldeirão, perto de Tomar,
temos três espécies da família Felidae – o gato-selvagem, o lince e o leopardo
– e talvez uma quarto, o leão”, responde-nos Simon Davis, zooarqueólogo no
Laboratório de Arqueociências da Direcção-Geral do Património Cultural. “O
problema é distinguir o gato selvagem do gato domesticado.” Em escavações,
feitas pelo arqueólogo João Zilhão, encontraram-se vários ossos do gato
selvagem do Neolítico e do Paleolítico Superior, segundo Simon Davis, que
publicou um artigo sobre isso na Revista Portuguesa de Arqueologia de 2002.

Um gato a comer peixe na cópia de uma pintura na parede do túmulo de Nakht, em Tebas

Enquanto os gatos andam por aí a fazer parte das nossas vidas, mesmo que
mais ou menos independentes, os cientistas vão continuar a tentar perceber a
sua viagem ao longo dos tempos. “É difícil estabelecer o momento preciso da
domesticação do gato, porque não foi acompanhada por uma modificação física
importante. Se analisarmos os gatos domésticos actuais, eles transformaram-se
pouco geneticamente. São muito próximos do gato selvagem, têm apenas as
patas mais curtas, mas de resto são bastante parecidos com ele”, explica Sílvia
Guimarães, que termina com uma consideração: “Há quem defenda que o gato
nunca foi verdadeiramente domesticado”.

fr: je parle portugais...et vous ?
pt: eu falo português...e você ?
Apprendre à parler rapidement le portugais avec des cours gratuits en ligne.
Méthode facile et ludique, avec mp3 et pdf à télécharger

Cours portugais gratuit – Apprendre le portugais ...

www.loecsen.com/travel/0-fr-67-3-16-cours-gratuit-portugais.html
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Nero e o dói-dói

abc portuscale

Por José Ribeiro e Castro

A função das perguntas pertence principalmente à oposição, como é natural.
E a função das respostas pertence ao Governo. Mas é fundamental que esse
exercício parlamentar e mediático não degenere na habitual zaragata politiqueira.
Continuo acabrunhado pela tragédia destes dias. Doem os 64 mortos. Esmurranos a ratoeira na Estrada Nacional 236-1. Na minha vida, é das cinco maiores
catástrofes no país. Em fogos florestais, já houvera outros anos – até recentes
– com vítimas mortais; mas nunca assim. Nas últimas décadas, pelo país fora,
é este braseiro anual recorrente. Arderam cerca ou mais de 150 mil hectares
em 1985, 1991, 1995, 1998, 2000, 2003, 2005, 2013. Assemelhando-se a este
horror de Pedrógão Grande e Góis, tivemos o inferno dantesco de 2003, com
425 mil hectares queimados, seguido de 2005, com 340 mil. Já não sei se se diz
Verão ou época de incêndios.
Extinto o fogo, é hora de rescaldo e de balanço. Não era antes. São de extremo
mau gosto os ataques dirigidos ao Presidente da República, pela generosidade,
disponibilidade e risco de que deu provas mais uma vez numa crise muito difícil.
Como ele, na coragem de serviço público demonstrada como exemplo pessoal,
só me lembro de Ramalho Eanes uma vez, a saltar para a berma da estrada a
combater um fogo.

10

É falso que Marcelo Rebelo de Sousa fosse “dar beijinhos no dói-dói e
dizer que não há nada a fazer”. É falso que agisse para “bloquear qualquer
ambiente favorável ao nosso aperfeiçoamento”. É falso que tentasse “ilibar por
antecipação”. É infelicidade, em crónicas, a comparação com Nero a tocar lira,
“enquanto Roma ardia”, ou expressões de desdém sobre “a pessoa de Belém”.
O Presidente não impediu qualquer averiguação ou esclarecimento, nem poderia
fazê-lo. Não é da sua natureza, nem estaria ao seu alcance. Diversamente do
que os críticos lhe exigiam, no domingo, quando ainda se contavam mortos e
faltavam mais três dias de combate, não cometeu a irresponsabilidade de, no
pico da crise, semear criticismo, desconfiança, fraqueza. Não escolheu ficar
distante no Palácio, na varanda de Nero. Não copiou a cobardia dos prudentes,
nem a manha dos calculistas. Não foi farroncas, herói de café. Ousou a presença
– e inevitavelmente a emoção – junto dos que sofriam os piores dias da sua vida.
Não foi alheio, não foi distante. Não foi voyeur, nem delitante. Não foi intrusivo,
nem sabichão. Deu encorajamento, deu ânimo, deu solidariedade. Levantou
o moral. Contagiou coragem e determinação. Arriscou poder chamuscar-se.
Foi, voltou e tornou a voltar. Agiu. Esteve ao lado. Foi próximo. Foram raros os
deputados que fizeram o mesmo no terreno – honra lhes seja.
O espírito dos ataques ao Presidente vem de claques de futebol: “eu só quero
ver o Costa a arder”. A presença de Marcelo, apontado pelos mesmos críticos
precoces como “o paladino número 1 das coisas como elas estão”, surgiu em
Pedrógão a perturbar a linha de fogo. O problema nisso nem é o Governo, pois,
se fosse ao contrário, as claques de António Costa estariam a fazer exactamente
a inversa: “eu só quero ver o Passos a arder”. O problema, problema nacional, é
o ritual de zaragata alternada ser uma das principais razões políticas por que a
nossa floresta arde todos os anos da mesma maneira, nesta liturgia de fogo que
destrói território, queima riqueza, ameaça populações.
Para as gentes daqueles concelhos, fustigados por cinco dias de fogos violentos
e atingidos brutalmente por uma catástrofe humana ímpar, só aconteceu uma
coisa boa: a presença constante e solícita do Presidente da República ao seu
lado. Na declaração ao País, que abriu o luto nacional, Marcelo Rebelo de Sousa
mostrou conhecê-las bem: “… um sentimento de acrescida injustiça, porque a
tragédia atingiu aqueles portugueses de quem menos se fala, de um país rural,
isolado, com populações dispersas, mais idosas, mais difíceis de contactar, de
proteger e de salvar.” Por mim, só consigo dizer uma palavra: Obrigado!
Passada a crise, vamos ao rescaldo e à resposta. O Presidente, como há um
ano na Madeira, consolidou mais crédito para vigiar e exigir: não pode ser!
Importa fazer o exame exaustivo e exigente de três planos: a estrutura, como
as condições da floresta, as alterações climáticas, os sistemas de combate
e de comunicação; a conjuntura, como a meteorologia; e o desempenho, em
especial da protecção civil e das forças de segurança. Há que não confundir
estrutura com conjuntura ou desempenho, nem esconder este atrás daquelas.
Além do incêndio, há que explicar as mortes. Importa dispor, minuto a minuto, da
cronologia das 24 horas a seguir à ignição do incêndio, esclarecendo quem fez o
quê em função do que se soube e por que não se soube o que deveria saber-se.
É preciso apurar tudo sobre o uso da EN 236-1 e de onde vieram aqueles que
lá morreram.
É erro correr, agora, para a reforma florestal, como prioridade. Sim, é fundamental;
mas não é urgente. Pode esperar pelo Natal, para ser bem feita e assimilada
a sério. Não cabe fazer uma reforma de fundo como areia no fogo – ou nos
olhos. Há outras coisas não só urgentes, mas inadiáveis. Ou já esquecemos que
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Como poderíamos aprender com o erro
de Passos

Por Rui Tavares / P

A quantidade de coisas que Passos nos disse que “não são vocação do estado”
encheriam uma longa lista. Espero que Passos entenda agora que a vocação do
estado tem de ser mais do que aparecer quando a tragédia bate à porta.
Quando soube que Passos Coelho tinha anunciado erradamente o suicídio de
sobreviventes do incêndio de Pedrógão Grande, por falta de acesso a cuidados
de saúde mental, tive por ele um tipo especial de pena. Não tanto a comiseração
que se tem por quem é humano e erra, embora esse tenha sido o caso. Mas
principalmente o desgosto que me aflige cada vez mais perante uma política
apressada, estridente, feita para competir com as mais apressadas e estridentes
opiniões nas redes sociais, sempre na crença de que chamar permanentemente
a atenção é mais válido do que tomar tempo, reflectir, falar depois de pensar.
Esse tipo de política apressada dá-me pena, e não é uma pena boa. Dá-me
medo, também, ao ver que há tantos políticos reféns dela.
Mas que Passos tenha sido só traído pela forma, por penoso que tenha sido,
é o que torna necessário escrever sobre o que se passou. O conteúdo é mais
importante do que a forma.
Aquilo de que Passos queria falar — a prestação de cuidados de saúde mental
às vítimas — é importante. Oxalá os políticos portugueses falassem mais de
saúde mental. Noutros países este é um tema que vai pouco a pouco saindo do
silêncio envergonhado a que o preconceito o votou durante séculos. Portugal,
que tem um Plano Nacional de Saúde Mental praticamente por implementar
desde que foi lançado, em 2007, precisaria de mais e não menos debate sobre
este tema. Em particular no interior, despovoado e envelhecido, assolado pela
solidão e pela pobreza, seria essencial reforçar os meios de acompanhamento à
população. Obviamente, não é isso que se passa. Há distritos inteiros servidos
por apenas um ou dois psicólogos do Serviço Nacional de Saúde. Há autarquias
que tentam compensar estas falhas, mas a regra ainda é a de não haver mais
do que um psicólogo por muitas dezenas de milhares de pacientes. Enviar apoio
psicológico após uma emergência é obviamente necessário. Mas se queremos
mesmo ajudar a evitar que os sobreviventes soçobrem e que aí, sim, haja
suicídios silenciosos quando Pedrógão Grande já tiver saído das páginas dos
jornais — então nesse caso precisaremos de pensar o apoio psicológico às
vítimas e à comunidade no tempo longo. Espero que não falte essa reflexão nos
ensinamentos a retirar da tragédia.
Isso significa também repensar quais devem ser as funções do estado na
sociedade desigual e no território assimétrico que Portugal é hoje. Passos quis,
na sua pressa, alegar que o estado “falhou e continua a falhar” às vítimas.
Gostaria de pensar que essa conclusão fosse, no seu caso, mais do que uma
frase de efeito ou uma arma de arremesso. Gostaria de pensar que essa frase
fosse, no caso de Passos, o resultado de um caminho e de uma reflexão. Passos
entrou na liderança do PSD defendendo um estado mínimo — inclusive com
uma proposta de revisão constitucional de onde desapareceria a expressão
“tendencialmente gratuita” aplicada à saúde. Como Primeiro-ministro, Passos
liderou o mais radical período de diminuição das funções do estado português
nas últimas décadas. A quantidade de coisas que Passos nos disse que “não
são vocação do estado” encheriam uma longa lista. Espero que Passos entenda
agora que a vocação do estado tem de ser mais do que aparecer quando a
tragédia bate à porta.
Se assim fosse, talvez algo de útil ainda se pudesse tirar do erro de Passos. Já
que parece difícil ter políticos que parem para pensar, ao menos seria bom ter
políticos que se lembrassem do que disseram antes.

No peito vai-me um país
estamos só no começo do Verão? Já esquecemos as muito graves condições de
seca? Já esquecemos que basta outra vaga de muito calor para poder acender
novo braseiro? E não temos a noção de que, após a crise destes dias, a confiança
na Protecção Civil está arrasada? Não vemos que inadiável é repor e reconstruir
confiança e capacidade? O urgente são os três meses muito perigosos ainda
pela frente.
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Etats-Unis: les démocrates toujours pas
remis de la défaite de Clinton
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où des élections ont eu lieu cette année.
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L’issue de la réforme républicaine du système de santé, qui inclurait l’abolition
partielle de la loi emblématique Obamacare de 2010, sera déterminante: les
démocrates sont persuadés que les électeurs feront payer aux républicains
d’avoir abrogé une loi qui, bon an mal an, est aujourd’hui acceptée par une
majorité d’Américains.

Plus de six mois après le choc de la victoire de Donald Trump à la présidentielle,
les démocrates américains peinent à rebondir et à ébaucher un nouveau message
en vue des prochaines élections législatives, en novembre 2018.

«Tout dépendra de la cote de popularité de Trump l’an prochain, sachant que la
loi sur la santé aura un grand impact sur le climat politique», abonde le professeur
Swint.

La bataille pour la reconquête passe tant par une refonte idéologique que par
le casting, l’une des chefs historiques du parti, Nancy Pelosi, étant ardemment
critiquée mais nullement disposée à laisser sa place.

Mais beaucoup de démocrates trépignent et n’entendent pas attendre
passivement que le vent tourne.

Depuis janvier, les démocrates ont perdu les quatre élections législatives partielles
au Congrès qui se sont tenues dans le pays. Certes, elles se sont déroulées
dans des bastions républicains, mais l’état-major espérait que l’impopularité du
président américain fasse basculer au moins une circonscription.
«Ils pansent encore leurs plaies», constate Kerwin Swint, professeur de science
politique à l’Université Kennesaw en Géorgie.
Ces campagnes ratées soulignent le problème central du parti: il n’a pas de
message clair. Faut-il incarner une opposition totale à Donald Trump ? Ou faire
ce qu’Hillary Clinton n’a pas réussi, à savoir promouvoir un message économique
qui réponde aux préoccupations de la classe moyenne et des travailleurs ?
L’élection partielle en Géorgie, mardi, a montré les limites de la stratégie
consistant à dénoncer les abus de pouvoir supposés ou le comportement du
milliardaire républicain dans l’enquête sur la Russie à longueur de temps au
Congrès et dans les médias.
«Les démocrates ne devraient pas constamment parler de lui, il faut qu’ils parlent
d’emploi», estime le professeur Swint. «Ils ont besoin d’un message économique
beaucoup mieux défini».
Les critiques se concentrent sur Nancy Pelosi, la représentante de Californie
de 77 ans qui dirige le groupe démocrate de la Chambre depuis 15 ans. Déjà
contestée à l’automne par un tiers de son groupe, elle fait aujourd’hui face à de
nouveaux appels à sa démission.
«Les gens à Washington ne se rendent pas compte de la toxicité de la marque
démocrate dans une grande partie du pays», affirme Tim Ryan, un élu de l’Ohio
qui la défie ouvertement.
La leader démocrate est-elle elle-même toxique ? «Pour être honnête, oui, elle
l’est dans certaines parties du pays», a répondu sur CNN le parlementaire, qui
veut remettre les «cols bleus», ouvriers et employés non qualifiés, au coeur de
la stratégie démocrate.
Signe que les débats internes s’annoncent virulents, Nancy Pelosi a répondu
sèchement à ses challengers.
«Ma décision de rester ne dépend pas d’eux», a-t-elle lâché cette semaine.
NDR: Ça explique beaucoup de choses...
Le candidat démocrate Jon Ossof à l›élection législative partielle dans l›Etat de
Géorgie, fait une déclaration après sa défaite face à la candidate républicaine
Karen Handel, le 20 juin 2017 à Atlanta
Pas si vite, prévient Zac Petkanas, un des anciens responsables de la communication d’Hillary Clinton. Selon lui, si la cote de popularité de Donald Trump,
actuellement de 42 % selon Gallup, plongeait dans les prochains mois, «ce serait
une faute professionnelle de ne pas faire campagne contre lui», déclare-t-il à
l’AFP.
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L’objectif est le rendez-vous électoral de novembre 2018, quand toute la Chambre
des représentants et le tiers du Sénat, actuellement aux mains des républicains,
seront renouvelés. En général, le parti du président perd des sièges durant ces
élections de mi-mandat. En 2010, deux ans après son élection, Barack Obama a
perdu la majorité de la Chambre.
Les démocrates ont besoin de reprendre 24 sièges pour redevenir majoritaires.
Or, selon l’un des responsables de la future campagne législative, Ben Ray
Lujan, au moins 71 circonscriptions sont jugées plus favorables que les quatre

Recueil d’auteurs identifiés et de / colectânea de autores identificados e de:
Aicep; Santé Canada; Histoire du Canada; Internet et quelques inconnus.
Compliation, coordination et montage: Raul Mesquita.

Visitez

Le
Portugal

11

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

abc portuscale

Mundo

Incêndio no Sul de Espanha levou à
retirada de 2000 pessoas de suas casas
Autoridades acreditam que o sinistro na região de Huelva, que já penetraram no
parque natural de Doñana, tenha por trás a mão humana – seja por negligência,
seja por crime. O fogo, combatido por mais de 500 operacionais, levou ao
encerramento de estradas, isolando mais de 50 mil pessoas.
Lusa/P

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français
de Arenosilla. Além das pessoas retiradas pelas autoridades, centenas de
habitantes deixaram as suas casas em Mazagón pela sua própria iniciativa, para
se alojarem em casas de familiares na região, acrescentou o diário.
As autoridades autorizaram, entretanto, o regresso a casa das pessoas que
foram desalojadas de um hotel e de casas na zona conhecida como Bonares,
em Mazagón. A maioria dos desalojados passou a noite em dois pavilhões
desportivos em Mazagón e Moguer e hotéis da zona de Matalascañas.
Fontes do dispositivo para a prevenção e extinção de incêndios florestais da
Andaluzia revelaram ao El País que a localidade de Mazagón “praticamente
se esvaziou de gente” e o conselheiro do Meio Ambiente e Ordenamento do
Território para a Andaluzia, José Fiscal, assinalou que “tudo aponta que a mão
humana esteja por detrás” do incêndio, seja por negligência ou pela intenção
expressa de fazer mal. “Ontem à noite não se detectou nenhum raio na zona”,
acrescentou. Ainda assim, está a investigar a zona.
O incêndio implicou o corte de vias de trânsito e, de acordo com a agência EFE,
estava a ser combatido ao início da tarde por 260 operacionais, ajudados por
mais de duas dezenas de veículos e 20 meios aéreos.

Estradas cortadas e 50 mil pessoas isoladas
Cerca de 50 mil pessoas ficaram isoladas na localidade de Matalascañas por
causa do incêndio que obrigou ao corte de várias estradas, segundo autoridades
espanholas citadas pelos meios de comunicação social locais. O fogo está a ser
combatido por mais de 550 operacionais, apoiados por mais de duas dezenas de
veículos e cerca de 25 meios aéreos.

Mais de 2000 pessoas foram desalojadas preventivamente na madrugada deste
domingo devido a um incêndio florestal em Moguer, Huelva (Sul de Espanha),
perto do parque natural de Doñana, num balanço actualizado pelo Governo
espanhol ao final da manhã.
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Segundo fontes dos municípios afectados, citadas pelo jornal El País, foram
cortadas três estradas, entre elas a A-494 e A-483, que ligam a Matalascañas,
uma estância no coração do núcleo turístico no Parque Nacional de Doñana,
deixando 50.000 pessoas dependentes da reabertura, mas com as autoridades
a assegurar que não correm risco.

Inicialmente, o primeiro balanço indicava a retirada de 400 pessoas das zonas
afectadas pelo incêndio, que está a queimar uma zona de pinheiros e area
agrícola de Moguer, na área natural de protecção envolvente do Parque Nacional
de Doñana.
O alerta para o incêndio foi dado às 21h30 locais de sábado (20h30 em Lisboa)
e a gravidade do fogo levou à activação, no início da madrugada, do nível 1 do
Plano de Emergência de incêndios florestais. A mudança dos ventos durante
a tarde não está a ser favorável ao combate às chamas. “Há um vendaval”,
disse por telefone ao El Pais, a partir do local, Juanjo Carmona, da organização
de defesa do ambiente WWF, sem que quase fosse possível perceber as suas
palavras, por causa do vento.
Só do parque de campismo de Doñana foram retiradas 1500 pessoas, a que
há a somar cerca de 600 pessoas retiradas de outras infra-estruturas, informou
o delegado do Governo na Andaluzia, Antonio Sanz. O parque de Doñana foi
declarado Património da Humanidade pela UNESCO.
De acordo com o Serviço de emergência 112 Andaluzia, citado pelo jornal
espanhol El País, o fogo levou à retirada dos turistas que estavam hospedados
num hotel e em dois parques de campismo, de habitantes e da base militar

A conselheira de justiça e do interior da Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, apelou
à tranquilidade das populações que aguardam a reabertura das estradas. Na
zona está um contingente de cerca de 80 guardas civis que estão a gerir o
trânsito e a prestar auxilio às cerca de 2000 pessoas que ficaram desalojadas na
sequência do fogo (sobretudo de alojamentos turísticos).
Também a praia de Matalascañas está temporariamente isolada, à espera que o
incêndio dê uma trégua aos milhares de turistas que “aguardam indicações para
pegar nos carros, sem saber para onde ir”.
“Matalascañas só tem duas vias de acesso, a estrada que une com Mazagón,
que está cortada desde cedo, e que leva a Rocío e a Almonte, onde se apanha
a auto-estrada que leva a Sevilha. Não há por onde sair”, explicou à agência
de notícias espanhola EFE Gregorio Corbalán, habitante do município. Esta
estância balnear hospeda frequentemente milhares de visitantes de cidades
vizinhas, especialmente de Sevilha, que passam o fim-de-semana em hotéis ou
a acampar na área.
De acordo com a EFE, da praia não se vê o incêndio, apenas os aviões
bombardeiros que recolhem água do mar. “Disseram-nos que é muito difícil
que o fogo chegue até aqui, embora o acampamento de Mazagn, que é a dez
quilómetros tenha sido completamente queimado”, observou um outro visitante
citado pela EFE.
A presidente da Junta de Andalucia, Susana Díaz, já agradeceu na rede social
Twitter à população de Matalascañas a sua colaboração “facilitando o trabalho
dos operacionais contra o incêndio em torno [do parque] de Doñana”.
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Une vaste cyberattaque se répand dans le
monde après l’Ukraine et la Russie
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En Russie et Ukraine, Petrwarp a touché des dizaines de cibles aussi variées
que des banques, les fabricants des confiseries Mars ou des produits de soin
Nivea, le groupe de distribution Auchan et des structures gouvernementales
ukrainiennes, a ainsi indiqué l’entreprise russe de cyber-sécurité Group-IB.
Le 12 mai, un autre rançongiciel, «Wannacry», avait affecté des centaines de
milliers d’ordinateurs dans le monde, paralysant notamment les services de santé
britanniques (NHS) et des usines du constructeur automobile français Renault.
Ses auteurs réclamaient une rançon pour débloquer les appareils.
L’éditeur américain d’antivirus Symantec avait mis en cause le groupe de pirates
informatiques Lazarus, soupçonné d’avoir partie liée avec la Corée du Nord.

Panne informatique à Tchernobyl

Une vaste cyberattaque se répand dans le monde après l’Ukraine et la Russie
AFP/Archives / Valentina BRESCHI, Jonathan WALTER AFP
Une vague massive de cyberattaques rappelant le mode opératoire du virus
WannaCry en mai gagnait mardi des multinationales et des sociétés ou services
européennes et américaines après avoir frappé en Ukraine et en Russie.
Après avoir obligé le géant pétrolier russe Rosneft à passer sur un serveur
de secours et la centrale nucléaire ukrainienne de Tchernobyl à revenir à des
mesures manuelles du niveau de radioactivité, le «ransonware» (rançongiciel)
Petrwrap causait par exemple des pannes informatiques chez le transporteur
maritime Maersk, coupait le courant chez le propriétaire des biscuits Lu et Oreo
et contraignait des salariés allemands de Nivea à cesser le travail.

Le siège de la banque nationale d’Ukraine © AFP/Archives
En Ukraine, le Premier ministre Volodymyr Groïsman a évoqué une attaque
«sans précédent». «Les banques éprouvent des difficultés à prendre en charge
leurs clients et faire des opérations bancaires», a indiqué la banque centrale.

Le laboratoire pharmaceutique Merck est devenu la première victime connue aux
Etats-Unis, son système informatique ayant été «compromis».
Le virus «se répand dans le monde entier, un grand nombre de pays sont
affectés», a averti sur Twitter Costin Raiu, de la société russe de cybersécurité
Kaspersky. Selon lui, l’Ukraine est le pays le plus touché devant la Russie et,
dans une moindre mesure, la Pologne et l’Italie.
Des informations rapportées par plusieurs entreprises ciblées par ces attaques
simultanées faisaient état d’un virus faisant apparaître une demande de rançon
de 300 dollars en monnaie virtuelle sur l’écran de leurs ordinateurs.
Selon plusieurs spécialistes de cybersécurité, le virus responsable, «Petrwrap»,
est une version modifiée du ransonware Petya qui avait frappé l’an dernier.
Kaspersky a de son côté affirmé qu’il s’agissait «d’un nouveau ransomware, qui
n’a jamais été vu jusqu’ici.»

Le site du gouvernement ukrainien a été bloqué, tout comme celui de la centrale
de Tchernobyl, où s’était produite en avril 1986 la pire catastrophe nucléaire
civile de l’histoire. En raison de pannes informatiques, la mesure du niveau de
radiation sur le site, à l’arrêt total depuis 2000, devait se faire «manuellement».
A Kiev, les usagers du métro ne pouvaient plus acheter de tickets par carte
bancaire tandis qu’à l’aéroport international la plupart des panneaux d’affichage
étaient éteints.
«Cette cyberattaque massive mène sur une piste russe», a affirmé le chef du
Conseil de sécurité ukrainien, Oleksandre Tourtchinov.

Le géant maritime danois Maersk a également été visé par cette attaque. Ici, un
de ses bateaux à Londres le 10 avril 2017
Isabel Infantes AFP/Archives

La Russie a pourtant été directement frappée. Sa banque centrale a fait état
d’établissements financiers infectés, de même que Rosneft, l’un des plus gros
producteurs de pétrole au monde, qui a indiqué qu’un serveur de secours avait
dû être mobilisé pour ne pas interrompre la production. Le sidérurgiste Evraz a
également indiqué avoir été touché.
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O desenho das nações da Europa
A história da Europa foi um processo muito complicado, que só os
especialistas dominam com desenvoltura. A política (com os desempenhos
reais, a guerra e a diplomacia a terem aqui o papel dominante), mas também
a religião, a economia, as compartimentações geográficas (rios e maciços
montanhosos) e certos fenómenos ou acontecimentos culturais misturam-se
num emaranhado de causas e efeitos que exigem uma atenção rigorosa à
cronologia e ao desenho das fronteiras.
Temos geralmente uma ideia (mais ou menos aproximada) do que se passou
depois da Revolução Francesa e da invenção da fábrica e da máquina a vapor.
Mas sobre o que foi a Europa na longa transição da Idade Média para os
Tempos Modernos, tudo se nos torna mais confuso. Deixemos de fora, desta
vez, a época medieval e mesmo o Renascimento (quando, segundo alguns,
a Europa começou a preparar a Modernidade) para nos concentrarmos na
realidade dos estados que retalhavam este continente desde o movimento
da reforma protestante do século XVI até ao novo grande marco histórico
que foi a Revolução Americana de 1776. Bem entendido, traçamos apenas
um esboço, a traço grosseiro, das políticas desenvolvidas pelos principais
poderes soberanos no período compreendido entre o estilhaçar da hegemonia
espiritual da Igreja de Roma sobre o ocidente europeu e a primeira revolta
libertadora de uma possessão colonial contra os Senhores distantes seus
mandantes.
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Às críticas e declarações de ruptura protagonizadas por Lutero e Calvino
contra o Papa, seguiu-se o conflito aberto e a reacção da Contra-Reforma,
em que se inseriu a criação da ordem dos Jesuítas e o recrudescimento da
actividade do tribunal do Santo-Ofício. Mas se isto se passou no interior do
movimento religioso, pior talvez foi a entrada em cena de poderes políticos
alinhados com um e outro lado da contenda teológica, doutrinária e disciplinar
da Igreja. Até então subsistia no âmago do continente o velho Sacro-Império
Romano-Germânico medieval, ou seja, a aliança do principal rei alemão
com o bispo de Roma. Recorde-se que a Alemanha desse tempo estava
politicamente fragmentada em algumas centenas de pequenos estados
(principados, etc.) e esclareça-se o significado de termos que desaparecerem
do nosso léxico como as Dietas e os Grandes Eleitores: as primeiras eram
parlamentos selectivos onde só tinham assento nobres e hierarcas religiosos;
os segundos, eram os príncipes mais poderosos que elegiam o titular do
Sacro-Império.
Os cálculos e os acasos das descendências puseram nas mãos do seu
imperador Carlos V a Áustria, a Boémia, parte da Alemanha, os Países-Baixos,
a Espanha, etc. (1519). O seu filho Filipe II perdeu a Holanda (1579) mas
acrescentou-lhe Portugal e as posições que este detinha além-mar (1580).
Poucos anos depois, em 1588, os navios da rainha Isabel I de Inglaterra (filha
de Henrique VIII, que proclamara a independência da sua Igreja em relação
ao Papa) e uma oportuna tempestade derrotaram a Invencível Armada dos
reis católicos de Espanha. Começou aqui o lento declínio dos países ibéricos,
a partir da transferência do seu comércio marítimo de longo curso para
Holandeses e para Ingleses.
Estes séculos XVI e XVII assistiram a um prolongado período de guerras
religiosas, porém protagonizadas pelos monarcas dos vários estados
existentes no espaço europeu. Houve de tudo: guerras civis e guerras entre
soberanos; também guerras sociais, nomeadamente aquelas que opuseram
os camponeses da Europa central aos “senhores da terra”, que os esmagavam
de impostos e corveias; às vezes também entre príncipes (ou bispados) e
cidades livres. Até a católica Espanha teve de enfrentar idêntica revolta das
comunidades municipais (e acessoriamente de camponeses, também com
laivos de milenarismo religioso), com os comuneros de Castela (1520-1522),
em reacção contra a centralização de poderes imposta por Carlos V.
Percorrendo os manuais de história, a confusão parece grande para qualquer
não-especialista, mesmo medianamente culto, e torna-se impossível
sintetizá-la em poucas linhas sem cometer grosseiras simplificações. Porém,
uma coisa parece certa: estarmos num período de transição no qual a disputa
religiosa (sempre no quadro cristão) simultaneamente acelera e mascara a
transferência da principal conflitualidade do âmbito inter-feudal (e, portanto,
aristocrático-familiar) para o âmbito inter-nacional, sendo que, nesta fase
inicial, o “nacional” é representado ainda incipientemente por alguns grandes
reis precursores ou realizadores do “absolutismo”, como sucedeu no caso
da França (com Francisco I, um dos últimos da dinastia de Vallois no século
de Quinhentos; e com Luís XIV, já dos Bourbons, no seguinte, pilotado por
ministros como Richelieu, Mazarin ou Colbert) e também da Prússia (antes
principado de Brandeburgo, agora com Frederico II, o Grande), antecipando o
que viriam as ser os grandes conflitos franco-alemães dos séculos seguintes.
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Note-se que em Portugal, o “absolutismo” só chegou verdadeiramente no
século XVIII sobretudo quando Pombal impôs aos duques a supremacia dos
interesses do rei(no).
Outros poderes “nacionais” se esboçam também, mais nas periferias, como
aconteceu na Escandinávia, na Holanda, nos estados-da-Igreja italianos e
na Espanha (que nessa altura englobava Portugal e constituía um império
colonial poderoso), cada qual com a sua especificidade. Mas é desde já de
assinalar que no exterior deste espaço continental, outras grandes potências
marcavam a sua presença, sobretudo o império Turco-Otomano que, além do
Próximo-Oriente, incluía os Balcãs e a Grécia, partes da Hungria e chegou
mesmo a ameaçar Viena (em 1529 e 1631), só sendo travado no Mediterrâneo
pela resistência de Malta (1565) e pelas coligações levantadas pelos papas e
os sucessos das batalhas navais de Lepanto (1571) e Matapan (1717). Mais
distante era então a ameaça do gigante Russo, pois com Ivan o Terrível os
monarcas de Moscovo haviam sobretudo consolidado o Estado despótico,
capaz de impor a sua ordem nas terras distantes do Cáucaso e da Sibéria,
e só com Pedro o Grande, já em finais do século XVII, é que se viram para o
Báltico e a Europa. Quanto à Inglaterra, viveu sempre uma sua própria catarse
histórica, naturalmente articulada com a continental mas de forma específica:
lançando-se na aventura marítima na peugada de Holandeses, Espanhóis e
Portugueses; resolvendo pela força as disputas dinásticas com a Escócia e
a breve aventura “republicana” de Cromwell e dos levellers (igualitaristas);
e, finalmente, pelo domínio do parlamento de Dublin (1618), a migração de
britânicos e também pelo recurso às armas, passando a dominar a católica
Irlanda, impondo aí as leis de Londres e os interesses da minoria latifundista
protestante-anglicana.
Mas vejamos um pouco mais atentamente o essencial daquelas guerras de
religião (que têm alguma homologia com as que actualmente encarniçam
sunitas, xiitas e outras espécies na esfera do Islão, quanto mais não seja pela
violência extrema a que recorrem).
Os reinos da península Ibérica constituíram-se em defensores incondicionais
da Contra-Reforma e do Papado, tal como, naturalmente, as oligarquias,
príncipes e duques italianos que mais haviam estimulado o Renascimento. Na
Europa central, a Áustria, a Boémia, a Baviera, os Húngaros – sustentáculos
do que restava do Sacro-Império – ficaram com a ortodoxia romana, mas
boa parte dos príncipes alemães apoiaram Lutero e o luteranismo contra os
católicos. A doutrina de Lutero também vingou a norte, com a Suécia, que
dominava a Dinamarca e a faixa alemã do mar Báltico. Em contrapartida,
os Polacos tombaram para o partido católico. Os Países-Baixos, depois de
sacudida a dominação da casa de Áustria (os Habsburgos), adoptaram uma
especiosa forma republicana (onde o comércio marítimo estava nas mãos
dos grandes burgueses da Companhia das Índias), porém tutelada pelos
monarcas da dinastia de Orange-Nassau que favoreceram o protestantismo.
Parte substancial da Suíça aderiu ao calvinismo. E em França dividiram-se
as “opiniões”, constituindo-se uma forte minoria protestante (os huguenotes)
ao mesmo tempo que o Estado se mantinha do lado do Papa. Em 1572,
uma armadilha real provocou a matança (estima-se 20 a 30 mil) dita de S.
Bartolomeu, a qual reacendeu os ódios religiosos, as perseguições e os exílios,
que só se apaziguaram com o Édito de Nantes (1598) proclamado por um rei
já da dinastia dos Bourbons, que tolerava a dissidência e selava alguma paz
religiosa. Porém, já no final de Seiscentos, o referido Édito foi revogado, o que
levou a nova exacerbação do conflito, com especial incidência em algumas
regiões do centro do país, como o Limousin e Poitou-Charente, e do sul (onde
já no século XIII lavrara a dissidência milenarista dos Albigenses).
As perseguições religiosas também aceleraram a emigração de muitos
alemães, ingleses, franceses e gente de outras origens para a América do
norte (enquanto holandeses se enraizavam no sul de África).
Em todo o caso, os países de cultura germânica foram os que mais tipicamente
protagonizaram as guerras religiosas do cristianismo: primeiro nas décadas
de 20, 30 e 40 do século XVI, com a liquidação física dos radicais de Tomás
Münzer e dos anabaptistas, as divisões dos príncipes alemães entre si, e a
concretização de uma paz religiosa em Augsburgo (1555), que também viu a
retirada do “católico romano” Carlos V para um convento; depois, no século
XVII, com a Guerra dos 30 anos.
Em 1618, com pretexto na “defenestração de Praga”, iniciou-se esta guerra
travada sobretudo em solo germânico mas também em zonas mais distantes,
com diferentes protagonistas envolvidos e alguns volte-faces surpreendentes.
Maiormente, distinguiam-se aqui: uma “liga católica” de estados alemães
liderados pela Baviera; uma “união protestante” com outros príncipes teutões
sob o comando do rei da Dinamarca; as forças militares dos Habsburgos da
Áustria e da Boémia; aliados destes exércitos espanhóis (e portugueses)
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intervieram também no conflito, sobretudo a partir da entrada em cena
da França. Com efeito, cerca de 1630, a vitória parecia sorrir aos
católicos, quando Gustavo Adolfo da Suécia decidiu entrar na contenda
ao lado dos seus correligionários protestantes; e, em seguida, a França,
oficialmente católica, malgré celà agiu já segundo os seus interesses de
“Estado territorial” (com posições geoestratégicas e apetites económicos,
e temerosa sobretudo de uma “unidade alemã”) ao secundar o esforço de
guerra dos suecos e vir a ser, com eles, a potência vencedora.
A “paz de Vestfália” só simbolicamente hoje designa o fim desta guerra,
já que se tratou de um conjunto de vários tratados (de Münster e
Osnabrück, que incorporaram os anteriores de Praga e de Augsburgo) e
a paz entre a França e a Espanha só foi assinada em 1659 (pelo tratado
dos Pirenéus). Estes documentos político-diplomáticos reconheceram
os estados europeus assim definidos (os grandes e os pequenos)
assegurando tanto os de dominância católica como os de religião oficial
protestante, reajustaram as fronteiras entre a França e os principados
alemães, garantiram a completa independência dos Países Baixos e da
Suíça, preservaram a identidade da Polónia e aumentaram o domínio da
Suécia com territórios alemães da bordadura báltica, mas não por muito
tempo. Portugal aproveitou a circunstância de uma Espanha derrotada
para consolidar a sua independência (restaurada em 1640), ao apoiar
diplomaticamente as posições dos vencedores franceses e suecos e ao
beneficiar da prioridade militar que Madrid concedeu à subjugação da
Catalunha.
Talvez que os analistas de hoje exorbitem um tanto na sua interpretação
de que o “tratado de Vestfália” fundou o sistema de relações internacionais
com base na soberania dos estados, pois continuaram presentes diversas
características do poder pessoal dos soberanos que, em muitos casos,
estavam ainda longe de ter conseguido unificar as regras regalianas
vigentes nos seus países. Mas é certo que, doravante, não houve lugar
para mais guerras explicitamente religiosas no seio da cristandade e
as relações entre as casas reinantes passaram, cada vez mais, a ser
definidas enquanto representação externa e expressão dos interesses dos
Estados-nação, vistos doravante como a única autoridade reconhecida
dentro das suas fronteiras e únicos actores do moderno sistema de
relações internacionais, de jure (mas não, frequentemente, de facto).
Ficaram assim criadas novas condições políticas (a juntar às filosóficas,
económicas e sociais) para o advento da Modernidade.
JF / 30.Jun.2017
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Macron au sommet de l’UE : premiers
échanges, premier revers
Emmanuel Macron a échoué à convaincre ses partenaires européens de
la nécessité de donner davantage de pouvoir à Bruxelles pour contrôler les
acquisitions étrangères dans l’Union européenne, notamment chinoises, afin de
protéger les secteurs stratégiques. À l’issue d’une longue discussion dans la
matinée, les chefs d’État des 28 États membres de l’UE, réunis en sommet, ont
même réécrit les conclusions qu’ils avaient prévu d’adopter sur le sujet, pour en
atténuer sensiblement la portée, face à l’hostilité de certains pays du sud.
Le nouveau président français, qui participait à son premier sommet européen,
« poussait clairement cette proposition, mais d’autres ont résisté », a commenté
une source européenne, citant le Portugal, la Grèce et l’Espagne. Ces trois
pays ont besoin d’argent pour « sortir la tête de l’eau » et craignaient qu’une
telle mesure n’entrave les investissements étrangers chez eux. D’autres États
membres, comme les États nordiques, attachés à l’ouverture des marchés, ont
fait part de leurs « doutes » sur le sujet.

Transfert de technologies
La proposition de M. Macron, discrètement soutenu par Berlin, ciblait tout
particulièrement les investisseurs chinois, dont l’appétit pour les entreprises
industrielles de pointe européennes a beaucoup inquiété ces dernières années.
Par leurs prises de contrôle, les firmes chinoises, parfois publiques, sont
accusées de s’offrir à moindre coût et de manière déloyale une expertise et des
technologies clés. Ainsi, en 2016, l’Allemagne et l’UE n’avaient pu que constater,
impuissantes, le transfert de technologies « made in Germany » lors de la
reprise du fabricant allemand de machines-outils Kuka par le géant chinois de
l’électroménager Midea, pour 4,6 milliards d’euros.
C’est une question « très sensible politiquement », avait concédé mardi la
commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, qui défend une UE
ouverte et libre-échangiste.
« La juste concurrence est préférable à la loi de la jungle », a insisté Emmanuel
Macron à l›issue du sommet, lors d›une conférence de presse commune avec
la chancelière allemande Angela Merkel, se contentant de dire qu’« un meilleur
encadrement des investissements stratégiques » avait été « acté ».

Une Europe ouverte, pas une Europe offerte.
En réalité, les conclusions du sommet, telles qu’elles ont été réécrites dans
la matinée, n’invitent plus la Commission à se pencher au nom des 28 sur le
sujet, comme prévu initialement. Quant au terme de « contrôle » (« screening
» dans la version anglaise) des investissements, il a été rayé du texte. Selon la
source européenne, la Commission étudiera cependant la question au cours des
prochaines semaines, mais de sa propre initiative. Son président, Jean-Claude
Juncker, devrait revenir sur le sujet dans son discours sur l’État de l’Union en
septembre. « Personnellement, je partage tout à fait l’approche du président de
la République » française, a déclaré ce dernier. « Je veux avoir une Europe
ouverte, pas une Europe offerte », a-t-il ajouté.
Les dirigeants européens ont par ailleurs appelé vendredi à défendre « un
commerce ouvert et multilatéral » et à « combattre le protectionnisme ». Ils se
sont aussi félicités du renforcement des instruments de défense commerciale de
l’UE, visant à répondre aux pratiques « injustes et discriminatoires » des pays
tiers.

L’Union profondément divisée
La Commission européenne, compétente au nom des 28 en matière commerciale,
a en effet entrepris depuis plusieurs mois une refonte de sa législation,
notamment pour lutter contre le dumping chinois sur les matières premières. Les
nouveaux textes prévoient un mode de calcul modernisé des droits anti-dumping
et permettront de sanctionner plus lourdement les pratiques abusives.
Malgré ces conclusions communes, les 28 peinent à s’entendre sur le plan
commercial, entre les défenseurs du libre-échange et les tenants d’une politique
commerciale désormais plus protectrice. Le protectionnisme prôné par le
président américain Donald Trump, la menace grandissante du dumping chinois
ainsi que l’opposition populaire aux traités de libre-échange négociés par l’UE,
comme celui avec le Canada (le Ceta), ont polarisé les positions européennes
ces derniers mois. « La division se fait entre ceux qui veulent d’abord un
commerce libre et ceux qui privilégient des règles équitables », a résumé un
diplomate européen.
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Sócrates. A prova que faltava
Sara Matos Felícia Cabrita e Joana Marques Alves
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estava uma espécie de ‘testamento’ com o nome do beneficiário (Carlos Santos
Silva) e do seu ‘herdeiro’ - nada mais, nada menos do que José Paulo Pinto de
Sousa. Em caso de morte do primeiro, 80% seriam para José Paulo (o suposto
‘fiduciário’ de José Sócrates).

Primo de Sócrates vende quinta que era de Duarte Lima
Um mês depois de formada a Belino Foundation, seria aberta em Janeiro de
2007, no UBS, uma outra conta, titulada pela offshore Giffard Finance, onde
Carlos Santos Silva figurava como beneficiário. O MP suspeita que esta servia
para a entrada e saída de fundos, sendo estes posteriormente transferidos e
aplicados na conta em nome da fundação.
Joaquim Barroca, líder do Grupo Lena, foi uma das pessoas que transferiram
dinheiro para a conta da Giffard Finance. Na análise do MP, Barroca e Santos
Silva combinaram que parte do dinheiro transferido serviria para justificar a
aquisição de acções da Cosmatic Properties - empresa detentora de uma quinta
em Sintra que, nos anos 90, pertencera ao então deputado do PSD Domingos
Duarte Lima, que a vendera e estava agora em nome de José Paulo Pinto de
Sousa.
Apesar de os terrenos dessa quinta valerem apenas cerca de 125 mil euros,
por falta de viabilidade para construção, Barroca transferiu 1 milhão e 125 mil
euros para José Paulo. O MP acredita que este dinheiro tinha como destino o
então primeiro-ministro, José Sócrates, como forma de pagar o favorecimento
do Grupo Lena em concursos públicos.
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No UBS da Suíça foram encontrados os estatutos de uma fundação que Sócrates
criou em 2006 para deter as contas bancárias do amigo Carlos Santos Silva.
O beneficiário era um primo do ex-primeiro-ministro, na altura o seu testa-deferro. É a prova que faltava à Operação Marquês para provar que Sócrates é o
verdadeiro proprietário dos 23 milhões de euros em nome do amigo.

Segundo o MP, na conta da Belino Foundation foram depositados 9,8 milhões de
euros até ao seu encerramento, em Abril de 2008. Confrontado pelo DCIAP com
estas acusações, em Março passado, Sócrates negou qualquer envolvimento
nas operações descritas.

O empresário Carlos Santos Silva planeou, em concertação com José Sócrates
e com o seu primo José Paulo Pinto de Sousa, a criação de uma fundação que
serviria para ocultar as ‘luvas’ que o ex-primeiro-ministro recebia. O esquema,
complexo, seria à prova de bala: formalmente era a Belino Foundation quem
iria deter várias contas abertas em simultâneo no banco suíço UBS a mando de
Sócrates.

O envolvimento do nome de José Paulo Pinto de Sousa no caso Freeport, e
as sucessivas investigações criminais que vieram a público, obrigaram a uma
mudança de planos em 2008.

O esquema foi posto em marcha em Dezembro de 2006, um ano e nove meses
depois da posse de Sócrates como primeiro-ministro.
Carlos Santos Silva e José Paulo Pinto de Sousa viajam até à Suíça para reunir
com Michel Canals, gestor de conta no UBS e líder da Akoya (uma empresa
gestora de fortunas que seria encerrada em 2011 após a Operação Monte
Branco). Canals fará a ponte com a empresa AMN Consultant, que tem como
administrador Guy Mednoud, sociedade com o mesmo perfil da Mossack Fonseca
(a quarta maior fornecedora de serviços offshore do mundo, que esteve no centro
do caso Panama Papers). Tal como a Mossack, a AMN Consultant também se
ocupa da constituição de sociedades e fundações, trabalha com vários bancos e
cria esquemas à medida das necessidades de cada cliente.
Para não deixarem rasto, a par da constituição de uma offshore, Santos Silva
e Pinto de Sousa criaram uma fundação. Esta oferecia a vantagem de ser uma
entidade praticamente blindada do ponto de vista jurídico, podendo agregar e
gerir todo o património que fosse colocado sob o seu chapéu.
O dinheiro proveniente de ‘luvas’ circularia por várias sociedades offshore,
numa teia intrincada de movimentos financeiros, até terminar na Belino – cujo
verdadeiro dono seria quase impossível detectar.
Entretanto, o amigo de Sócrates já combinara com o Grupo Lena que este grupo
empresarial faria chegar ao seu universo financeiro as contrapartidas por favores
políticos.

Estatutos guardados num cofre
Coube à AMN Consultant fazer o registo público da Belino Foundation - no qual
apenas ficou consagrado o nome da fundação e os seus objectivos. Os estatutos
onde constavam os respectivos beneficiários ficaram escondidos num cofre do
UBS: só com uma busca às instalações do banco poderiam ser encontrados.
Assim, o acesso a estes estatutos foi a última grande descoberta dos
investigadores da Operação Marquês e é a prova final, do ponto de vista da
investigação, de como o dinheiro que Sócrates diz que Carlos Santos Silva lhe
emprestava é de facto seu.
Entre os documentos encontrados no UBS, em que são mencionadas as
diferentes sociedades, capitais, offshores e imóveis pertencentes à fundação,

Caso Freeport afasta o testa-de-ferro

Numa reunião filmada em segredo por um administrador da empresa inglesa
interessada na construção do outlet de Alcochete, Charles Smith falou de
um encontro num quarto de hotel com José Paulo, que pedira um milhão de
euros para ser dada luz verde ao licenciamento do projecto. Este dinheiro
corresponderia ao pagamento de ‘luvas’ a José Sócrates, então titular da pasta
do Ambiente. Durante essa investigação, foram constituídos e interrogados sete
arguidos, admitidos cinco assistentes, inquiridas 80 testemunhas e emitidas
sete cartas rogatórias, mas o processo terminou em 2012 sem condenações.
Por precaução, José Sócrates, Santos Silva e José Paulo decidiram então
retirar o nome deste último do esquema de transacções monetárias, passando o
empresário a ser o único ‘barriga de aluguer’ de Sócrates.
Refira-se que, antes, já o nome do primo de Sócrates fora investigado noutro
caso judicial, o da Câmara da Amadora, em 2001, por crimes de corrupção
e financiamento de partidos, em que foi investigada a Mecaso, sociedade da
família Pinto de Sousa, de que a mãe de Sócrates, Maria Adelaide, também era
sócia. Mas o caso acabou igualmente arquivado.

Envolvimento em seis tipos de crimes
A acusação a José Sócrates deverá ser formalizada em Julho.
Para já, sabe-se que o MP suspeita do envolvimento do ex-primeiro-ministro em
seis crimes: corrupção passiva (casos que envolvem o Grupo Lena, o Grupo
Espírito Santo, a PT e o negócio de Vale do Lobo), branqueamento de capitais
(ocultação e falsa justificação de fundos), fraude fiscal qualificada (rendimentos
ocultados e controlados por testas de ferro), tráfico de influências (contacto com
diplomatas para favorecer o Grupo Lena no estrangeiro, nomeadamente em
Angola e Venezuela), falsificação de documentos (contrato de arrendamento
do apartamento em Paris e adesão ao Regime Excepcional de Regularização
Tributária de 2010, entre outros) e recebimento indevido de vantagens
(pagamento de despesas de lazer em 2011).

Um povo educado elegerá dirigentes honestos e competentes. Estes escolherão os melhores assessores.
Com um povo inculto acontecerá exactamente o inverso.
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Petites vacances au Portugal

Porto © gurl515
Cascais Lieu: Cascais Photo: Cascais
Il y a toujours de bonnes raisons pour s’accorder des petites vacances. Parce
que l’on cherche le soleil, parce que l’on a quelques jours de congé ou parce que
l’on aime bien découvrir des lieux nouveaux.
Pour ceux qui ne disposent que de quelques jours, il vaut la peine de visiter
Lisbonne ou Porto. Le voyage est rapide au départ de n’importe où en Europe
et ce sont des villes faciles à visiter, avec de nombreux points d’intérêt, une
bonne gastronomie et beaucoup d’animation. Et le fait qu’elles soient toutes deux
baignées par un fleuve leur donne une ambiance spéciale, en particulier sous la
douceur du climat en automne ou au printemps, lorsque la lumière acquiert des
tonalités étonnantes.

Pour les visiteurs de Porto, les villes de Braga et de Guimarães (celle-ci étant
patrimoine mondial), le parc national de Gerês, le Géoparc d’Arouca ou le fleuve
du Douro sont des options à considérer. À partir de Lisbonne, vous arrivez
rapidement au patrimoine mondial de Sintra, sur la côte d’Estoril ou aux parcs
naturels des estuaires du Tage et du Sado.
Près du Sado, vous avez aussi
le parc naturel d’Arrábida et les localités de Palmela, Sesimbra et Setúbal, qui
offrent de beaux panoramas sur la mer. Un peu plus au sud, mais à seulement
une heure de voiture, se trouve Évora, elle aussi inscrite au patrimoine de
l’humanité. Tout comme les monastères d’Alcobaça et de Batalha, situés au nord
de la capitale, peu après Óbidos, petite ville médiévale entourée de remparts.
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Douro Valley ©Porto Convention & Visitors Bureau
Facilement accessibles, voilà donc des suggestions pour passer une journée
différente et en savoir un peu plus sur la culture et les paysages portugais.
From Portas do Sol,Lisboa ©Turismo de Lisboa
Si vous avez peu de temps, au Portugal, il est aussi facile de voyager vers
d’autres endroits pour mieux connaître l’histoire et le patrimoine portugais ou
pour faire une promenade dans la nature et simplement respirer l’air pur des
zones protégées.
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Colaboração Especial

www.ligacombatentes.org.pt

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

25 DE JUNHO NO PORTO - CENTENÁRIO DA ANTIGA
CASA DOS FILHOS DOS SOLDADOS, HOJE COMPLEXO
SOCIAL NOSSA SENHORA DA PAZ

https://www.facebook.com / ligadoscombatentes.oficial
Iniciam-se as diligências no sentido da Junta Patriótica do Norte ceder à Liga dos
Combatentes os seus bens, única instituição existente digna de ser considerada
herdeira daquele prestante organismo.
As diligências arrastam-se, há necessariamente que acertar pormenores,
preencher formalidades burocráticas. Mas finalmente, em 24 de Janeiro de
1938, a Liga dos Combatentes assina a escritura que lhe confere a posse da
Casa dos Filhos dos Soldados. O acto realiza-se na presença de numeroso
e selecto público, a ele tendo presidido o comandante da 1.ª Região Militar,
general Schiappa de Azevedo.

DA CASA DOS FILHOS DOS SOLDADOS (25.06.1917—
JPN - Junta Patriótica do Norte) DO LAR DOS FILHOS DOS
SOLDADOS (24.01.1938— LCGG - Liga dos Combatentes da
Grande Guerra) DO LAR DOS FILHOS DOS COMBATENTES
( 1970 - LC - Liga dos Combatentes) AO ACTUAL COMPLEXO DA CASA DOS FILHOS DOS SOLDADOS*
SOCIAL Nª SENHORA DA PAZ ( 18.09.2015).
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Para a Casa dos Filhos dos Soldados vai principiar um período de trans-

1 - UM POUCO DA HISTÓRIA DA CASA DOS FILHOS DOS formações. Dão-se às instalações uma forma funcional, ao mesmo tempo que
se dotam de equipamentos novos; elabora-se um regulamento; permite-se aos
SOLDADOS E EVOLUÇÃO NOS TEMPOS*
Seis dias depois da intervenção de Portugal no grande conflito mundial de
1914/18, um grupo composto por categorizadas figuras da invicta cidade do
Porto, de que destacamos, sem desprestígio para qualquer outro, o eminente
professor que foi o Dr. Alberto de Aguiar, lança naquela cidade um movimento
de exaltação patriótica, propondo-se glorificar e alentar os que partiam para os
campos de batalha e ao mesmo tempo amparar os filhos dos que perdessem a
vida ao serviço da Pátria.
Estamos em Março de 1916. Assim nasce a «Junta
Patriótica do Norte” cujas funções se condensavam à
propaganda patriótica e à assistência-socorro às vítimas
da Guerra. A um movimento com tão nobres e elevados
propósitos, chegam constantes adesões. E graças a elas,
em 25 de Junho de 1917, a Junta Patriótica do Norte
funda a Casa dos Filhos dos Soldados, instalando-a num
prédio que para o efeito aluga na Rua de Cedofeita.
A Casa dos Filhos dos Soldados recolhe então os primeiros
50 órfãos de guerra, de ambos os sexos, alguns deles
apenas com meses de idade. A obra vinga e prospera
mercê de grandes dedicações, especialmente do núcleo
Feminino de Assistência Infantil que trabalha agregado à
Junta, e ao qual preside uma ilustre senhora D. Filomena
Sequeira de Oliveira.
Conjugando as suas funções de creche com outras, a
Casa dos Filhos dos Soldados procura ministrar aos seus
educandos, consoante as idades, a par duma sólida educação moral e cívica,
uma instrução elementar primária, precedida do ensino “Jardim-Escola” e seguida
de educação profissional nomeadamente em artes e ofícios.
Em 20 de Julho de 1934 a Junta Patriótica do Norte consegue ver realizada a
sua aspiração, comprando por 110 contos a propriedade designada por “Quinta
Amarela” na Rua Oliveira Monteiro, no Porto, com uma área total de 11.200m2
incluindo 1.500 de habitação.
Mas um ano depois, portanto em 1935, a Junta Patriótica do Norte começa a lutar
com enormes dificuldades para manter a Casa dos Filhos dos Soldados. Tinham
desaparecido, andavam dispersos ou desalentados muitos dos que com o seu
entusiasmo e fé tinham criado uma obra que merecera ser distinguida, em 28 de
Janeiro de 1921, com o grau de Cavaleiro da Ordem Militar da Torre de Espada,
Valor, Lealdade e Mérito.

educandos uma preparação educativa enquadrada na época em que sevive.
Nunca mais se pára. Vai-se de reforma em reforma, numa batalha que não admite
tréguas para se poder elevar o estabelecimento ao nível educacional que o torne
útil ao país.

Em 1947 por ter sido abolido, por determinação oficial, o regime de coeducação,
a Casa dos Filhos dos Soldados passa a ser um estabelecimento de educação
e ensino para o sexo feminino, mantendo a Liga dos
Combatentes o propósito de fundar uma secção
masculina logo que surja uma melhor oportunidade.
Decorridos alguns anos, em 1962, procede-se à
transformação completa do velho edifício, tornando
as suas instalações amplas, arejadas e apetrechadas
com outro equipamento. Outras obras de construção
se sucedem, só concluídas em 1968. É certo que toda
a transformação da Casa dos Filhos dos Soldados se
ficou devendo ao espírito dinâmico, empreendedor e
inteligente do que foi fundador o secretário-geral da
Liga aos Combatentes, João Jaime de Faria Affonso.
Obra com finalidades educativas encontrou, como é
óbvio, generoso apoio dos Ministros das Obras Públicas,
do Ultramar e do Exército e ainda da Fundação Calouste
Gulbenkian. Mas um estabelecimento com funções tão
específicas tem que sofrer constantes inovações. Por
isso, em 1970, procura-se estruturá-lo nas concepções
modernas que se impõem, passando a Casa dos Filhos
dos Soldados a designar-se por Lar dos Filhos dos Combatentes.

DO LAR DOS FILHOS DOS COMBATENTES
Simultaneamente procede-se ao desdobramento do estabelecimento em duas
secções, funcionando uma na Aguda e outra no Porto, possibilitando-se, deste
modo, uma maior frequência de educandas.
As alunas pertencentes à secção primária, por obsequiosa deferência da
Fundação dos Armazenistas de Mercearia, são alojadas em edifício próprio
daquela Fundação existente na Aguda, enquanto que as alunas que cursam
os ensinos técnicos e liceal continuam instaladas na Quinta Amarela, no Porto.
O ano lectivo de 1970/71, nas duas secções, acusou um movimento escolar de
60 alunas, de idade entre os 7 e 18 anos. Tudo se prepara, porém no sentido
de intensificar um melhor conhecimento do estabelecimento entre os sócios
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da Liga dos Combatentes com filhos em idade escolar, esperando-se que a
população aumente consideravelmente no ano lectivo de 1971/72.
Educar, preparar a juventude para o trabalho, é uma tarefa ingente que obriga
indubitavelmente ao dispêndio de multas energias. A Liga dos Combatentes, à
qual preside uma distinta figura de militar general Arnaldo Schulz, no cumprimento
da sua acção cultural está cada vez mais empenhada no aperfeiçoamento de
métodos de educação, elaborando programas pedagógicos que correspondam
às reformas oficiais do ensino que estão sendo introduzidas no país para que
este atinja a promoção económica e social a que aspiram todos os portugueses.

18 DE SETEMBRO DE 2015 - DA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO
SOCIAL NOSSA SENHORA DA PAZ *
A Liga dos Combatentes inaugurou em 18 e Setembro de 2015 o Complexo
Social Nossa Senhora da Paz, localizado na Quinta Amarela, na freguesia de
Cedofeita, no Porto, tendo a cerimónia sido presidida pelo Sr. Ministro da Defesa
Nacional, Dr. José Pedro Aguiar Branco…..
O Presidente da Liga dos Combatentes, General Chito Rodrigues, começou por
fazer o historial do Complexo Social, desde as suas origens, cuja criação remonta
ao tempo da Junta Patriótica do Norte, passando pela ligação estreita que sempre
existiu à Câmara Municipal do Porto desde há cem anos, até aos dias de hoje.
Com uma Creche para 30 crianças, o Jardim-de-Infância, para 25 e a Residência
Sénior para 30 utentes, a criação destas valências no seu conjunto exigiu o
investimento de mais de dois milhões de euros.
Agradeceu o apoio recebido quer da parte do Ministério da Defesa Nacional
(MDN), do Estado Maior General das Forças Armadas, da Marinha do Exército
e da força Aérea, para que o objectivo perseguido fosse concretizado, não se
esquecendo de referir que, dentro das possibilidades da instituição que dirige, se
mostrar disponível para aceitar uma família de refugiados afectados pela guerra.
Terminou a sua intervenção realçando o cumprimento do compromisso para
satisfazer as necessidades dos combatentes, suas famílias e membros da
Liga, acreditando que o Porto honrará a sua tradição solidária e humanitária,
esperando do Estado a continuação do necessário apoio através do MDN e da
Segurança Social, para que a Liga possa levar por diante esta nova fase da sua
vida, com êxito e dar mais substância à vertente intergeracional.
Da intervenção do Sr. Ministro da Defesa Nacional destacamos as palavras
de agradecimento que dirigiu a todos os presentes, da sua satisfação por estar
presente à inauguração de uma infra-estrutura social da sua cidade, enaltecendo
o carácter cívico da obra em presença, chamando a atenção para o exemplo que a
mesma significava no sentido de contrariar a inversão de valores que se verificam
na nossa sociedade, em que se dá mais importância ao ter do que ao ser.
Realçando o facto de assistir ao
nascimento de uma resposta social
cuja dimensão humana radica na conjugação de esforços para melhorar a
qualidade de vida dos mais frágeis da
sociedade, quer sejam os mais jovens,
quer se tratando dos mais idosos.
Enfatizando a ideia de que apesar da
racionalização dos escassos recursos
financeiros afectos à defesa nacional
tem sido possível desenvolver acções
de carácter social, apontando como
consequência dessa realidade, a
reforma da saúde militar.
Reafirmou a obrigatoriedade do Estado
prestar tributo ao Combatente que de
forma obrigatória ou voluntariamente se
dispõe a sacrificar a própria vida por uma
causa nobre que é a defesa da Pátria.
A dado passo da sua alocução frisou
que foi sempre seu dever dar todas as
condições que ajudassem a Liga a concretizar os seus objectivos.
Terminou por felicitar a Liga dos Comba-tentes, pelo trabalho desenvolvido, e em particular
a acção do General Chito Rodrigues, afirmando que foi com muito gosto e uma honra ter
este conhecimento da Liga.
Finalizada a sessão solene, seguiu-se uma visita às instalações do complexo
iniciando-se pelo Jardim-de-infância, Creche e terminando na Residência Sénior.

25 DE JUNHO DE 2015 – DAS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO
DO COMPLEXO SOCIAL NOSSA SENHORA DA PAZ (CSNSP) *
A “Evocação do Centenário” decorreu nas instalações do CSNSP,sitas na Quinta
Amarela, “Complexo Social” que evoca as tarefas de Estrutura Residencial para
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Pessoas Idosas, Creche e Infantário, numa continuação da prestação de solidariedade
iniciada há 100 anos., com a participação de cerca de 90 antigas Alunas e Alunos do
LFC. (...)
A cerimónia prosseguiu com uma sessão de alocuções onde usaram da palavra a primeira
ocupante da Residência Sénior – Senhora Laura; o pai de dois alunos – um da Creche
outro do Infantário, Senhor Major Mesquita; a antiga aluna do LFS Hortênsia Pinto
Fernandes, — depois condecorada pelo Presidente da Liga com a Medalha de Mérito da
Liga dos Combatentes — que no final da sua alocução entregou ao Presidente da LC
uma recordação oferecida pelas antigas alunas e alunos da CFS; o Director do Complexo
Social – Coronel Barbosa Pinto; o Presidente da LC – General Joaquim Chito Rodrigues e
o Senhor Secretário de Estado da Defesa Nacional – Dr. Marcos Perestrello.

CEM ANOS DE SOLIDARIEDADE, HONRANDO UM COMPROMISSO 25.06.2017 - PORTO
Exmo. Senhor SEDN DR MARCOS PERESTRELLO, o nosso sentido agradecimento
pela sua presença, num dia de alto significado para a Liga dos Combatentes e para
esta casa, habituada ao longo da sua história a visitas das mais altas individualidades
nacionais e estrangeiras. Mas hoje é um marco histórico que só as grandes instituições
atingem e Vª Exa acompanha-nos neste momento de evocação e regozijo. Estamos por
isso agradecidos pela adaptação que teve que fazer à sua agenda, para estar connosco.
Exmas. Altas Entidades presentes em representação do General CEME, do Almirante
CEM da Armada e Director Nacional da PSP, Senhor Presidente da Junta de
Freguesia de Cedofeita, Senhores generais e senhores Coronéis, Senhor Presidente
da Associação dos Amigos das Forças Armadas, Senhor Director do Complexo Social
Nossa Senhora da Paz, Senhores Membros da Direcção Central e Presidentes dos
Núcleos da Liga dos Combatentes, Antigas Alunas, Ilustres convidados, Minhas
Senhoras e Meus Senhores.
Hoje evocamos cem anos de solidariedade de uma instituição centenária, a Liga
dos Combatentes, na sua verdadeira versão histórica herdada da Junta Patriótica
do Norte e da Liga dos Combatentes da Grande Guerra. Honramos hoje a memória
de todos os que Fundaram e os que por aqui passaram, dirigentes, funcionários e
alunos, dando vida a um projecto institucional vitalício de solidariedade. Solidariedade
de duplo sentido: o dar e o receber.
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Na sua vivência mais recente, como acontece a todas as organizações vivas há
momentos do ciclo da sua história em que se não conseguem adaptar ao evoluir das
circunstâncias da sociedade em que estão inseridas, pelas razões mais diversas,
normalmente por falta de meios financeiros. Quem aqui entrasse como nós entrámos
há uma dúzia de anos, encontraria como nós encontrámos, uma Direcção num esforço
gigantesco de sobrevivência e colocando anualmente à Direcção Central um deficit
incomportável.
O dormitório de alunas do ensino secundários de efectivo reduzido e o aluguer de
alguns quartos, não obstante a decisão de receber alunos do sexo masculino, não
conduziu aos resultados desejados, nem financeiros nem estatutários. A decisão
então tomada de reabilitação do espaço de acordo com a redefinição actualizada
da finalidade última da instituição, permitiu estarmos hoje evocando um centenário,
de uma forma que nos honra, enche de orgulho e tranquiliza quanto ao futuro.
Começámos por reabilitar uma escola abandonada e degradada e criar uma creche,
trazendo ao interior desta casa, os gritos que aqui se ouviram durante anos após a
sua criação para apoio das crianças órfãos de guerra. Creche hoje a funcionar a cem
por cento, há seis anos.
Passámos ao edifício principal, onde demos destino a caves desaproveitadas,
transformámos as camaratas e as casas de banho comuns em quartos simples,
duplos e triplos com casa de banho privativa. Colocámos um elevador. Recuperamos
a cobertura, as varandas e o exterior do edifício. Transformámos um telheiro em
lavandaria. Reabilitámos o portão de entrada e anexos. Enfim materializámos a
finalidade do Programa Estratégico e Estruturante Liga Solidaria e apoiamos hoje
a idade de ouro de combatentes e famílias desde 2015. Seguiu-se a recuperação e
adaptação de um espaço sem utilização, para instalação de um jardim-de-infância
dando assim possibilidade aos alunos da creche de continuarem connosco, o
qual se encontra em funcionamento desde há um ano. Recuperámos a Capela de
Nossa Senhora da Paz e Continuámos obras de recuperação de alguns espaços
que pensamos em breve colocar à disposição dos sócios.
O que se acaba de assinalar, demorou anos a concretizar. Foi realizado por fases.

Atingimos os objectivos a que nos propusemos. Garantimos o cumprimento de
um compromisso. Para com a Junta Patriótica do Norte. Manter viva esta obra.
Com apoio do MDN, de reservas financeiras da Direcção Central e apoio de
sócios, núcleos e beneméritos, através do programa que denominamos de “Um
euro um Lar”, foi possível ao longo destes anos reunir e investir 2 milhões de
euros e chegarmos aqui. Sentido do dever estatutário, determinação, trabalho,
muito trabalho, paciência, espírito de equipa, continuidade e perseverança quer
da Direcção do Complexo Social, quer da Direcção Central, trazem- nos hoje
de cabeça bem levantada e orgulhosos a evocar os nossos antepassados e a
homenagear os que nos antecederam e nos trouxeram até aqui uma verdadeira
instituição de que hoje podemos continuar a usufruir, servindo o país e os
nossos membros. O Complexo Social Nossa Senhora da Paz que se encontra
em funcionamento nas suas três vertentes, praticamente a cem por cento,
evoca o seu centenário com confiança total no sucesso alcançado e no futuro.
Consideramos que este complexo social, instalado em espaço aprazível único,
proporcionando uma convivência inter-geracional salutar, pode ser apontado
como um caso de sucesso e exemplo no âmbito alargado do apoio social.
Cumprimos todas as exigências regulamentares nacionais. Vencemos as
exigências da transformação e modernização das infra-estruturas. Vencemos as
exigências de garantia do funcionamento equilibrado. Vencemos as dúvidas e as
resistências que se levantam a qualquer tentativa de mudança e inovação. Hoje
é dia de festejarmos Vitórias. Vitórias do Presente e Vitória de vida centenária.
Conjuntamente com a residência de S. Nuno De Santa Maria, em Estremoz, acabada
de inaugurar e igualmente a funcionar a cem por cento de ocupação, se exigem
da Liga dos Combatentes uma nova preocupação, criam uma nova dimensão com
estas Estruturas Sociais que completam e enriquecem o cumprimento da missão
estatutária da Liga. Uma palavra de apreço à toda a direcção central que em
reuniões semanais decidiu e acompanhou em permanência o evoluir da situação
durante anos, acreditando sempre. Uma palavra especial ao arquitecto Varandas
que acompanhou a obra. À Direcção do Lar dos Filhos dos Combatentes, hoje
Complexo Social, em especial ao seu Presidente Coronel Barbosa Pinto que no
terreno executou o planeamento e foi dando vida a este espaço.
O presidente da liga agradece profundamente. Uma palavra de apreço para
os dirigentes que orientam a Residência, a Creche e o Jardim-de-infância. Aos
trinta novos funcionários que aqui trabalham. Às antigas alunas que aqui vieram
hoje celebrar e matar saudades de velhos tempos e se devem sentir satisfeitas
com o que vêem, os meus agradecimentos por estarem presentes e terem vindo
abrilhantar este momento único de festejar um centenário. Aos CTT o nosso
agradecimento por, em tempo curto, nos materializar a solicitação feita do inteiro
postal e assim ajudarem a perdurar esta efeméride, completado, completado
com o opusculo que distribuímos. Hoje, termino afirmando à Junta Patriótica do
Norte que em 1917 criou a Casa dos Filhos dos Soldados e em 1936 confiou à
Liga dos Combatentes o seu legado material e espiritual, que não o fez em vão e
que aqui estamos cem anos depois, orgulhosos da nossa história, da nossa obra
e acreditando tranquilamente no futuro.
Liga dos Combatentes! Valores Permanentes!
Liga dos Combatentes! Em todas as Frentes!

Porto, 25 de Junho de 2017

O Presidente da Liga dos Combatentes General Joaquim Chito Rodrigues
* textos do site da liga dos combatentes’

Isabel Martins, mkt, Museu do Combatente 26 de Junho de 2017

