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AOFA - Associação de Oficiais das Forças La nouvelle arme des djihadistes : faire
dérailler les trains
Armadas

24 de JUNHO Tenente-Coronel Cmd Pedro Tinoco de Faria –
“MANIFESTO DO PAIOL e da HONRA”
24 JUIN
Cá venho eu de novo a ferver, mas assim é a vida, chegamos a uma altura em

que não fazemos fretes e acima de tudo não há tempo para conversa da treta.
Engraçado ver como os militares se têm movido nos últimos anos, há uns que
se juntam em Lobies do PSD e do PS...e conheço bem estes grupos desde
que era tenente e os observava: um grupo de distintos oficiais ligados ao PSD
a serem escolhidos quando este era eleito, todos sorridentes e garbosos nas
suas fardetas de comissários políticos ostentavam ao peito as medalhas do
declínio da essência das forças armadas e gladiavam-se pela miséria doirada da
subserviência do estrelato ..... e assim começou a queda do Império. Depois de
Ramalho Eanes, foi um nunca mais parar a queda, todos, eles, todos os políticos
sem excepção fizeram bem o seu mister...enfraquecer a essência militar, para
poder dominar, com argumento da contenção económica e as compra de viaturas
ministeriais de outras mordomias no entanto não parou e que não dispensam
ainda hoje... o exemplo puro de “ SERVIÇO PUBLICO” Não se virem contra os
políticos, têm feito o seu trabalho no mundo da luxuria, da corrupção, da falta de
sobriedade e de desrespeito pela ética e pela moral e de nos submeterem `sob
a ditadura da democracia.
Têm feito bem o seu trabalho porque nomeiam os seus delfins para o comando
das tropas e aqueles que se lhes opõem são demitidos com o rebanho em
silêncio, abandonados. Olhem para dentro da instituição, para o perpetuar de
um rebanho que se deixa conduzir obedientemente. Onde chegámos? temos
pelotões de Oficiais Superiores a Comandar secções de soldados, temos até
comentadores militares que alimentam uma maquina sem moral de comunicação
social, indo dar umas bocas que perpetuam a verdade da mentira, e querem
segurança nos paióis? Engraçado quando vejo camaradas a comentar incêndios,
jihad, mortes nos Comandos, Daesh, paióis, e morreu um militar a defender uma
Pátria eunuca e não é assunto...não vende, não dá protagonismo.. Morreu um
militar, tem uma viúva e dois filhos de tenra idade, irá receber uma miserável
pensão de preço de sangue derramado por nós militares ... e andamos virados
para fora, para o supérfluo, para o protagonismo, para o daesh, e a jihad e os
incêndios e o cacete. Esquecemo-nos de nós, e damos tiros nos pés. Estive dia
29 de Junho nos Comandos, cruzei-me como o meu camarada de curso Coronel
Dores Moreira, um excelente Oficial, meio calado, nunca o vi na televisão a não
ser para defender os seus homens, não tem muito protagonismo, mas é um
Oficial do meu curso. Que vou fazer quando ele for preso? que irei dizer? a que
me obriga a conduta militar, a que me obriga a camaradagem... a estar ao lado
dele sempre. Cruzei-me com supostos criminosos, ele o Comandante e os seus
homens, apelidados de sádicos por procuradores e juízes da nomenclatura,
também eles delfins desta corja politica e hoje indiciados com processo-crime e
sujeitos a penas até 16 anos de prisão.
Quando eles forem presos com prisão efectiva por estarem a cumprir o seu
dever o que fazem os Deuses da guerra? Que vão dizer os comentadores todos
garbosos a alimentar esta máquina podre da comunicação social? “ ESTEJAM
ATENTOS QUE VOU FALAR NA SIC…TVI…RTP” CACETE o que fazem os
Chefes? O que vamos fazer? Temos excelentes soldados nas nossas forças
Armadas, trabalhei com Fuzileiros, Paras, Comandos, Comandantes de Navios
de Guerra, Policias, GNR, Pilotos, Generais, Oficiais, Sargentos e Praças, do
melhor que há no mundo e não tenho dúvidas disso...e é crime de lesa Pátria ver
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Dans le dernier numéro de son «magazine», Al-Qaïda invite ses membres à
s’attaquer au réseau ferroviaire en Europe et aux États-Unis.
Par Marc Nexon / Le Point.fr

Après l’attaque à la camionnette, place à un autre mode
opératoire : le déraillement de trains ?
L’imagination des djihadistes est sans limites. Après l’attaque à la camionnette,
place à un autre mode opératoire : le déraillement de trains. Dans le dernier
numéro d’Inspire, le magazine édité par Al-Qaïda dans la péninsule arabique
(Aqpa), l’organisation fondée par Ben Laden encourage ses adeptes à créer
la terreur en détruisant des voies ferrées en Europe et aux États-Unis. Et le
journal de fournir le mode d’emploi de l’outil capable de les aider dans leur projet.
« Facile à concevoir et pratique pour masquer vos traces après l’opération »,
mentionne-t-il. Autre avantage : il ne requiert aucun martyr et l’opération « peut
donc être répétée ».

Le fils de Ben Laden
Pour étayer leur démonstration, les auteurs d’Al-Qaïda s’appuient même sur un
rapport américain s’alarmant du nombre de « cibles infinies » offertes par le réseau
du pays, long de 100 000 miles. « Le moudjahid pourra contourner les mesures
de sécurité en plaçant l’engin dix minutes avant l’arrivée du train… Il devra bien
être au courant des horaires et du parcours. » Certes, la cible ferroviaire n’est
pas nouvelle. En 2004, à Madrid, les terroristes ont placé une dizaine de bombes
dans des sacs à dos à bord de wagons (191 morts). Mais les précisons apportées
par Inspire ressemblent bien au lancement d’une campagne...
Un patronyme célèbre signe d’ailleurs l’un des textes : Hamza Ben Laden, le fils
cadet d’Oussama, l’ex-leader tué en 2011 par un commando américain. Le jeune
homme, décidé à venger son père et placé par les États-Unis sur la liste noire des
terroristes internationaux, incarne désormais le retour d›Al-Qaïda. Et figure au
sommet de l›organisation aux côtés de l›Égyptien Ayman al-Zawahiri. En effet, AlQaïda entend bien profiter de la déconfiture de Daech pour retrouver son lustre.
De nombreux combattants orphelins la rejoignent et ses forces s’élèveraient déjà
à 10 000 hommes. Un nombre encore loin des 40 000 djihadistes recensés par
l’État islamique à son apogée. Mais Hamza Ben Laden pose les fondations de
son empire...
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A Chuva e o Bom Tempo
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Manifesto do paiol e da honra

Há fogos nos Açores?
Percorri recentemente a bela Ilha Verde do Arquipélago açoriano.
A Ilha de São Miguel é um paraíso cercado pelo mar que murmura
lendas e histórias das Mil e Uma Noites. Ainda no avião, ao
aproximarmo-nos desta terra bendita, dir-se-ia que os cheiros das
hortenses se misturavam já com a verdura das montanhas onde,
placidamente, as vacas, essa riqueza que fornece os variados
lacticínios aos residentes e ao mundo, pastoreiam tranquilamente,
nada preocupadas com os rugidos dos monstros aéreos que se
aproximam da pista do Aeroporto Jean-Paul II.
É linda São Miguel. A Ilha Verde.
Falar dos Açores é evocar imediatamente imagens desta terra cheia
de verdura e mar, de uma singular beleza. Durante todo o tempo que
por lá andei, sempre fez um calor dos diabos. O Sol, quentíssimo,
era compincha de uma elevada percentagem de humidade. A roçar
por vezes os 93%. Wow! Mas a proximidade do mar, ali mesmo junto
a nós por onde quer que andássemos, ajudava a suportar os graus
do termómetro.

perder algo que somos e é um património inestimável de moral e de sentido do
dever. É preciso falar, pensar, o que queremos e deixarem-se de andar a lamber
as badanas dos políticos à procura de algo que nunca nos vão ensinar a ter...
HONRA.” Significado de Honra: Sentimento do dever, da dignidade e da justiça.
Conjunto de acções e qualidades que fazem com que alguém seja respeitado.
= DIGNIDADE, HONRADEZ, PROBIDADE, RETIDÃO Distinção que resulta de
acções ou qualidades que nobilitam. Pessoa que ilustra uma classe, um país.
Qualidade de quem tem comportamento prudente, recatado ou considerado
moralmente certo. = DECÊNCIA, DECORO, RECATO, SERIEDADE Não falem
dos políticos, tudo mais do mesmo, boys...+ boys e lobies... com raras excepções
de gente que é honesta. Quem já foi apresentar condolências e oferecer apoio
á mulher e filhos do nosso camarada que foi morto? Está esquecido... fodeuse...talvez os filhos se venham a questionar como já me questionei um dia: que
puta de Pátria é esta? Queremos PAIOIS ou HONRA? Sem honra, sem moral,
sem formação dura e exigente, sem tropa, sem honrarem os nossos mortos e
protegerem os nossos órfãos, não há paióis que resistam. Para defendermos os
nossos Paióis temos de exigir que nos honrem. Sinto-me enojado…

Quão diferente é chegar a São Miguel ou a qualquer zona do
continente. Aqui a paz vive lado a lado com a Natureza. No
continente, a série de fogos que alastram sem fim pelo país, já
destruíram talvez ¾ da vegetação, lançaram na pior das misérias
largas centenas de concidadãos inocentes, fizeram dezenas de
mortos e os responsáveis andam à solta. Intocáveis.
O povo sempre vai chorando o vizinho, o parente ou o conhecido
durante uma semana ou duas. Depois, todos retomam as suas
actividades e de quando em quando, fazem um velório, põem flores
e balões, letreiros afirmando candidamente “que isto não se repita”.
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É. Talvez ali não se repita pois o que havia a arder já ardeu. A mão
criminosa que comanda o incendiário já sentenciou outra zona. A
2 ou 3 quilómetros. Como por acaso. Sem trovoadas. Somente a
faísca de um isqueiro. E já agora: quanto custa um isqueiro?
Se calhar ser apanhado o dono do dedo que raspa no sílex, logo
surgem as boas alminhas desta terra a compreender a falta de senso,
a dominação da droga e do álcool que, nas suas beatas opiniões,
estão na base da atitude do incendiário. Incapaz de distinguir o bem
e o mal. O triste. O pobre!
Condenem-no à prisão perpétua ou simplesmente…eliminemno como se fosse cão raivoso e talvez se reduzam drasticamente
os fogos. Mas estes pobres criminosos não serão que a ponta do
iceberg. A parte visível. Terão de submergir e atacar a parte encoberta
se quiserem fazer justiça. O cancro será detectado tarde demais. As
células que dirigem a toxidade, os tumores malignos, estarão então
bem longe ou, pior ainda, terão garantias de imunidade.
Vou pensando nisto ao aproximar-me das Furnas. Por aquela
estrada duma beleza ímpar, ladeada por frondosas árvores, largos
e altos troncos, subindo elegantemente para o céu. Os contrafortes
das montanhas, apresentam aqueles tons de verde, variados,
passando do escuro ao amarelado, ao verde pasto dos animais,
como no circuito do Nordeste, onde isto se observa como o pastel
de um quadro e olhando para a retaguarda temos o mar. Azul,
calmo, infinito.
Então interrogo-me. Mesmo considerando toda a incúria dos
governantes na preservação da Natureza, na prevenção e protecção
das florestas, porque será que não há fogos nos Açores?
A resposta que obtive é grave. É insustentável.
Porque nos Açores, não há companhias privadas de combate a
fogos com os Canadair ou helis.
Será esta a verdadeira razão porque nos Açores não há fogos?
Raul Mesquita

Portugal é nosso...
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Amélie d’Orléans, princesse de France,
reine du Portugal
Marie Amélie Louise Hélène d’Orléans, plus connue
sous le nom d’Amélie d’Orléans « princesse d’Orléans »
membre de la maison d’Orléans, puis par son mariage
avec le prince portugais Carlos, héritier du royaume du
Portugal, devient reine consort du Portugal. Amélie est
née le 28 septembre 1865, au château York-Housse,
près de Twickenham au Royaume-Uni, où sa famille se
trouve exilée. La princesse Amélie passe son enfance au
Royaume-Uni, où elle voit le jour, du fait de la loi d’exil qui
touche sa famille depuis la révolution française de février
de 1848 (sous l’impulsion des libéraux et des républicains).
C’est seulement à partir de la loi d’abrogation du 8 juin
1871 que la princesse et sa famille peuvent revenir en
France. Amélie est la fille de Philippe d’Orléans, comte
de Paris et prétendant orléaniste au trône de France
sous le nom de Philippe VII, et de son épouse l’infante
franco-espagnole Marie-Isabelle d’Orléans. Amélie est
également liée à deux autres prétendants au trône de
France ; son frère Philippe, duc d’Orléans et prétendant
sous le nom de Philippe VIII, et de son beau-frère Jean,
duc de Guise, et prétendant au trône de France sous le
nom de Jean III. La princesse Amélie rencontre le prince Carlos de Portugal (1)
au cours d’une partie de chasse à Chantilly (France), chez un riche oncle, le
duc d’Aumale. Le prince Carlos de Portugal, formule la demande officielleme en
mariage au comte de Paris qu’il accepte avec joie. Les fiançailles sont annoncées
le 7 février 1886 et le 14 avril le contrat de mariage est établi par Maître Lanquest
notaire au Boulevard Haussmann à Paris Philippe d’Orléans, organise le 15 mai
1886 une somptueuse réception pour les fiançailles du couple à l’hôtel Galliéra,
rue de Varenne (l’actuel hôtel Matignon) dans la capitale française.
Le 20 mai 1886, Amélie fait son entrée au Portugal par la frontière de Vilar Formoso
et le 22 mai 1886, à Lisbonne, en l’église de São Domingos, Amélie épouse le
prince Carlos de Portugal, le futur roi du Portugal D. Carlos 1er, lui-même fils du
roi du Portugal D. Luis 1er et de son épouse la princesse Maria Pia de Savoie.
Du mariage d’Amélie avec Carlos du Portugal, naissent trois enfants : Luis Filipe
de Bragança, Maria Ana de Bragança et Manuel de Bragança. En 1889, l’époux
d’Amélie D. Carlos 1er monte sur le trône. C’est à partir de cette date qu’Amélie
commence à jouer un rôle culturel et social très important dans le pays et en
1892, elle fonde l’Institut d’aide aux naufragés. En 1905, est fondé le Musée des
carrosses royaux (aujourd’hui Musée National des Carrosses), mais Amélie crée
surtout l’Assistance Nationale aux tuberculeux, la plus terrible maladie de l’époque.
Amélie ne cesse de visiter les hôpitaux et pour chaque malade elle a un geste
d’attention. Elle dépense sans compter pour ce peuple (2) qu’elle affectionne. Un
jour Amélie, voit une femme pauvre qui s’agenouille devant elle pour la remercier
d’un don qu’elle venait de recevoir, la reine Amélie dit en lui tendant la main : lèvetoi femme, parce que je ne veux voir personne à genoux devant moi, je suis une
femme comme toi et tu es une femme comme moi.
Un jour, Amélie de visite à Paris, elle visite l’Institut Pasteur. Ayant créé l’Institut
Royal Bactériologique à Lisbonne, elle souhaitait que la méthode préconisée
par Pasteur pour traiter le choléra, la rage, la peste, le typhus et la tuberculose,
puisse être introduite au Portugal.
A la fin du XIXème et XXème siècle le
Portugal traverse une grave crise et
la famille royale se devise en deux
branches (Bragança et Saxe-Cobourg)
et les républicains déjà au pouvoir
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rencontrent un succès croissant au sein de la population, surtout dans les
grandes villes, comme Lisbonne et Porto. Pour faire face aux difficultés que le
pays traverse, le roi Carlos 1er fait appelle au pouvoir João Franco, un général
autoritaire, qui se rend très rapidement impopulaire. Le 1er février 1908, un drame
se produit lorsque la famille royale regagne Lisbonne, après des jours passés
à Vila Viçosa, dans la région de l’Alentejo, alors que les
souverains se dirigent vers le palais royal, un attentat se
produit place du Commerce, durant lequel le roi D. Carlos
1er et Luis Filipe, le prince héritier sont assassinés. Amélie,
débout dans voiture, faisant de son corps un rempart pour
protéger son fils Manuel, frappe un des assassins avec
son bouquet de fleurs. De cet événement Amélie ne se
remettra jamais et se retire dans le palais de Sintra. Son
fils Manuel, monte sur le trône sous le nom de D. Manuel
II. Finalement le 5 octobre 1910, la République portugaise
est proclamée. La reine Amélie part en exil avec le reste
de la famille royale à Twickenham au Royaume-Uni,
où elle est reçue par son frère le duc d’Orléans. Après
le mariage de son fils D. Manuel II avec la princesse
Augusta Victória de Hohenzollern-Sigmaringen, Amélie
part s’installer en France au château de Bellevue au
Chesnay, près de Versailles, qu’elle avait acheté en
1921. En 1932, avec la mort de son fils D. Manuel II,
Amélie devient la dernière représentante de la branche
portugaise des Saxe-Cobourg.
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, le gouvernement de Salazar offre à la
reine l’asile politique, qu’elle refuse et relate : les Français m’ont accueillie dans
l’exil, je souffrirais avec eux, la France m’a reçue quand j’étais malheureuse, je
ne l’abandonnerai pas dans son malheur. Le drapeau portugais flottera sur le
château de Bellevue durant toute la durée de la guerre. Le vendredi 14 juin 1940,
les troupes allemandes s’installent au Chesnay et le château de Bellevue est
réquisitionné. Refusant de cohabiter avec l’occupation la reine Amélie part pour
Bordeaux en voiture. Sur l’intervention de Carmona, Président de la République
Portugaise, la reine Amélie retourne au Portugal en juin 1945. Amélie est reçue
au Portugal avec une foule en liesse l’acclame en criant : Vive la reine. En l’église
de São Vicente de Fora à Lisbonne, Amélie se recueille longuement dans la
crypte sur les tombes de son mari D. Carlos 1er et des fils, Luis Filipe et de D.
Manuel II. En 1945, la reine Amélie devient la marraine de D. Duarte Pio de
Bragança, actuel duc de Bragança, confirmant ainsi la réconciliation des deux
branches de la famille royale portugaise.
Revenue au Chesnay, Amélie reprends ses habitudes. Elle li tout son courrier. La
loi d’exil étant abrogée le 24 juin 1950, Amélie voit avec satisfaction le retour de
son neveu, le comte de Paris, sur la terre de France. La veille de sa mort, Amélie
dit à son intendant, Louis Jouve, « Donnez-moi mes bijoux, ceux qui sont mes
souvenirs et que je j’emporterai avec moi, et n’oubliez pas que je désire pour
linceul le manteau de cour encore taché de sang que portais le jour de l’attentat du
1er février 1908, et puis murmure : Je ne comprendrai jamais ce qu’il s’est passé
sur le Terreiro do Paço (actuelle Place du Commerce). Pourquoi ont-ils fait cela ?
Moi qui ne pensais qu’au bien de mon peuple (pour la reine, les portugais était
son peuple). Le jeudi 25 octobre 1951 à dix heures, au n° 2 rue Jeanne d’Arc, la
reine Amélie de Portugal, princesse de France, s’éteint à l’âge de quatre-vingt-six
ans, dans son lit surmonté des écussons de France et de Bragança. La dépouille
de la dernière reine de Portugal fut alors transférée près de celles de son mari et
de ses fils au Panthéon royal des Braganças dans l’église de São Vicente de Fora
à Lisbonne (3). La capitale portugaise
était en deuil. Pendant deux jours, le
peuple portugais défilera devant le
cercueil exposé, pour un dernier adieu
à leur reine.
Amélie notera dans son journal : le
duc de Bragance est ici, je le trouve
de plus en plus selon mon cœur,
mais je suis anxieuse des devoirs qui
m’attendent. Je chercherai avec l’aide
de Dieu, le droit chemin.
(1)

Amélie confie : le Portugal est ma
patrie d’adoption et je dois avant tout
me dévouer au bonheur de son peuple
mais je n’oublierai jamais que je suis
française et mon cœur ne cessera
d’appartenir à la France.
(2)

Amélie : c’est en France que cesserai
de vivre, mais c’est au Portugal que je
reposerais pour l’éternité.
(3)

Manuel do Nascimento / Paris
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Turcos dominam terminais de contentores A maldição do politicamente correcto
em Portugal
Diana Soller
Uma sociedade que é obrigada a autocensurar-se acumula ressentimentos entre
grupos sociais. Muitos. E mais tarde ou mais cedo esses ressentimentos vão ter
consequências políticas.
É difícil definir o que é o politicamente correcto. Talvez seja mais fácil transcrever
uma pequena história relatada pela socióloga Arlie Russell Hochschild, na sua
etnografia sobre o Luisiana, publicada no ano passado. O episódio é contado na
primeira pessoa por Mike Schaft, criado pela família numa plantação de canade-açúcar. A certa altura diz ele: “Eu costumava dizer a N-Word e muitos dos
miúdos pretos com quem eu brincava diziam-na também. Mas deixei de a dizer
em 1968. Lembro-me de gritar, em 1968, da claque do estádio de futebol da
universidade, a torcer pelo nosso melhor jogador. ‘Corre! Negro! Corre!’ E no
ano a seguir, em 1969, estava a gritar “Corre! Joe! Corre!’ Não voltei a usar a
palavra desde essa altura. E estou ansioso para que chegue o dia em que a cor
não importe. Penso que estamos a meio caminho.”

Porto de Leixões. Fotografia: Artur Machado/Global Imagens
A movimentação dos contentores nos portos nacionais está quase toda nas
mãos de uma empresa turca, Yilport Holding, que ocupa o 15.º lugar do ranking
mundial de operadores de terminais de contentores.
A operação no porto de Leixões, o segundo maior porto nacional, foi a mais
recente aquisição. O grande avanço da presença da empresa otomana em
Portugal deu-se, sobretudo, depois de ter comprado a Tertir ao grupo Mota-Engil.
Com as sucessivas aquisições, a Yilport Holding tornou-se proprietária de mais
de uma dezena de terminais portuários a nível mundial, sete dos quais em
Portugal.
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No nosso país, além de deter a totalidade do Terminal de Contentores de
Leixões, tem duas concessões no porto de Lisboa (Liscont e Sotagus), é dona
da Socarpor em Aveiro com duas concessões, tem a Sadoport e Tersado em
Setúbal e uma operação Liscont na Figueira da Foz.
Fora de Portugal possui quatro terminais na Turquia, dois em Espanha, um no
Peru, um em Malta, um na Noruega e dois na Suécia.
A empresa pertence ao Grupo Yildrim, fundado em 1963, em Samsun, na Turquia.
Em 2008, fez sua primeira aquisição internacional, na Suécia, e deu início à sua
expansão, ocupando o 15.º lugar do ranking mundial de operadores de terminais
de contentores. A Yilport Holding foi criada em 2011.
O grupo otomano avança com investimentos e o Terminal de Contentores de
Leixões deverá aumentar a sua capacidade em mais de 26%. Por outro lado,
deverá atrair novos negócios, uma vez que, dos acordos alcançados com
o Governo, os novos proprietários comprometem-se a aplicar um desconto
comercial médio de 20% sobre a tarifa máxima.
Belmar da Costa, diretor executivo da Associação dos Agentes de Navegação
de Portugal (AGEPOR), refere que a aquisição da Tertir à Mota-Engil, pelo grupo
turco pode resultar “em ganhos para todos, desde logo, porque se trata de um
grupo cujo ‘core business’ é na área portuária, o que não acontecia antes, e que
naturalmente terá interesse em fazer investimentos e obter ligações globais que
não existiam”.
O director da AGEPOR só lamenta que existam apenas dois grupos, o da Turquia
e o de Singapura, que opera no porto de Sines, “porque, se existissem mais,
haveria mais concorrência e era melhor”.
No plano laboral, António Mariano, presidente do Sindicato de Estivadores do
Centro e Sul de Portugal (impulsionador do novo sindicato nacional), afirma que,
“no porto de Leixões, ainda não se notam as mudanças, uma vez que nem foi
eleito do CEO da nova empresa”, mas, tendo em conta o que se passou em
Lisboa, o sindicalista está optimista: “O grupo herdou uma agenda ideológica
que dificultava o trabalho e a discussão, mas alterou tudo. Em Lisboa, o
relacionamento com trabalhadores e sindicatos tem sido o mais correcto e
criaram novas condições de trabalho, o que se nota com o aumento de cargas
e de produtividade. Esperamos que aconteça o mesmo no porto de Leixões”.
Adiantou que “será bom para Portugal, o crescimento do movimento nos
terminais, bem como novas linhas de navegação para os portos nacionais”.

Convém esclarecer que “negro” é uma palavra proibida nos Estados Unidos,
porque remete para o imaginário da escravatura e da segregação. Era (e é)
um insulto. A palavra politicamente correcta é “afro-americano” e em linguagem
coloquial (leia-se entre amigos, em privado ou em referência a uma comunidade
e não a um indivíduo) ninguém se ofende com a designação black. E que este é
apenas um dos muitos exemplos das minorias supostamente (sim, supostamente)
protegidas por estes artifícios.
Assim, talvez a melhor definição de politicamente correcto talvez seja mesmo
o conjunto de palavras, expressões, actos e posições políticas ou ideias ditas
discriminatórias que são sancionadas socialmente. E na sociedade americana,
garanto-vos, as restrições são muito mais do que na Europa, e a população
muito mais vigilante.
Só aos poucos me fui apercebendo da força deste pressuposto político na
sociedade norte-americana. Fui aprendendo a conviver com as queixas de
uns e de outros. Em privado, os membros das minorias queixavam-se de que
as pessoas usavam subterfúgios linguísticos para lhes lembrar que não eram
brancos (uma interpretação largamente exagerada) e os membros da maioria iam
dizendo que tanta “acção afirmativa” (a nova expressão politicamente correcta
para a “descriminação positiva”) acabava por lhes prejudicar a vida. Como se
“ser branco”, especialmente do género masculino, fosse razão suficiente para
passar a vida a “pedir desculpa”.
Podíamos dissertar sobre o que levou a este comportamento – que não é
apenas americano – mas as razões não cabem aqui. Onde queria chegar é que
uma sociedade que é obrigada a autocensurar-se permanentemente, acumula
ressentimentos entre grupos sociais. Muitos. E mais tarde ou mais cedo esses
ressentimentos vão ter consequências políticas. Também não vale a pena dizer
que parte (não se consegue medir quanto) da vitória de Trump e o sucesso de
outros populistas se deve ao facto de estes dizerem o que parte da população
pensa, mas engole como se fosse um sapo.
Mas há três coisas que vale a pena dizer: a primeira, é que não se combate o
politicamente correcto com o seu contrário – palavras inflamatórias e discursos
populistas. Se esconder a verdade com eufemismos não faz bem a ninguém,
deturpar a verdade com expressões exageradas e depreciativas também não.
A segunda, é que o politicamente correcto é um fantasma social: é criado por
movimentos e grupos sociais e políticos que beneficiam em determinado momento
histórico, da criação de clivagens e correspondentes “palavras proibidas” que se
perpetuam e reproduzem no tempo.
Terceiro, para combater o politicamente correcto é preciso desmistificá-lo.
É preciso procurar origens. É preciso desfazer mitos históricos. É preciso
denunciar cada vez que se assiste a um novo comportamento político nesse
sentido, não respondendo da mesma moeda, mas desmontando o discurso,
com a moderação que é necessária em casos delicados. Mas acima de tudo é
preciso, de uma vez por todas, que os responsáveis políticos dialoguem com as
populações. Que quem está no poder tem de ser capaz de falar com a opinião
sobre assuntos complexos, inclusive no que respeita à mudança de paradigmas.
Impopular? Com certeza. Difícil? Sim. Demorado? Sem dúvida. Mas se tantos
se preocupam, e bem, com a saúde do planeta não para as nossas gerações,
mas para os que vêm a seguir a nós, a mim também me preocupa a saúde
das nossas sociedades, agora e no futuro. Também, como Mike Schaft, “estou
ansiosa para que chegue o dia em que a cor não importe” (pode substituir-se
“cor” por uma série de outros preconceitos instrumentalizados). Mas isso só será
verdadeiramente possível com uma drástica redução do politicamente correcto.
E nisso, todos temos responsabilidades.

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

abc portuscale

Rosa dos Ventos

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

Rose des Vents

Villages historiques portugaises
Monsanto

Trancoso

Monsanto est un petit village d’environ 1 160 habitants (2001) se trouvant sur
une colline à caractéristique médiévale avec un charme incroyable.
Ce village qui a conservé toute son authenticité fut élu en 1938, le village le plus
portugais du Portugal. Il a la particularité d’avoir des maisons en granit situées
au milieu des rochers, que les habitants utilisent comme murs ou parfois comme
toit, ce qui est très original.
Monsanto fut autrefois conquis par D. Afonso Henriques, le premier Roi du
Portugal, au maures et le donna ensuite à l’Ordre des Templiers.
Ils firent reconstruire le château qui fut autrefois aux romains. Après de longues
années Monsanto perdit de sa population et de son importance, ce qui a renforcé
son coté typique qu’on connaît aujourd’hui.
Lors de votre visite ne ratez pas le restaurant Petiscos & Granitos, qui est
totalement agencé dans les roches, ce qui est très impressionnant.
Avant de quitter le village, alle en haut de la colline pour découvrir le château avec
ses murailles et la magnifique vue avec ses plaines et montagnes à perte de vue.

Trancoso est une ville (depuis 2004) qui va vous faire revivre l’histoire du Portugal.
Elle fut une ville limitrophe, au milieu de guerres et batailles importantes pour la
constitution et l’indépendance du Portugal.
Trancoso à aussi des murailles qui même aujourd’hui encore protègent la ville
(centre historique) et qui fit cohabiter les chrétiens et les juifs. Elle fait partie du
réseau des villages historiques du Portugal parce qu’elle a su garder presque
intact son beau centre historique, tout en se développant.
Lors de votre visite perdez-vous dans les ruelles du centre historique et visitez le
château, la muraille, ainsi que ses portes.

Almeida

Castelo Rodrigo

Situé dans le district de Guarda, Castelo Rodrigo est un village historique qui a
su garder son architecture médiévale. Il fut conquis aux maures au XIe siècle par
le Royaume de Leão (Espagne) et a définitivement intégré le territoire portugais
en 1297 par le traité de Alcanizes.
Lors de votre visite à Castelo Rodrigo visitez les ruines du palais de Cristóvão de Moura,
les vieilles murailles, l’église paroissiale, la citerne médiévale et le pilori du 16e siècle.

Almeida est une petite ville se situant près de la frontière entre le Portugal et
l’Espagne. Cette ville est l’une des plus fortifiés du Portugal. Le château-fort de plan
hexagonal est composé de six remparts, avec un nombre identique de ravelins.
La ville intérieure préserve plusieurs édifices à caractère militaire et a une
architecture civile qui présente un intérêt indéniable.
Almeida fut pendant des siècles le théâtre de batailles dont les Guerres de
Restauration (XVIIe siècle) par les Espagnols et ensuite par les Français, ce qui
fait d’elle une ville pleine d’histoire.
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Ciência

Medicamento português vai ser testado
em doentes com cancro avançado
Não é todos os dias que um fármaco desenvolvido em Portugal chega à fase de
ensaios nas pessoas, muito menos na área do cancro. É isso que vai acontecer
com um medicamento criado pela empresa Biotecnol, que para tal estabeleceu
uma parceria com o Cancer Research do Reino Unido.
Por Teresa Firmino / P
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antigénio oncofetal 5T4. Este antigénio é uma proteína produzida pelas células
cancerosas que está associada à sua proliferação e consequente processo
de metastização. Uma célula cancerosa com elevado nível de 5T4 torna-se
incontrolável e agressiva e com forte poder para se metastizar.”

União Europeia aprova novo medicamento para o melanoma
avançado
Ora a nova molécula – que tem o nome Tb535H – é composta por três braços,
que foram construídos e montados no laboratório, como peças de lego. Dois
desses braços têm um anticorpo (repetido) dirigido precisamente para o antigénio
5T4, nas células cancerosas. No terceiro braço há um outro anticorpo dirigido
aos linfócitos T, mais concretamente a uma molécula (um receptor) chamada
CD3 que está à sua superfície, para recrutar estas células imunitárias para este
combate.
É um biofármaco que procura ter uma precisão milimétrica, muito específica
e com várias funções, diz Pedro de Noronha Pissarra. “É como um míssil
direccionado para o ‘alvo 5T4’, que se liga apenas às células cancerosas que
‘emitem o sinal’ 5T4, as que queremos eliminar, e não se liga às células normais.
Tem-se uma molécula com ‘dois braços’ de reconhecimento selectivo apenas das
células cancerosas com 5T4. Ao ligar-se ao antigénio 5T4, o anticorpo não só
selecciona as células cancerosas como bloqueia o seu processo de propagação.
Tem assim um duplo efeito de reconhecimento e de bloqueio.”
Mas isto não chega para destruir as células cancerosas. É preciso também matálas e é aqui que entra o terceiro braço da molécula. “Com um mecanismo de
acção muito inteligente e inovador, mas também muito difícil de desenvolver, os
cientistas da Biotecnol ‘montaram’ através de técnicas de engenharia genética uma
maneira de usar as próprias defesas imunitárias do doente, para elas atacarem
e matarem o tumor”, diz ainda o investigador-empresário. “Os linfócitos-T, um
subtipo de glóbulos brancos, são as células do sistema imunitário envolvidas na
protecção do corpo contra doenças infecciosas e invasores externos. Existe um
lugar de ligação (como um magneto) nos linfócitos T chamado CD3, que, quando
é activado, os torna verdadeiras células assassinas”, acrescenta. “Montaram
um anticorpo atractor do CD3: atrai os linfócitos T e liga-os a esse atractor,
provocando assim a sua activação”, refere Pedro de Noronha Pissarra.
Resumindo, o medicamento Tb535 primeiro liga-se às células cancerosas
através do antigénio 5T4 e, depois, aos linfócitos T através do receptor CD3 e
activa-os.

6
Linfócito T, uma célula imunitária que o novo medicamento recruta para combater
o cancro Instituto Nacional de Doenças Alérgicas e Infecciosas dos EUA
A Biotecnol, empresa portuguesa que desenvolve medicamentos que usam
o nosso próprio sistema imunitário para atacar as células cancerosas, acaba
de estabelecer uma parceria com um centro de oncologia britânico – o Cancer
Research do Reino Unido (CRUK) – para fazer um ensaio clínico de fase inicial
em doentes com cancro avançado. O que vai ser testado em 45 doentes em
hospitais londrinos, no final de 2018, é um medicamento que a Biotecnol criou
como peças de lego ao longo de dois anos.
Faz parte dos chamados “medicamentos biológicos” ou “biofármacos”: em vez de
terem sido sintetizados quimicamente, servem-se dos mecanismos biológicos do
corpo para combater uma doença. No caso do novo medicamento, procura usar
certas células imunitárias do doente – os linfócitos T – para destruir as células
cancerosas, pelo que faz parte também das “imunoterapias oncológicas”. Já há
no mercado algumas, por exemplo para o melanoma e cancro dos pulmões.
Simplificando, o sistema imunitário produz anticorpos contra substâncias
(antigénios) oriundas, por exemplo, de vírus ou bactérias, para que estas
ameaças sejam reconhecidas e destruídas pelas células imunitárias. Cada
anticorpo é específico e direccionado para um determinado antigénio.
A imunoterapia biológica para o cancro da Biotecnol é uma molécula criada
para se dirigir para um antigénio que se encontra nas células de vários tipos
de cancros sólidos (e que quase não está presente nas células normais). Esse
antigénio foi descoberto nos anos 90 no Instituto de Manchester do CRUK.
“Por terem sofrido mutações no seu ADN, as células cancerosas dividem-se
sem controlo e adquirem propriedades durante essa divisão descontrolada de
invadir outros tecidos e de não morrer. Têm a capacidade de se espalharem
pelo organismo usando os sistemas circulatório e linfático, dando origem a
metástases”, explica o investigador Pedro de Noronha Pissarra, presidente
da Biotecnol. “Certas células cancerosas ‘emitem um sinal’ chamado 5T4, ou

“O que o Tb535 faz é ligar-se com dois braços ao tumor que tem 5T4 e, com um
outro braço, atrai e activa os linfócitos T que passeiam pelo sangue e direccionaos para o tumor. Ao entrar em contacto com o tumor, os linfócitos T libertam
substâncias bioquímicas letais para o tumor, que é destruído. No fundo, o que
o produto faz é ‘educar’ os linfócitos T para atacarem o tumor, que emite 5T4”,
nota. “Isto só é possível se existir este tipo de ligação entre a célula tumoral e
o linfócito T activado via a ligação ao CD3. Sem isso não funciona”, especifica
ainda. “É uma alternativa muito potente e mais segura aos tradicionais fármacos
químicos, geralmente associados a toxicidades graves nos pacientes e baixa
eficácia terapêutica, uma vez que não são direccionados só para as células
tumorais nem usaram o sistema imunitário do paciente.”

Patente no mundo inteiro
A Biotecnol foi criada em 1996 por Pedro de Noronha Pissarra (que ainda detém
uma parte da empresa), quando voltou para Portugal após o doutoramento em
biotecnologia no King’s College de Londres e de uma passagem pelo Instituto de
Tecnologia do Massachusetts (EUA) e da Universidade Técnica da Dinamarca.
“Ou fazia a Biotecnol para criar o meu emprego ou emigrava. Nessa altura nada
havia em Portugal.” O regresso a Portugal foi “um balde de água fria”, como dizia
à revista Science em 2003.

Primeiro medicamento oncológico português passou nos
ensaios iniciais em doentes
Durante muitos anos, a empresa desenvolveu produtos para a indústria
farmacêutica (como citocinas, factores de crescimento e anticorpos clássicos).
Mas, entre 2007 e 2009, avançou para a criação, em parceria com uma empresa
espanhola, do seu primeiro medicamento – a cardiotrofina 1. Foi o primeiro
biofármaco criado em Portugal. Destinava-se à regeneração do fígado, após
um transplante ou corte de tecido canceroso. Em 2009, foi vendido à empresa
farmacêutica suíça Roche (“os montantes são confidenciais por 15 anos”) e
hoje não está em uso clínico (“não temos nenhum controlo sobre as decisões
da Roche sobre o que irá fazer ao produto”). “Nunca ninguém desenvolveu um
biofármaco neste país. Já vamos no segundo.”
Agora, a empresa chegou acordo com o CRUK, assinado no final de Julho:
o centro britânico vai investir no desenvolvimento do novo fármaco, em troca
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DESMIOLAMENTO DO SISTEMA
DEMOCRÁTICO EUROPEU
GOVERNO TURCO DESAFIA A UE!

O Presidente turco imiscui-se na Campanha eleitoral para o Parlamento alemão
Por António Justo

Os factos:
O presidente Erdogan intrometeu-se na campanha eleitoral na Alemanha
apelando aos cidadãos turcos a boicotarem as eleições. Imiscui-se,
tradicionalmente, através das mesquitas e associações e, agora directamente,
mediante recomendação pública à população turca na Alemanha a não votar nos
partidos SPD, CDU e Verdes, porque, segundo ele, são “inimigos da Turquia”;
abusa da Interpol com o mandato de captura ao escritor Dogan Akhanli. As
eleições para o Parlamento Federal realizam-se a 24 de Setembro.
A Alemanha federal tem uma população de 82,2 milhões de habitantes e 61,8
milhões de eleitores e um parlamento com 631 deputados.
Na Alemanha vivem 3,5 milhões de turcos (parte deles com a dupla nacionalidade);
um milhão deles são eleitores na Alemanha; na actual legislatura o parlamento
federal tem 32 deputados de origem turca.

Interesses da economia e de paz interior forçam a Alemanha a
engolir em seco
A maneira como o presidente turco e seus ministros se têm comportado revelase numa insolente ingerência, facilitada pelo facto de os imigrantes turcos terem,
de facto, um estatuto privilegiado na Alemanha.
As associações e mesquitas turcas, na Alemanha, têm uma acção muito activa
na politização da população turca e alemã. Inteligentemente, actuam de maneira
a terem uma grande inserção nas administrações estatais locais e nas estruturas
políticas locais e federais e de modo a poderem ter uma estratégia de poder
eficiente. Enquanto imigrantes de países não muçulmanos se contentam mais
com representações honorárias, eles são mais realistas e por isso com mais
influência e visibilidade política.
O aparelho do Estado alemão está bem preparado para controlar o terrorismo
islâmico, mas, devido ao complexo nazi e a uma certa ingenuidade popular
natural, tem medo de exigir maior prontidão de integração à imigração: por isso
o trabalho intercultural falhou assemelhando-se mais a um montão de cacos que
funciona bem devido à riqueza económica do país e ao bom funcionamento do
estado social! Mesmo assim a classe política estabelecida admira-se do surgir
de grupos de protesto como Peguida etc.
de uma percentagem da Biotecnol (os termos do acordo são secretos). Criá-lo
custou até hoje, segundo Pedro de Noronha Pissarra, cerca de cinco milhões de
euros.
“Esta molécula será uma grande prova de conceito da nossa estratégia
terapêutica, se funcionar. Temos outras na linha de desenvolvimento. O nosso
objectivo principal é a comercialização desta molécula através do licenciamento
a uma multinacional e depois replicar o modelo de negócio com outro produto da
nossa linha. Este acordo com o prestigiado CRUK é um passo gigante, pois dános a possibilidade de licenciar o produto com mais valor acrescentado.”
É no âmbito desta parceria que surgirá o ensaio clínico nos 45 doentes, em
unidades londrinas como o King’s College Hospital, o Guy’s Hospital e o Royal
Marsden Hospital. Vai incluir doentes cujas biópsias sejam assim positivas para o
antigénio 5T4, em cancros dos rins, pescoço e cabeça, pulmões, mama e cólon,
entre outros. Num ensaio clínico de fase I como este testa-se a segurança, a
dose máxima tolerada e os primeiros sinais da eficácia do fármaco consoante
o tipo de cancro. E, nos dois anos seguintes após o tratamento, irá ver-se a
sobrevivência dos doentes.
Este ano, a patente já foi pedida para o mundo inteiro. Por isso, a partir de agora
os resultados das experiências já feitas em animais poderão ser publicados.
Foi o grupo de Nuno Sousa, da Universidade do Minho, em Braga, que fez
essas experiências. “Cobaias com tumores da pleura do pulmão, que não eram
tratadas, morriam a uma velocidade vertiginosa. Quando administrávamos
a nossa molécula nessas cobaias, o tumor era completamente erradicado”,
garante Pedro de Noronha Pissarra.
“A imunoterapia é a grande inovação da indústria farmacêutica na luta contra o
cancro”, resume. “Em 2013 a revista Nature classificou-a como o avanço do ano.
É uma mudança total de paradigma na luta contra o cancro. Os especialistas
prevêem que passe a ser a espinha dorsal do trabalho oncológico presente e
futuro, através da administração de combinações de biofármacos ‘inteligentes’ e
‘programados.’”
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Os imigrantes trazem com eles não só benefícios económicos e culturais, mas
também problemas intra-estatais e interculturais.
Nas passadas eleições para o referendo da remodelação da Constituição turca,
no sentido de maior desdemocratização da Turquia, quase 50 por cento dos
eleitores turcos residentes na Alemanha votaram, com quase uma maioria de
dois terços (63,1 %) em Recep Tayyip Erdogan. Nestas eleições tratava-se de
decidir sobre uma mudança e Erdogan era o símbolo de uma alteração para um
sistema autocrático.

Exportação de violência
Erdogan procura mobilizar energias criminosas contra o sistema democrático.
Estados como a Turquia em vez de resolverem os problemas com decisões
maioritárias aceites pelas minorias, apostam na violência. Erdogan já há muito
tempo ataca as instituições, média, justiça e parlamento.
Depois do apelo de Erdogan, desconhecidos mascarados praticaram ataques
incendiários à carrinha do partido SPD e do carro da deputada Michelle
Müntefering (presidente do grupo parlamentar tuco-alemão, (certamente ataques
de motivação política). Também Gabriel, a esposa do Ministro dos Negócios
Estrangeiros alemão, recebeu ameaças telefónicas depois de ter alertado para
a deterioração das relações entre Berlim e Ancara. O ministro dos negócios
estrangeiro culpa o presidente turco pois “a maneira como o Sr. Erdogan faz,
motiva alguns” e a “minha esposa está a ser ameaçada”.
A vice-presidente do SPD, Aydan Özoguz, em campanha eleitoral, diz” Eu noto
uma incerteza incrível” entre a população turca. Certamente haverá grande
abstenção da parte turca nas eleições para o Bundestag.
Várias organizações turcas na Alemanha funcionam como tentáculos do Estado
turco e do regime de Erdogan (casos de espionagem praticada com a exigência
de entrega de imigrantes turcos à Turquia ) e já chegam às escolas alemãs
através de professores de turco e da colaboração de Ministérios da educação
dos estados federados com a federação de associações e mesquitas turcas na
Alemanha para a colocação de professores de islão (Ditib) nas escolas.
A política de Erdogan na Turquia de esvaziamento da democracia e contra os
curdos tem provocado o aumento de refugiados turcos na Alemanha; só em
julho, segundo as estatísticas foram registados 620.
Erdogan é um perigo para a democracia plural no próprio país e fora dele porque
cerceia os direitos individuais, a liberdade de imprensa e o poder legislativo.
A EU produz medidas de boicote económico contra a Rússia que seria o seu
parceiro natural e tolera o agir do autocrata turco que quer entrar na EU e já
usufrui das firmas turcas na EU para se expandir noutros países europeus!

É paradoxal, mas consequente, a democracia ter de defender
também os seus inimigos!
Os partidos alemães encontram-se numa situação delicada devido à sua
dependência de muitos votantes turcos.
“PÁRTENON DOS LIVROS “DA DOCUMENTA 14 EM KASSEL – UMA CENSURA
DA CENSURA
O Pártenon dos livros proibidos, no âmbito da Documenta 14, é uma obra de
arte de protesto contra a censura praticada ontem e hoje em todo o mundo. Nele
encontram-se, como que em mosaico, 50.000 livros proibidos, envolvidos por
plástico a fazer de fachada do Pártenon, entre outros: “A Bíblia”, “Ulisses”, “Os
Versos Satânicos”, O Principezinho, “ Os Sofrimentos do Jovem Werther “,” Alice
no País das Maravilhas “, etc…
O Pártenon dos livros proibidos, encontra-se por 100 dias – o tempo da
Documenta 14 – na praça Friedrichsplatz ao lado do Fridrericianum (antiga
biblioteca), onde foram destruídos 350.000 livros num incêndio provocado pelo
bombardeamento dos Aliados em 1941. No mesmo largo tinham sido queimados
2.ooo livros a 19.05.1933 no âmbito da “Acção contra o Espírito não-alemão “.

UM JOGO PERIGOSO ENTRE A COREIA DO NORTE E A CHINA
O contra-ataque verbal de Trump, tal como as acções do ditador Kim Jong Un,
têm mais em vista distrair o povo dos USA e o povo da Coreia do Norte; a
deslocação dos problemas do interior para o exterior facilita-lhes a governação.
O que de momento se observa tem também o objectivo de iniciar a legitimação
de uma maior corrida ao armamento.
Modernamente o Conselho de Segurança da ONU deveria desempenhar uma
maior papel no sentido de evitar a violência militar.
Juridicamente a Nato não estaria implicada numa guerra entre A Coreia do
Norte e os USA. A União Europeia poderia assumir um papel de intermediário e
convencer a China a moderar o perigo em via na Coreia do Norte. A tecnologia
da Coreia do Norte depende da China. Um anúncio de neutralidade por parte da
China no caso de a Coreia do Norte lançar a primeira raquete revelar-se-ia como
acto de oportunismo e renúncia a assumir responsabilidade global.
Os actores que poderiam contribuir para uma solução pacífica do conflito são a
Coreia do Sul, a China, a Rússia, o Japão e os USA.
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Heróis Desconhecidos
Com a devida vénia publicamos esta magnífica reportagem dos autores abaixo
indicados, para o conceituado Jornal de Notícias. Apenas metemos em relevo
o título de Heróis Desconhecidos, pensando corresponder ao que fica escrito.
Gratos. RM

militares profissionais, ou seja, que fazem parte do Quadro Permanente da
Armada.
Naquela unidade de operações especiais não existe, pois, o conceito de
voluntário e contratado, que ao fim de determinado tempo pode regressar à vida
civil.
No DAE quem entra pode sair, mas é mantido no quadro permanente, porque,
afinal, são homens que sabem sempre demais: os pormenores das operações,
sobre explosivos e sobre os tipos de armas.
A arma orgânica é a HK G-36, mas são igualmente preparados para operar, por
exemplo, com uma AK-74, ou com qualquer tipo de arma a que tenham acesso.
E, quanto a explosivos, sabem inactivar um engenho, mas também construir
outro recorrendo a meios e produtos de recurso.
É uma instrução feita em 18 semanas, mas onde só chegam ao fim entre cinco
a dez por cento dos candidatos. A formação envolve 21 matérias, tantas quanto
a flexibilidade de emprego que é exigida aos DAE, e que reflecte a necessidade
de adaptação aos distintos cenários de operações.
São treinados para sair de um submarino em imersão, assim como para saltar
de um avião, em salto automático ou manual - e para um espaço terrestre ou
aquático.

Texto: Carlos Varela Vídeo: Catarina Cruz
Fotos: Gerardo Santos/Global Imagens Programação: Tiago Coelho
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Em Abril, a Polícia Judiciária (PJ) apreendeu duas toneladas de haxixe numa
embarcação de pesca ao largo do Algarve. O barco suspeito foi seguido pela
Marinha e pela Força Aérea, mas a abordagem esteve a cargo do DAE, o
Destacamento de Ações Especiais, uma unidade de elite da Armada, rodeada
de secretismo, que deu os primeiros passos em 1985. E embora seja uma força
militar, o DAE está preparado para operar em apoio das investigações da PJ, em
particular no combate ao tráfico, não apenas na abordagem de embarcações
como na vigilância de acções suspeitas para recolha de informações.
É uma flexibilidade que deriva do «know how” ganho em anos a fio de operações
militares, com capacidades que vão desde o combate ao terrorismo às acções
encobertas. E quantos são? “Entre 30 e 100”, respondem com um sorriso, numa
nebulosa simpatia que se estende aos pormenores das acções reais.
O JN foi descobrir o DAE e mostra o que é possível mostrar, em imagens que
pela primeira vez chegam ao grande público. O resto é “classificado”.
Escalada e salvamento integram igualmente a formação, onde é de destacar o
socorrismo avançado, ditado pela necessidade de garantir a sobrevivência em
ambientes de quase total isolamento.

Formação
Integrado no Corpo de Fuzileiros, é ponto assente que para o DAE só entram

O comandante do Destacamento de Acções Especiais
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É algo que fica claro no treino de tiro com fogo cruzado a que o JN assistiu.
Duas linhas de operações especiais que avançam uma para a outra, disparando
munições reais com as pistolas-metralhadoras para o alvo, que surge, ao fundo,
entre dois camaradas, que fazem exatamente o mesmo.
Se assim já é difícil, muito mais se torna quando o carregador fica vazio e o militar
puxa da pistola Glock 17. E sabe-se o quanto é fácil falhar no tiro de arma de
mão. Mas no DAE não pode haver falhas. Talvez por isso seja afirmado que só
ao fim de cinco anos, em média, um homem do DAE seja considerado “pronto”.

Cooperação
Cooperar com forças congéneres é essencial para este tipo de forças, uma vez
que as operações conjuntas são sempre de prever.
Exercícios com os SEALS norte-americanos são comuns, assim como com as
forças especiais polacas, o GROM.
Mas o trabalho conjunto apenas parcialmente significa troca de experiências,
porque, no mundo das operações especiais, cada um guarda para si aquilo que
considera mais relevante.

E as famílias?
Missões

Falar do trabalho do pai é normal para qualquer criança. Mas não para o filho de
um elemento do DAE.

Saber onde esteve o DAE e em que missões sabe-se alguma coisa, ou pelo
menos aquilo que Estado deixa que se saiba. O que fizeram concretamente e
em que circunstâncias fica no segredo de alguns deuses.
A primeira missão conhecida foi na Guiné-Bissau, na operação “Crocodilo”,
em 1998, quando uma força anfíbia portuguesa foi resgatar os refugiados, na
sequência do conflito entre o Governo local e os rebeldes. A seguir veio Timor,
em 2004, mas uma das mais importantes foi no Congo, em 2006, no âmbito de
uma força da Eurofor, durante as eleições naquele país. O DAE estava integrado
numa estrutura de operações especiais, onde também participavam a França
e a Suécia, e uma das missões era o patrulhamento, no sentido de garantir a
calma no processo eleitoral.
O Afeganistão veio a seguir, em 2013, mas onde o DAE não participou enquanto
força constituída, mas com vários elementos para lá destacados, tal como na
actual missão no Mali.
E, no entretanto, estiveram numa miríade de acções a bordo dos navios da
Armada, em operações da NATO de natureza antiterrorista, em particular no
Mediterrâneo. Isto além das missões em apoio à Polícia Judiciária e à Polícia
Marítima, quer na abordagem de embarcações suspeitas, quer na vigilância de
eventuais locais de desembarque de droga ou de outras actividades ilícitas, em
conjugação com a Força Aérea. E mesmo aqui num cenário onde a possibilidade
de haver reféns é equacionada, uma das outras acções do DAE.

Perfil
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Quanto muito, poderá dizer que o pai é militar e fuzileiro, mas não pode ir mais
além. Na verdade, nunca poderá vir a saber o que ele realmente faz.
E se a vida militar impõe um conjunto de restrições, no caso de um DAE a
limitação é total. A própria mulher do militar também está condicionada.

Entrar no DAE não é para todos, de facto, mas não porque é preciso ser-se um
superhomem ou estar na juventude plena.

Sabe que o marido está no DAE, mas não pode dizer a ninguém. E ele e o
marido apenas pode informar que, por exemplo, vai estar uns dias ausente, mas
nunca dizer para onde ou o que vai fazer ou quando regressa. E mesmo quando
acaba a missão mantém-se o mesmo muro de silêncio.

Bem pelo contrário, a quase totalidade dos seus elementos tem idade bem
superior aos 30 anos, homens maduros com capacidade para pensar por si
próprios e avaliar os riscos, sem cair em aventuras e excessos. E o que mais
lhes é exigido é concentração e calma, confiando que o homem que está a seu
lado pensa e age da mesma maneira.

Afinal, um DAE não é apenas um operacional. Pelas suas mãos passam não
apenas o planeamento de uma acção, mas também relatórios e dados com
origem nos serviços de informações militares e civis, portugueses e estrangeiros.
Ao ingressar nesta força transforma-se também num alvo – que pode ser
extensível também à sua família. O segredo é tudo!
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Para quando a “grande reforma do
Estado”?
Com maiores ou menores sobressaltos, a governação portuguesa lá
tem conseguido acomodar as exigências externas de redução dos
nossos desequilíbrios económico-financeiros e o sistema político gerar
alternativas minimamente funcionais no quadro partidário existente. A
aliança PSD-CDS apanhou em cheio com o “programa de ajustamento”
a que o persistente défice orçamental havia conduzido. A “solução de
esquerda” inventada pelo PS de António Costa tem tentado relançar a
economia e a esperança “desenvolvimentista” que conforta as classes
médias numa base diferente da “modernização” impulsionada por José
Sócrates. Porém, para além dos “simplex” e dos “cortes cegos” na
despesa, nem Paulo Portas nem qualquer outro governante avançou
com significativas mudanças no aparelho do Estado e nas instituições
públicas.
Aliás, as relações entre os dois maiores partidos portugueses andam
tão tensas e desencontradas que não se prevêem para breve alterações
no texto constitucional ou de leis estruturantes do sistema político. E,
no entanto, várias das reformas do Estado que poderiam melhorar
a sociedade portuguesa dependem desse consenso e vão, por isso,
ficando adiadas.
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Muitas vezes as pessoas esquecem que a Constituição (ou conjunto
de “leis constitucionais”, o que vem a dar no mesmo) não é mais do
que uma lei contingente, fixada num determinado momento por uma
momentânea relação de forças políticas, apenas com a diferença de ser
“a mãe de todas as leis” no quadro do Estado-nação, pela sua posição
hierárquica superior a todos os outros normativos nacionais (leis-quadro,
leis-de-bases, leis ordinárias, decretos, etc.). É certo que os tratados
internacionais, assinados e devidamente ratificados por dois ou mais
estados, também se sobrepõem a toda aquela legislação interna mas têm
de ser concordantes com o estatuído na Constituição. A especificidade
e importância da Constituição deriva também do facto de ela conter –
além de normas concretas próprias, geralmente destinadas a regular
o funcionamento das instituições do Estado (governo, parlamento,
tribunais, etc.) – uma definição única e exemplar dos princípios de filosofia
política que enformam toda a organização do Estado-nação. É claro que
há também constituições “regulamentadoras e programáticas”, como a
nossa de 1976 (que ainda nos rege, com certos alívios), sendo essa a
marca que foi deixada para o nosso próximo futuro por aquela precisa
conjuntura histórico-política. Mas o traço distintivo de uma Constituição é,
como referíamos, ela conter abreviados princípios acerca da filosofia que
uma dada comunidade política territorial, soberana, deseja que sejam os
reguladores e orientadores da sua vivência colectiva e da sua relação
com terceiros. Porém, isto não significa que tais princípios sejam critério
bastante (justamente pela generalidade das suas formulações) para
julgar da conformidade da legislação ordinária (e da sua aplicação pelos
órgãos de soberania e agentes do Estado) com o texto constitucional, na
chamada função de “verificação da constitucionalidade”, que é sempre
entregue a um órgão jurisdicional.
Os agentes políticos que fazem do “constitucionalismo” uma bandeira de
acção (partidária, como aconteceu no nosso século XIX pós-1820, nos
tempos da Ditadura Militar e depois de 1976), fazem-no com o mesmo uso
instrumental com que são capazes de afirmar que, em certos momentos,
a legitimidade supera a legalidade – o que é uma verdade, mas não
com a leitura estritamente jurídica que aqueles lhe atribuem. E algo de
semelhante se pode dizer do “soberanismo”, quando estão em causa
os compromissos externos assumidos pelo Estado num determinado
momento e que o vinculam doravante, apenas com as possibilidades
de desobrigação neles próprios previstas. Aqui, está em jogo, não a
“ordem superior” fixada por uma divindade ou um ainda inexistente (nem
próximo) governo mundial, mas sim uma ordem jurídica internacional
que, por muito que tenha sido descaradamente violada e trapaceada
em incontáveis oportunidades, não deixa de ser uma das conquistas da
Humanidade (a crédito do pensamento ocidental, note-se) para regular e
dar algumas perspectivas de estabilidade, previsibilidade e segurança a
toda a acção humana.
Apresentamos abaixo algumas das principais reformas do Estado que,
em nossa opinião (e repetindo ideias já expressas em outras ocasiões),
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poderiam ajudar a melhorar sensivelmente o seu desempenho, a
benefício da colectividade (e não principalmente dos seus funcionários
ou decisores).
No plano constitucional ou de leis exigindo maioria qualificada:
1 – Modificação da lei para a eleição de deputados da Assembleia
da República, com dois objectivos: o de manter ou aumentar a
governabilidade do sistema e o de melhorar a representatividade dos
eleitos, certamente com redução do seu número, a introdução de
alguma dose de círculos uninominais e, para estes, a possibilidade de
candidaturas independentes.
2 – Supressão do Tribunal Constitucional e reformulação do Conselho
de Estado, o primeiro substituído pelo Supremo Tribunal de Justiça na
função de verificação da constitucionalidade da legislação ordinária e
o segundo com maior representatividade institucional (no sentido de
uma sugestão por mim apresentada em tempos, sob a designação de
Conselho da República).
3 – Aproveitamento do clima intervencionista desencadeado pelo actual
inquilino do palácio de Belém para fazer evoluir o modo de designação,
competências e funcionamento do órgão executivo da governação para
o que se poderia designar por um “presidencialismo de partido”, com o
governo a ser atribuído ao partido votado maioritariamente numa segunda
volta a que só acederiam os dois primeiros, e uma reconsideração das
responsabilidades orçamentais do governo e do parlamento. Julgamos
este procedimento preferível ao “prémio parlamentar” que alguns
países agora atribuem ao partido mais votado em sistema proporcional.
(O desaparecimento da figura do Presidente da República eleito por
sufrágio universal ficaria implícito com o sucesso bem provado deste
sistema, mas não seria automático nem urgente.)
Sob a alçada da legislação governamental/parlamentar:
4 – No que toca à Justiça, a despeito dos sucessivos rearranjos do
mapa das comarcas e juízos, o fundamental seria rever as leis criminais
e de processo. No código penal, tendo em conta que a sociedade actual
se rege essencialmente por valores materiais, a maioria das penas
devia passar a ser de natureza pecuniária (ou de trabalho obrigatório
para os insolventes), reservando-se a prisão para os casos de risco
para a segurança pública, pois este meio de punição não deixou de ser,
essencialmente, uma “escola-do-crime”. E, neste domínio, haveria que
enfrentar com coragem o problema da droga, que será responsável por
mais de 50% das condenações dos reclusos que enchem as nossas
prisões. Mas, naturalmente, este é um domínio onde cada país tem a sua
acção limitada pelo contexto internacional. Poder-se-ão despenalizar os
consumos e circulação de drogas leves – desde que haja uma acção
social eficaz de recuperação das pessoas dependentes – mas não
instaurar uma total liberdade neste sector, pela quase certeza de o país
se tornar rapidamente num “paraíso do tráfico”. Por isso, haveria que
empenhar esforços numa acção concertada, a começar pela União
Europeia mas projectando-se o mais possível para o quadro da ONU.
Quanto às leis processuais, o essencial era limitar as possibilidades de
recurso e adiamento, que são um prémio para os ricos e um maná para
os advogados (que deveriam perder o exclusivo de defesa judicial dos
réus, em favor dos próprios).
5 – Na administração autárquica, seria fundamental (e muito simples)
“des-simultaneizar” as eleições para os diversos municípios (e
freguesias), com a liberdade de elas próprias fixarem a duração dos seus
mandatos entre 3 e 5 anos. Perderiam logo a carga de qualquer leitura
política nacional que, de facto, não lhes devia estar associada. Depois,
seria conveniente a simplificação dos órgãos municipais e da respectiva
forma de provimento, bastando para isso aprovar o entendimento a que
PSD e PS já haviam chegado aqui há uns anos. Finalmente instituir as
regiões administrativas – as 5 já rotinadas, ou apenas 4 mais as duas
áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, que lhes ficariam equiparadas
– sem novos órgãos eleitos, mas apenas por delegação directa dos
municípios de cada região. Quanto ao financiamento destas estruturas,
a lei deveria determinar quais os impostos e taxas que, em exclusivo,
lhes caberiam, fixando os seus limites quantitativos máximos e mínimos,
a sua capacidade de endividamento e a responsabilidade pessoal dos
autarcas em tais processos.
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6 – Produção de leis para um mais rigoroso controlo financeiro
das administrações públicas com vista a conter o despesismo e o
endividamento-canga para as futuras gerações. Responsabilização
criminal dos agentes políticos em matéria de corrupção, descaminho e
maus usos dos dinheiros públicos, e de atentados aos direitos humanos
e de cidadania. Dada a predominância global da economia concorrencial
de mercado, reservar para o Estado, neste campo (incluindo as infraestruturas), apenas as funções de enquadramento jurídico, regulatória
e fiscalizadora das actividades, sancionatória das violações ocorridas
e, finalmente, de intervenção supletiva e em último recurso para
salvaguardar interesses essenciais da comunidade ou a sua coesão
social. Actuação reguladora também no que toca à qualidade do meio
ambiente, urbanismo e habitação. Quanto à chamada administração
autónoma do Estado, no caso das Ordens profissionais, estas deveriam
ser (res)suscitadas para a promoção da mais alta qualidade do serviço
que prestam à comunidade, e não para a protecção económica dos
seus membros.
7 – Em concordância com uma indispensável revisão dos conceitos
estratégicos nacional e de defesa-e-segurança, as Forças Armadas
deveriam ser reorientadas para uma actuação mais autónoma mas
disponível para cooperações internacionais (nos quadros Europeu, da
NATO, da CPLP e da ONU), reforçando-se as componentes naval (em
navios oceânicos e com um meio de projecção de forças na área euroatlântica) e aérea (em meios de vigilância, defesa, socorro e transporte)
e reduzindo-se a das forças terrestres, de três para duas brigadas (de 4
a 5 mil homens), uma apta à defesa do território, a outra pronta para uma
intervenção além-fronteiras. As Forças Armadas deveriam efectivar uma
especial cooperação com as forças de segurança, nomeadamente nos
capítulos das “informações” e da ciber-guerra, bem como na articulação
da acção da GNR com o Exército para o controlo do território e com a
Marinha (e a sua Policia Marítima) na segurança da costa. E actuar
ainda, quando necessário, no quadro da protecção civil.
8 – As forças de segurança – GNR e Polícia –, já hoje as mais
numerosas entre os braços armados do Estado, deveriam ver
resolutamente separadas as suas respectivas missões (sem quaisquer
responsabilidades de investigação criminal, que voltariam a caber
inteiramente à Polícia Judiciária): a PSP como única polícia urbana
presente em todas as cidades e aglomerações importantes do país; a
GNR (com menores efectivos) como reserva territorial, especializada
no controlo dos espaços rurais mais ou menos desertificados (incluindo
montanhas, rios, florestas, planícies e fronteiras físicas), mantendo uma
pequena unidade de honras protocolares, em nome da República.
9 – As instituições de Protecção Civil têm vindo a ganhar maior
importância e deverão mantê-la, em prol da comunidade nacional.
Este sistema continuaria a articular judiciosamente os profissionais, os
meios e as estruturas da administração pública e o voluntariado que
historicamente caracterizou o socorro de emergência aos necessitados
perante o fogo e outros acidentes ou catástrofes; mas com fiscalização
por entidade pública idónea para travar abusos e a sustentação de
interesses ilegítimos. E não seria mau que se instituísse um serviço
cívico universal (com prestação voluntária alternativa nas forças
armadas ou de segurança) para os jovens cidadãos, instruindo-os em
tarefas de utilidade pública desta natureza e contribuindo para a sua
formação social e de cidadania.
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10 – O Serviço Nacional de Saúde melhorou consideravelmente a
condição sanitária e qualidade de vida da generalidade dos portugueses.
Mas, com os enormes financiamentos necessários ao sector, já temos
hoje instalada uma oferta de saúde empresarial muito significativa.
Esta coexistência vai continuar e provavelmente aprofundar-se e,
nestas condições, exige-se do Estado que não deixe de assegurar “os
mínimos” para o melhor-estar e a dignidade dos que sofrem, e que seja
compatível com o que a sociedade está disposta a pagar em impostos,
sem desperdícios nem favores aos “privados”. O ideal da “saúde gratuita
igual para todos” parece hoje uma quimera social-democrata do pós-II
guerra mundial.
11 – No que respeita à educação escolar o diagnóstico não é tão claro,
mas também aqui existe já a dualidade de prestadores e opções entre
“público” e “privado”, em concorrência. Mas se a saúde influi sobre a
demografia, a escolaridade afecta hoje a economia, sempre com efeitos
dilatados no tempo. Por isso, atento aos desvios da desigualdade
e da discriminação social, ao Estado competirá “pilotar o sistema”,
sem necessariamente ter de arcar com a prestação desse serviço e
assegurar totalmente os respectivos custos e desperdícios. Com as
particularidades de a situação variar um tanto com o nível de ensino
e o mais elevado deles estar intrinsecamente ligado a produção de
ciência e tecnologia, que é hoje factor quase-imediatamente produtivo,
e decisivo, na economia mundializada. E não se podem esquecer
as responsabilidades públicas no domínio cultural (língua, história,
património, etc.).
12 – Algo de semelhante em relação aos dois pontos anteriores acontece
ainda no tocante à previdência ou segurança social. Assegurar “mínimos”
compatíveis com uma noção (sempre discutível) de dignidade humana,
parece ser o papel que as instituições públicas não poderão deixar de
ter, através de uma redistribuição de rendimentos e transferência de
recursos por via fiscal ou de quotização obrigatória, sem contudo ferir
o incentivo ao trabalho devidamente remunerado ou constituir chamariz
ilusório para os mais pobres do planeta.
Todos estes pontos serão arrasados por críticos de diversas
proveniências, com ou sem fundamentação aceitável. Não tenho
a presunção de estar certo nem estas soluções seriam as minhas
preferidas, mas apenas as que me parecem possíveis e desejáveis
de imediato. São um misto de “conservadorismo esclarecido” (que
audácia!) com alguma dose de inovação e ousadia para mudar práticas
enraizadas e afrontar interesses instalados.
Nas suas memórias sobre a segunda guerra mundial, o democrata
Churchill critica sem complacência os efeitos perniciosos da política
partidária e dos seus vícios demagógicos sobre o destino dos povos,
tanto no plano interno como internacional. Dadas as suas raízes sociais,
bom conhecimento da história e pertencer a um dos países onde o
parlamentarismo ganhou maior institucionalização, compreende-se e
louva-se a coragem da sua afirmação de que a democracia era, afinal,
o “menos mau” de todos os regimes políticos conhecidos. Mas isso não
impede que, nas circunstâncias actuais – uma época quase totalmente
nova em termos económicos, tecnológicos e culturais, que reorganizou
o mundo que ele ainda conhecera em meados do século XX –, se
possam fazer esforços para encontrar modelos de uma democracia
racionalizada, mais apta a responder aos novos desafios.

No tocante ao chamado Estado social:
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Vinci, l’insaisissable
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Que sait-on de Léonard ? Artiste graphomane, il n’a rien dit de lui-même, laissant
le champ libre à tous les fantasmes et à toutes les fictions.
Par Catherine Golliau / lP
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vivant même : Léonard est un génie, et les rois sont à ses pieds. Ah Léonard !
Tu es bien le seul artiste qu’implora Isabelle d’Este, l’orgueilleuse marquise de
Mantoue. Tu es le seul aussi que François Ier choya avec autant d’affection,
lui qui se contentait de ta conversation et n’obtint même pas que tu fasses son
portrait. Léonard, le peintre philosophe dont le XIXe siècle va faire un démiurge,
esprit faustien qui aurait tout inventé, du char d’assaut à la mitrailleuse en passant
par l’automobile, l’écluse et le bateau à aubes. Léonard, ce «miroir profond et
sombre», écrit Baudelaire (Les Phares, 1857).
Cinq siècles après sa mort, les spécialistes de son œuvre sont devenus plus
circonspects. «On a démesurément exagéré l’originalité de Léonard, écrit ainsi
l’historien de la Renaissance André Chastel dans Art et humanisme à Florence
au temps de Laurent le Magnifique**. Une analyse attentive aux dates et aux faits
suffit à montrer combien il appartient à son temps et vit de ses problèmes.» Ainsi,
la plupart des inventions qui lui ont été attribuées sont aujourd’hui reconnues
comme ayant existé avant lui, même s’il est à l’origine d’avancées en médecine
anatomique, en optique ou en mécanique.

Léonardo de Vinci (1452-1519). Autoportrait, 1512, Turin. Royal Library © AFP/
Que sait-on de Léonard ? Beaucoup de choses, et presque rien. Le peintre de La
Joconde et de La Cène demeure un mystère pour l’historien. «Il y a ce que l’on sait,
ce que l’on ne sait pas ; dans le cas de Léonard, il y a beaucoup ce que l’on devine,
que l’on suppose, que l’on imagine – que l’on met», écrit Serge Bramly, qui lui a
consacré une biographie*, tenue par les spécialistes comme l’une des meilleures à
ce jour. «Pour retrouver l’homme, il faut procéder par recoupements, s’imprégner du
texte, tâcher de lire entre les lignes.» Pourtant, comme l’a constaté non sans humour
l’historien de l’art Daniel Arasse (1944-2003), «Dieu mis à part, Léonard de Vinci
est sans doute l’artiste sur lequel on a le plus écrit». Et comme Dieu, il est aussi
difficilement saisissable. Peut-être parce que ses dons, comme sa curiosité, l’ont
amené à beaucoup embrasser et que nos pauvres esprits ont du mal à le suivre.
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Peintre, musicien, mais aussi décorateur de théâtre, ingénieur et hydrolicien,
aussi passionné par la botanique que par l’anatomie et la conception de la chaîne
de vélo, Vinci pratique avec autant d’ardeur la dissection que la philosophie, le
dessin que les blagues potaches. Alors, par où commencer ? De son vivant, déjà,
il nourrit lui-même sa réputation d’original, voire de marginal. Les bourgeois de
Florence regardent passer non sans effarement cet homme splendide habillé
d’un court pourpoint rose, la chevelure soigneusement peignée, tombant longue
sur les épaules, quand tout le monde, à l’époque, porte de longs manteaux et les
cheveux courts. Il ne vit qu’entouré de beaux jeunes hommes, ce qui fait jaser,
même en cette Florence férue de platonisme. Il est végétarien. Et, en prime,
gaucher, ce qui le conduit à pratiquer une écriture en miroir étrangement cryptée.

Exigeant et sans concession
Surtout, il ne joue pas le jeu des artistes de son temps, habitués à multiplier les
travaux d’atelier pour vivre. Lui préfère élaborer longuement ses cartons, travailler
ses fresques et ses tableaux sans fin, les laissant souvent inachevés, et ses
commanditaires furibards... Cet amateur de musique est un méditatif qui passe
une bonne partie de son temps à résoudre des équations mathématiques, quand
il ne dessine pas pour se détendre d’étranges visages grotesques au regard
grave ou souffrant. Pourquoi ces tableaux sombres aux personnages ambigus,
alors que ses collègues régalent leurs clients de Vierges aux couleurs vives et
d’anges aux auréoles dorées ? Léonard refuse les compositions traditionnelles,
les iconographies imposées. Son Saint Jean-Baptiste, aujourd’hui au Louvre, est
bien trop sexy pour l’ascète ardent qu’il est supposé être. Ne serait-ce pas plutôt
un Bacchus, dont des intellectuels du temps pensent qu’il est un mythe précurseur
de la Passion ? Et sa Vierge aux rochers, n’est-elle pas en contradiction avec le
dogme de l’Immaculée Conception ? Quant à Judas, le traître, rien ne peut, dans
La Cène de Milan, le distinguer des autres apôtres, lui que la coutume du temps
dépeint toujours laid et isolé, irrémédiablement rejeté.
D’emblée, Léonard pratique son art en aristocrate, exigeant et sans concession. Pour lui, la
peinture est une philosophie, fondée, écrit l’historien de l’art Carlo Pedretti, «sur le principe
de l’art comme forme de connaissance créative». Il cherche, expérimente, et cherche
encore. Quitte à se tromper souvent. La signature de Vinci rime avec fresques perdues et
projets avortés. Mais il est celui qui a inventé le portrait de trois quarts, et la composition en
pyramide, révolutionnant la peinture en y imposant la dynamique. Vinci, ou le mouvement
– celui de l’eau, des éléments, de la nature, de la lumière aussi. Il la travaille comme nul
autre, découvrant grâce aux jeux d’ombre et à une technique bien à lui une nouvelle
manière de rendre la perspective. Mais en véritable surdoué du Concours Lépine, il ne
cesse aussi de réfléchir sur les inventions des autres pour les comprendre et, si possible,
les améliorer, concevant des machines étranges que l’on attendrait plus d’un mécanicien
ou d’un designer que d’un peintre du Quattrocento.

Peinture cryptée ?
Ce type n’est décidément pas dans la norme. D’où le mythe qui naît de son

Mais on n’arrête pas un mythe. Le nom de Léonard demeure associé à l’idéal de
perfection. Il est le peintre de la grâce, celui qui sait entraîner le regard vers un audelà mystérieux. En ces temps technologiques marqués par le retour en force de
l’irrationnalité, le succès planétaire du Da Vinci Code de Dan Brown (2003) en fait aussi
la star des amateurs d’ésotérisme : sa peinture serait cryptée et lourde de symboles.
Il serait le grand initié qui connaissait la véritable nature du Christ, l’alchimiste au
courant de la forfaiture fondatrice de l’Église... N’est-ce pas là trop d’honneur, ou
trop d’indignité, même pour un homme réputé fort peu chrétien ? Qu’en aurait pensé
l’intéressé, lui qui passa une bonne partie de sa vie dans l’observation minutieuse de
la réalité ? Que les hommes devraient se montrer plus rationnels ?

«Né d’un miracle de la nature»
On doit au peintre maniériste Giorgio Vasari, au XVIe siècle, d’avoir commencé
à forger la légende d’un Léonard surnaturel. Il lui consacre une vingtaine de
pages délirantes d’admiration dans ses Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et
architectes. Vasari a huit ans quand meurt Vinci en 1519, mais il étudie la peinture
à Florence dans des ateliers qui gardent sa mémoire. Plus tard, il approche
certains de ses élèves, notamment Francesco Melzi, disciple favori de Léonard
et son exécuteur testamentaire. Pour des générations d’amateurs de Vinci, son
récit va devenir vérité d’Évangile. Or, Vasari ne trouve qu’un mot pour expliquer
ses multiples talents : divino, «divin» ! «Il y a quelque chose de surnaturel dans
l’accumulation débordante chez un même individu de la beauté, de la grâce et
de la puissance», assure-t-il, insistant tout à la fois sur sa force prodigieuse, ses
grands talents de musicien, son immense gentillesse, sa très grande générosité
et, bien sûr, son intelligence hors du commun.
Trop beau pour être vrai ? Vasari utilise volontiers la loupe grossissante. Mais vers
1527, le cardinal Paul Jove (1483-1552), esprit pourtant plus impartial et qui a connu
Léonard à la cour du pape Léon X (1475-1521), évoquait lui aussi dans un Éloge le
charme étonnant, la générosité et l’esprit brillant de Vinci. Rédigé probablement vers
1537-1542, mais publié seulement en 1982, le récit dit de l’Anonyme Gaddiano, ou
Magliabecchiano (du nom d’un manuscrit de la bibliothèque nationale de Florence),
confirme ce portrait d’un homme insolemment doué : «Il fut si exceptionnel et universel
qu’on peut le dire né d’un miracle de la nature.» D’autres auteurs vont apporter leur
écot à la biographie (et à la légende) du maître, tel le conteur Bandello (1584) ou le
théoricien lombard Lomazzo (1590).

Il a tout gardé, sans rien classer...
Mais comment atteindre la vérité historique ? En retournant aux textes d’origine ?
Outre les archives historiques, multiples lettres officielles et documents diplomatiques,
contrats et reçus que la postérité nous a légués, l’historien bénéficie d’un trésor inouï
: les écrits de Léonard lui-même. Il reste aujourd’hui plus de six mille pages de ses
codex et cahiers, soit des milliers de notes personnelles qui fourmillent d’informations
sur ses recherches, ses projets et ses déplacements. Des pages où se côtoient pêlemêle des listes de courses, les comptes du ménage, des réflexions philosophiques,
de nombreuses histoires drôles et de multiples dessins. Silhouettes de Vierges,
esquisses de futurs châteaux, schémas de machines volantes, dessins oscènes –
que les historiens assurent être de la main de Salai, son serviteur voyou –, tout est là,
griffonné ou soigneusement transcrit.
Vers l’âge de trente ans, Léonard a commencé de tout noter, espérant, semblet-il, publier les résultats de ses recherches. Et il a tout gardé, sans rien classer.
Le grand homme semble avoir singulièrement manqué d’esprit de système...
Une partie de ses textes a disparu, mais de nombreux manuscrits demeurent,
dispersés. Ainsi, en théorie, nous disposons d’une mine d’informations pour
suivre le cheminement de sa pensée et ses apprentissages. Pourtant, ces
documents ne livrent que peu de choses de l’homme Léonard. Ils sont souvent
opaques, difficiles à interpréter : ici, une phrase jetée au vol, là, un dessin sans
explication. L’homme n’y parle quasiment jamais de lui, de ses sentiments ou des
gens qu’il côtoie. Partout, des blancs, des zones d’ombre, des phrases sibyllines.
Il faut bien s’y résoudre : le premier mystère de Vinci, c’est Léonard lui-même.
* Léonard de Vinci, Jean-Claude Lattès, 1988
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Les quais de la démesure

abc portuscale

Fleuron économique du Québec, le port de Montréal mise sur la techno pour
prendre de vitesse ses concurrents d’Amérique.
Jean-Benoît Nadeau
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objectif : devenir le Savannah du Nord.
Parti de rien il y a 30 ans, le port de Savannah, en Géorgie, est aujourd’hui le
deuxième port à conteneurs de la côte Est, après New York, avec 3,7 millions
de conteneurs par an — plus du double de Montréal. Il doit une grande part de
sa croissance au fait qu’il a créé une douzaine de parcs industriels, où plus de
250 entreprises ont installé leur centre de distribution, dont Walmart, Heineken,
Target et Ikea.
« Savannah, c’est le modèle », dit Madeleine Paquin, présidente et chef de la
direction de Logistec, qui gère 40 terminaux dans 28 ports sur le continent, dont
2 terminaux de vrac à Montréal… où l’entreprise est aussi partenaire dans 2
terminaux à conteneurs, dans les opérations du terminal de Sucre Lantic et dans
celles du terminal de croisière !
Un port, c’est un monde d’armateurs, d’expéditeurs, de transitaires, de courtiers,
de services — remorquage, pilotage, amarrage, dragage, nettoyage de cale,
pesage, génie naval, peinture navale, extermination et quoi encore. Le côté
« gros Tonka aux hormones » fait de belles images, mais l’ensemble est, par
essence, insaisissable : les terminaux sont confiés à des exploitants privés, les
transports assurés par le CN, le CP et des camionneurs, les remorqueurs sont à
forfait, les pilotes aussi — eux dont la présence à bord est obligatoire sur toute la
longueur du fleuve. Le contrôle de ce qui entre au port et de ce qui en sort relève
de l’État (les douaniers y saisissent 250 voitures volées et une bonne tonne de
stupéfiants par année). Même le millier de débardeurs qui y travaillent lors des
grosses journées ne sont pas des employés de l’APM, mais de l’Association des
employeurs maritimes.

Des villes, un port ?
Le port de Montréal (Photo : Mathieu Rivard)
C’est au sommet de la plus haute grue du port de Montréal, aussi haute qu’un
immeuble de 16 étages, que l’on saisit à quel point on est loin d’un vestige
industriel du XIXe siècle.
À l’est, entre des réservoirs pétroliers et une quinzaine de grues rouges, une
montagne de conteneurs emboîtés comme autant de briques Lego rouges,
bleues, jaunes, blanches attendent d’être embarqués sur des navires à
destination d’Anvers, de Valence ou d’ailleurs, dans l’un des 140 pays en liaison
avec Montréal. De l’ouest arrive une puissante odeur de mélasse, qui s’échappe
du ventre du navire sucrier amarré devant la raffinerie de Sucre Lantic.
À nos pieds, 65 m plus bas, c’est un ballet de ponts roulants, gerbeurs et autres
engins qui manutentionnent les conteneurs. La grue-portique voisine de la
nôtre les hisse en 30 secondes à bord du MSC America, dont la coque noire se
découpe sur les eaux verdâtres du fleuve. « Chaque fois que je vois ça, me dit
André Marcoux, sergent chef de la sûreté à l’Administration portuaire de Montréal
(APM), je pense aux Sentinelles de l’air », cette émission jeunesse des années
1960 où les héros disposaient d’engins surréalistes. Moi, ce sont les camions
Tonka de mon enfance que je revois…

Coincé entre le fleuve et la rue Notre-Dame
sur 26 km, le port accueille chaque mois 160 navires, 320 trains qui s’étirent sur
2 km et 60 000 camions. On y transborde 1,5 million de conteneurs par année,
en plus de 23 millions de tonnes de vrac — essence, engrais, sel de déglaçage,
gravier pour l’échangeur Turcot, pièces du pont Champlain. En tout, des
marchandises totalisant 41 milliards de dollars transitent par le port de Montréal
chaque année, ce qui génère une activité économique estimée à 2,1 milliards de
dollars, 5 800 emplois directs et 10 000 emplois indire

Dans les cinq à sept de l’industrie maritime, une idée considérée jadis comme
une hérésie commence à circuler : placer les ports du Saint-Laurent sous une
seule administration portuaire réunissant Montréal, Trois-Rivières et Québec. Et
pourquoi pas Saguenay et Sept-Îles, un coup parti ? « Si le port de Vancouver
est devenu deux fois plus gros que celui de Montréal, c’est en partie grâce au
développement économique de l’Asie, mais beaucoup parce que la province et
les villes ont demandé au fédéral d’unifier les diverses administrations portuaires
en une seule », dit Jean-Philippe Paquin, ancien directeur de la stratégie à
l’Administration portuaire de Montréal et consultant pour CPSC, une société
d’Ottawa qui offre des services-conseils en infrastructures de transport et
d’énergie. « Ça a permis à chacun des trois ports de se concentrer sur ce qu’il
faisait le mieux, en évitant les redoublements inutiles. »
L’idée n’est pas farfelue aux yeux de Mélissa Laliberté, directrice des projets et
des affaires gouvernementales à la Société de développement économique du
Saint-Laurent, un OSBL voué à la vie économique du fleuve. Elle cite d’ailleurs
le cas de HAROPA, l’alliance qui unifie les efforts des ports du Havre, de Rouen
et de Paris.
L’Administration portuaire de Montréal, c’est tout juste 250 employés, qui
déplacent les locomotives, entretiennent les infrastructures, s’occupent de
fournir des services d’eau et d’électricité et assurent la sécurité. « On est le chef
d’orchestre », illustre Sylvie Vachon, PDG depuis 2009 de cette agence fédérale
autonome. « Notre tâche est de s’assurer que tout marche avec le maximum de
fluidité », dit la femme dans la cinquantaine.
Montréal est un « port moyen », qui se classe au 92e rang mondial en ce qui a trait
au tonnage. S’il paraît tout petit comparé aux géants tels New York, Rotterdam
et Shanghai — respectivement 4, 10 et 30 fois plus gros —, il est imposant
par rapport à Halifax, Boston ou Philadelphie. « Le port de Montréal a plusieurs
caractéristiques assez rares qui le rendent attrayant. D’abord, c’est un port de
mer à plus de 1 600 km à l’intérieur des terres, dit Sylvie Vachon. C’est aussi un
port très intermodal, où les wagons du CN et du CP arrivent directement sur les
quais. »
Si Montréal figure parmi les destinations des grands armateurs, c’est en partie
parce que, seul port à conteneurs de l’est du pays, il est aussi celui de Chicago,
Détroit et Toronto. Près de la moitié des conteneurs débarqués à Montréal sont
destinés à ces trois villes. Pas étonnant que Savannah, qui menace de lui ravir
le marché du Midwest, soit le cauchemar de Sylvie Vachon, mais aussi des
exploitants des 19 terminaux de marchandises et des entreprises qui gravitent
autour du port, à commencer par le CN et le CP.

Le port de Montréal, devenu le plus important port céréalier au monde il y a
un siècle, qui s’est converti aux conteneurs avec succès en 1967, préparet-il sa troisième grande mue ? L’Administration portuaire, la Ville et Cargo M
(l’organisme qui regroupe depuis 2012 les 6 000 entreprises métropolitaines
impliquées dans le transport de marchandises) ne le disent pas ouvertement,
mais tous les changements en cours depuis quelques années visent un seul

Les transporteurs maritimes n’ont pas « besoin » du port de Montréal pour desservir
Chicago, Détroit et Toronto, « ils pourraient passer ailleurs », explique JeanJacques Ruest, vice-président et chef du marketing du CN. Pour qu’ils continuent
d’accoster à Montréal, il faut « rester concurrentiel sur le prix et la vitesse ». Si les
pièces que Chrysler fabrique en Italie ou en Allemagne parviennent à son usine
de Détroit plus vite en passant par Savannah, elle va laisser tomber Montréal.
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Pour rester concurrentiel, le port fait de gros efforts depuis plusieurs années pour
réparer son engrenage le moins bien huilé : le camionnage. Les embouteillages
dans la rue Notre-Dame Est, sur les ponts et les échangeurs font perdre du
temps, mais les camions en perdent trop aussi dans le port — beaucoup plus
qu’en Europe, où Anvers, Hanovre et Rotterdam sont des modèles d’efficacité
en la matière.
« À Rotterdam, un camion entre au port et en sort avec son conteneur en 10
minutes. À Montréal, il faut une heure », dit Jean-Robert Lessard, vice-président
aux affaires corporatives de l’entreprise de transport Groupe Robert. « Mais
depuis trois ans, ils ont mis en place une série d’améliorations notables. »
En collaboration avec les opérateurs des 19 terminaux, l’APM a mis au point un
portail d’entrée avec système de reconnaissance et biométrie, et des panneaux
indiquent désormais les temps d’attente à chacun des terminaux. Dans l’industrie
maritime, où on aime ses petits secrets, une telle réalisation est un exploit !
Transports Québec construit également deux bretelles à la sortie du tunnel
Louis-Hippolyte-La Fontaine. « D’ici un an ou deux, prédit Jean-Robert Lessard,
nos camions feront trois transports quotidiens au lieu de deux, peut-être même
quatre ! »
Il y a 10 ans, il fallait compter quatre, cinq et parfois six jours entre le moment
où le navire accostait et celui où un conteneur sortait finalement du port, dit
Christian Beaudin, président du Syndicat des débardeurs. « Là, on le fait en
48 heures, même quand le bateau est couvert de glace après une tempête. »
Grâce à l’informatique et à la formation, les débardeurs ont réduit au minimum
les manipulations, et chaque conteneur est placé rapidement au bon endroit. «
Quand un camion vient chercher un conteneur, le vérificateur sait exactement où
il est. »

Qui a peur des méganavires ?
L’Administration portuaire de Montréal (APM) redoutait la venue sur les océans
des supernavires asiatiques pouvant transporter 20 000 conteneurs, trois fois ce
que permet la profondeur du fleuve Saint-Laurent. Dix ans plus tard, la crainte
de les voir mettre le cap ailleurs qu’à Montréal s’est muée en occasion d’affaires.

14

« Les compagnies maritimes ont du mal à remplir les mastodontes de 13 000
conteneurs », explique Jean-Philippe Paquin, ex-directeur de la stratégie de
l’APM, aujourd’hui consultant à CPSC, une société d’Ottawa qui offre des servicesconseils en infrastructures de transport et d’énergie. « Et comme ils avaient été
pensés pour un baril de pétrole à 150 dollars, ils sont moins avantageux avec un
baril à 50 », poursuit-il.
C’est ainsi qu’après avoir franchi le canal de Suez, des super-porte-conteneurs
s’arrêtent en Espagne ou au Portugal pour transborder leur contenu dans des
navires plus petits. Certains se dirigent ensuite vers Montréal. « Si bien que
notre trafic d’Asie est passé de zéro à 23 % », souligne Sylvie Vachon, PDG de
l’Administration portuaire. « Vous m’auriez dit il y a 10 ans que les méganavires
seraient une occasion de diversification, je ne l’aurais pas cru. »
La technologie a aussi accéléré le transport sur le fleuve. Des logiciels permettent
par exemple d’évaluer le niveau d’eau, et donc de savoir dès le départ, à Anvers,
Rotterdam ou Valence, combien de conteneurs le navire pourra transporter
jusqu’à Montréal sans accrocher le fond du fleuve. Les armateurs détestaient
devoir décharger 500 conteneurs à Québec parce que le navire ne passerait pas
dans la courbe de Deschaillons, près de Québec, comme cela pouvait arriver
quelques fois pendant une année de basses eaux.
Fin avril 2017, l’Administration portuaire et le gouvernement du Québec ont
annoncé qu’ils investiront 120 millions dans les infrastructures au cours des
prochaines années. Ces sommes s’ajouteront aux 200 millions qu’Infrastructure
Canada, l’APM et l’opérateur Termont ont consacrés au terminal Viau, en
service depuis 2016. Sans oublier le terminal de croisière de la jetée Alexandra,
inauguré ce printemps, dans lequel Québec, l’Administration portuaire et la Ville
de Montréal ont investi 80 millions. L’APM planche également sur un chantier
de 700 millions de dollars à son terminal de Contrecœur, près de Sorel, qui lui
permettra de doubler son trafic.
L’Administration portuaire a embauché un représentant à Hongkong, un à Détroit
et deux à Gênes pour faire valoir ses avantages auprès des expéditeurs. Même
la Canne à pommeau d’or, remise depuis 1840 au capitaine du premier navire
à accoster chaque année, est mise à contribution. « Ce n’est pas seulement
une tradition sympa. Ça nous sert à publiciser le fait que le port est ouvert toute
l’année », dit la PDG de l’APM, Sylvie Vachon. Car les concurrents ne se gênent
pas pour affirmer que le fleuve est gelé six mois par année !
La course à la performance et l’amélioration constante des procédés pour
maintenir ses parts de marché, voire en gagner, ont cependant leurs limites. Le
port doit aussi appuyer son développement sur son marché naturel, le Québec,
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particulièrement la grande région de Montréal, en créant des parcs industriels
spécialisés en distribution autour du port. Comme à Savannah.

Bon voisinage ?
Si la grosse grue-portique du terminal Viau est peinte d’un gris discret plutôt
que d’un rouge vif, c’est à la demande du Comité de bon voisinage créé par
l’Administration portuaire de Montréal en 2014. Celle-ci a également institué des
mécanismes de traitement pour les plaintes concernant les nuisances sonores —
alarmes, sonneries, sirènes audibles à plusieurs rues de distance —, qui se sont
multipliées au printemps 2017 à la suite de l’augmentation d’activité au nouveau
terminal Viau, et pour lesquelles l’Administration portuaire cherche sérieusement
des solutions.
Ces parcs spécialisés, appelés « pôles logistiques » dans le jargon, sont le
concept le plus nouveau en transport maritime, selon Jacques Roy, professeur
titulaire au Département de gestion des opérations et de la logistique à HEC
Montréal. De tels pôles offrent des activités de distribution à valeur ajoutée,
comme la transformation ou le réemballage, par exemple. « À Savannah, ils en
sont rendus à ouvrir des centres de recherche en logistique, et à concevoir des
logiciels hyperspécialisés, dit-il. Le concept de pôle logistique a le potentiel de
transformer les ports de la même manière que le conteneur il y a 50 ans. »
Du haut de la grue-portique du terminal Viau, d’où l’on observe le chargement
du MSC America, un œil averti aurait détecté un bel exemple des retombées
que peut apporter un pôle logistique. Sur les 4 000 conteneurs du navire, 350
proviennent d’une toute nouvelle société, CanEst Transit.
Coentreprise de la Coop fédérée et d’investisseurs privés québécois, CanEst
Transit se spécialise dans la conteneurisation de grains et de céréales. Au lieu de
remplir des navires de vrac à coups de 50 000 tonnes, comme cela se fait depuis
un siècle, CanEst met le produit en boîte dans des conteneurs à destination de
la Turquie, la Chine ou l’Indonésie. « On retire les impuretés et on remplit les
conteneurs de lentilles, de pois et de soya — en tout, 200 000 tonnes par année
», dit Carl Boivin, vice-président aux ventes et au marketing. La société, créée en
2014, visait le marché de l’Ouest canadien, mais les producteurs québécois, qui
jusque-là ne souhaitaient pas produire du soya pour l’exportation, ont commencé
à le faire parce que les installations étaient là. « Le soya québécois représente
maintenant la moitié de notre chiffre d’affaires ! »
Des entreprises comme CanEst Transit, l’Administration portuaire de Montréal,
Cargo M et les exploitants de terminaux rêvent d’en voir des dizaines. JeanRobert Lessard, du Groupe Robert, fonde de réels espoirs dans l’idée du maire
de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Réal Ménard, d’une
Cité de la logistique dans l’immense terrain vague situé au coin de la rue NotreDame Est et de l’autoroute 25 — à laquelle s’oppose un groupe de résidants,
qui redoutent les nuisances sonores, les allées et venues des camions et la
poussière.
« On est sur le point d’entrer dans le libre-échange avec l’Europe. S’il y a une
occasion d’attirer de grands groupes européens de distribution, c’est maintenant,
dit Jean-Robert Lessard. Il faut être prêt. »
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Montreal- a cidade das mil atracções

CASA DO CEDRO

Prezados leitores
Montreal, a maior cidade da Província
do Quebeque, a segunda mais populosa do Canadá, considerada uma das
cidades mais multiculturais do mundo,
é uma ilha localizada na foz do rio São
Lourenço.

Passeio ao Nordeste - 2006

Por João Aparecido da Luz / Br.

Como acontece em Paris, há também em Montreal placas que indicam “Hôtel de
Ville”. Somos tentados a imaginar que se trata de um hotel, mas como sabemos,
é na realidade a Câmara Municipal da cidade cujo edifício é considerado um
marco turístico. Vale a pena, ao menos, fotografá-lo.
Um dos passeios importantes é a visita ao Parque Olímpico de Montreal que
foi sede das Olimpíadas de 1976. Ali encontramos o Biodôme, onde foram
recriados os quatro ecossistemas das Américas sob um mesmo tecto. O estádio,
o jardim botânico, os jardins japoneses e chineses, o insectário, além de jardins
e flores, formam um ambiente atractivo para pessoas de todas as idades. Acima
do estádio está a maior torre inclinada do mundo. Lá do alto, a visão do Parque
Olímpico é um cenário indescritível.
O metro é o meio mais prático de andar pela cidade. Não há praticamente nenhum
ponto de interesse turístico que não seja servido por esse meio de transporte
público. A estação Berri-Uqam é a principal e permite acesso às demais linhas
Já vejo a terra das “Sete Cidades”:
Lagoa Azul abraça a Verde irmã.
Chora a “Casa do Cedro”, de saudades,
Por ter visitas, sem anfitriã.
			

Aos três intrusos não falta vontade
De, às Ilhas, beber sua beleza,
Buscando seus lugares sem idade,
Com a alma rendida à Natureza.

A solidão, o silêncio, o sossego,
Quero guardar de ti, num são apego,
Por ser tudo o que basta ao coração

e, por conseguinte, a todos os lugares de Montreal. Estando nesta estação é
uma boa oportunidade para conhecer a cidade subterrânea, construção comum
nas cidades canadenses, ou subir à superfície e andar pela Rua Santa Catarina,
ponto forte do comércio de Montreal.
Não deixe de visitar a ilha de Notre Dame, onde estão as pistas de Fórmula I e
o casino da cidade. Ao lado, fica o Parque Jean Drapeau onde está instalada a
Biosfera de Montreal, grande estrutura de tubos de aço e pedaços grandes de
acrílico. Abriga um museu dedicado à educação das pessoas sobre a importância
da água e do meio ambiente. É uma das atracções turísticas mais fotografadas
de Montreal.
Outro ponto importante para se visitar é o Oratório de São José, construído em
homenagem ao santo protector da família. Localiza-se ao norte de Montreal e
pela imponência de sua construção é visto de quase todos os pontos da cidade.
A sua cúpula é uma das mais importantes do mundo no tocante ao seu design.
O Oratório de São José é um dos maiores templos católicos do mundo e o maior
no Canadá. Como todo grande templo abriga uma cripta que é utilizada para
celebração das missas.
O Monte Royal é parte mais alta da cidade de onde se descortina todo Montreal.
Se for possível assistir ao nascer do Sol lá de cima, você vai experimentar uma
contemplação incomum que ficará indelevelmente registrada na sua memória.
Muitos outros pontos interessantes existem para serem explorados na cidade
além dos eventos culturais, que no Verão são oferecidos aos habitantes e
visitantes desta metrópole e que podem ser vistos em poucos lugares do mundo.
Boa viagem!
João Aparecido da Luz – Advogado, escritor, cronista

			
		

Fremente, já rendido aos teus encantos.
E aqui – num dos mais ternos recantos –
Fica o meu bem-querer… Com emoção!

Ao anfitrião Luís Cruzinha com um agradecido abraço

João Afonso
Casa do Cedro nas Sete Cidades aos 23 de Maio de 2006

Poema da autoria do Exmo Senhor General João Afonso Bento Soares, á
direita na foto, nosso leitor amigo, dedicado ao Senhor Coronel Engenheiro
Luis Cruzinha Soares , anfitrião na Casa do Cedro, ao centro na foto, na companhia do Senhor Coronel Arnaldo Medeiros, à esquerda na imagem, nas
Sete Cidades, São Miguel, Açores.
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Gabriel Ançã, o herói que morreu com
pena de não voltar a ver o mar
Destemido, nadador exímio, um verdadeiro lobo-do-mar. Salvou mais de cem
pessoas das águas do mar, essa força da natureza que encarava como um “toiro
em fúria que é preciso dominar”.
Por Maria José Santana
Muitos daqueles que se deparam com o busto de bronze daquela figura
masculina, com o barrete enterrado na cabeça, dificilmente conseguirão
perceber a verdadeira grandeza do homem ali retratado. É verdade que está
instalado num dos locais mais visitados do município de Ílhavo - e da região de
Aveiro em geral -, a praia da Costa Nova, mas a inscrição presente na base do
monumento deixa muito por dizer: “Ílhavo/Ao arrais Gabriel Ançã/1933”. Mais do
que um lobo-do-mar, Gabriel Ançã foi um herói. Conta-se que salvou mais de
120 pessoas da morte quase certa nas águas do oceano, feitos que lhe valeram
várias medalhas de mérito. Morreu pobre e as suas últimas lágrimas, diz-se,
foram provocadas pela certeza que tinha de que já não ia voltar a ver o mar.
Gabriel Ançã nasceu em Ílhavo a 8 de Janeiro de 1845. Filho de gente humilde,
acabou por seguir as pegadas do pai, João José Ançã, pescador de profissão.
Durante vários anos, seguiu com o pai para Lisboa, de Novembro a Maio, para
fazer a safra da pesca do sável. Conta-se que, desde “muito moço, começou
a dar provas da sua valentia, nadando, descontraidamente, revelando sempre
bom fôlego e melhor estilo”. Isso mesmo escreveu o professor e jornalista
Guilhermino Ramalheira, em 1962, já muito depois da morte de Gabriel Ançã
(1930), numa publicação que resultou de uma conferência alusiva ao herói
ilhavense, promovida pela secção cultural do Illiabum Clube. O jovem Gabriel
Ançã era de tal forma bom nadador que chegou a fazer “a travessia do Tejo a
nado”. Mais ainda: “Aos 18 anos de idade, estando em Paço de Arcos, algumas
vezes tripulou o barco Salva-Vidas do qual era patrão Joaquim Lopes”, apontou,
ainda, Guilhermino Ramalheira. Terá sido nesta embarcação que Ançã cumpriu
um dos seus primeiros feitos heróicos, quando o salva-vidas acorria ao naufrágio
de uma barca inglesa, no Bugio. O jovem nadou até à embarcação dada como
perdida e conseguiu salvar uma criança que tinha ficado a bordo.
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Entre os actos de bravura protagonizados por Gabriel Ançã que se encontram
relatados com pormenor em documentos históricos, está o salvamento de 17
náufragos de um barco francês. Aconteceu na madrugada de 23 de Outubro de
1880, a dois quilómetros da praia da Torreira, na costa aveirense. Nessa altura,
Ançã era já arrais de “uma das companhas que ali trabalhavam” e foi com o seu
barco em socorro dos náufragos do vapor Natalie. “Logo após a saída do barco
para o mar, este embraveceu em fúria ameaçadora e, só com muita dificuldade,
conseguiu chegar junto do vapor perdido, recolhendo todos os náufragos”,
relatou, ainda, Guilhermino Ramalheira.
“Daí por diante sucederam-se os rasgos de estoicismo que tornaram o Arrais
venerado de toda a gente”, escreveu, por seu turno, o jornal O Ilhavense, por
ocasião da morte de Gabriel Ançã, lembrando, que, “os reis D. Luís, D. Carlos
e D. Manuel quiseram conhecer pessoalmente o valente pescador”. Em vários
escritos alusivos ao lobo-do-mar ilhavense, é-lhe atribuído o resgate de um total
de 123 vidas, mas não são especificadas datas e pormenores sobre parte deles.
Além do episódio do Natalie, o outro caso que foi contado com pormenores, e
propalado em várias publicações, prendeu-se com a coragem demonstrada por
Ançã numa saída para a pesca, a 11 de Outubro de 1898, na Costa Nova.
O mar agitou-se, de repente, obrigando as embarcações de pesca a regressarem,
apressadamente, a terra. O último a tomar o rumo foi o do arrais Ançã, que
enfrentava “uma luta de gigantes”, que levou os tripulantes a esgotarem “as
últimas energias”. “[…] Certa altura, esses bravos, exaustos e vencidos,
cessaram de remar, ante o espanto e o pânico dos que, em terra, seguiam a
trágica luta. Mais uma vez, a voz de Ançã se fez ouvir como um trovão, num
apelo desesperado, incitando os seus companheiros a continuarem a remar”,
evocou Guilhermino Ramalheira. Graças a essa ordem e provocação, o barco
conseguiu chegar a terra. Gabriel Ançã “arrancou a uma morte quase certa, 40
pescadores”, contabilizou o professor e jornalista ilhavense no escrito de 1962.
Ançã encarava o mar como “um toiro em fúria que é preciso dominar”. Vencia-o,
não em faenas de artista, mas em pegas de caras, à portuguesa. […] Não
procurava a luta para se destacar como fanfarrão atrevido… Porém, metido nela,
batia-se como um leão na defesa da vida dos outros”, caracterizou o jornalista.

Várias medalhas e uma pensão do Estado
A bravura de Gabriel Ançã foi reconhecida pelos mais altos responsáveis da
nação. Em 1886, foi condecorado, pelo rei D. Luís, com a medalha de ouro para
distinção e prémio concedido ao mérito, filantropia e generosidade, em virtude do
socorro aos náufragos do vapor francês, em 1880. Já em 1898, por decreto de 24
de Novembro, foi-lhe concedida uma medalha de prata para distinção e prémio
concedido ao mérito, filantropia e generosidade, como forma de reconhecimento
pela coragem demonstrada no episódio ocorrido em 1898.
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Outra homenagem aconteceu em Lisboa, mais concretamente no Teatro S. Carlos,
na festa dos Lobos-do-Mar, promovida pela Diário de Notícias – em data não
especificada em nenhum dos documentos a que o PÚBLICO teve acesso. Nessa
sessão, “Cunha e Costa tomou para tema da sua conferência a vida do Arrais Ançã,
expondo à assembleia todos [seus] os actos generosos e filantrópicos” e, “de tal
modo os expôs que o Ex.mo Presidente da República, António José de Almeida,
chamou ao camarote o velho pescador e, ante a comoção de toda a gente, abraçou
o beijou o Arrais Ançã”, relatou O Ilhavense, aquando da morte do herói ilhavense. O
Estado acabaria, também, e após uma petição feita por um grupo de ilhavenses, por
lhe conceder uma pensão de sobrevivência – o problema é que, por vezes, atrasaria
a ser paga, causando alguns transtornos ao velho lobo-do-mar.
Era um homem humilde, e também “sem cultura”, conforme notou Guilhermino
Ramalheira, mas teve admiradores de peso, personalidades da elite local, e
era recebido, com frequência, em vivendas abastadas da região. João Teodoro
Pinto Basto, antigo administrador delegado da Vista Alegre, “num período
cruciante em que Ançã passou dificuldades sem conta, recebia-o no Palácio
da Vista Alegre e aí o tratava com todo carinho”, relatou o professor e jornalista
ilhavense. Também o “conselheiro Luís de Magalhães foi um dos maiores
amigos de Ançã” e recebia-o, com frequência, na sua “vivenda fidalga” da Costa
Nova, acrescentou. Prova desta admiração que os mais ilustres tinham para
com o velho lobo-do-mar foi, também, o facto de Alberto Souto, advogado e
antigo deputado da nação, ter intercedido junto da Presidência da República a
solicitar que a pensão do herói fosse aumentada “como era justo e necessário”.
“Peço eu que amparem e protejam […] o homem que tanto mereceu da Pátria e
da Humanidade e que acaba de se despedir de mim com as lágrimas nos olhos,
magoado do abandono e da ingratidão dos homens na sua honrada velhice”,
escrevia Alberto Souto, num telegrama enviado nas vésperas do Natal de 1920.

Saudades do mar na hora da morte
Gabriel Ançã morreu pouco depois de celebrar 85 anos, a 23 de Fevereiro de
1930. Quase na hora da partida, o homem destemido, não terá conseguido
conter as lágrimas, segundo testemunhou David Rocha, poeta ilhavense.
“Perguntei ao gigante moribundo por que motivo chorava e ainda pude escutar
esta resposta que nunca mais esqueci: ‘Já não volto a ver o mar’”, recordou
o poeta – depoimento reproduzido, em 1962, por Guilhermino Ramalheira. A
notícia da sua morte ultrapassou as fronteiras da sua terra e da sua região.
“O Diário de Notícias e O Século publicaram, na primeira página, o retrato do
glorioso ilhavense, acompanhando-o de notas impressionantes sobre a sua
vida”, reparou O Ilhavense, na sua edição de 2 de Março de 1930.
Poucos anos depois da sua morte, em 1933, na Costa Nova, onde Gabriel Ançã
passou a maior parte da sua vida, foi erguido um monumento em sua homenagem –
o busto foi substituído por outro feito em bronze a 13 de Janeiro de 1996 e a calçada
onde este se encontra também veio a ser baptizada com o seu nome. Símbolo de
coragem e de altruísmo, Gabriel Ançã é, também, lembrado numa das salas do
Museu Marítimo de Ílhavo. Ainda assim, muitos desconhecerão – especialmente as
gerações mais novas – quem foi, de facto, este ilhavense destemido.

Nos anos mais recentes, os seus feitos e história de vida só voltaram a vir à
tona através da pena do escritor ilhavense Senos da Fonseca, que dedica um
capítulo ao arrais no seu livro Costa-Nova-do-Prado/200 Anos de História e
Tradição (2009). “Era uma figura ímpar, de muita coragem, um desafiador e
um pouco travesso”, recorda o autor, lembrando algumas das expressões que
ficaram na memória de quem conviveu com o arrais. Como aquela que terá
pronunciado, aos seus homens, durante o perigoso episódio 11 de Outubro de
1898: “Eh! Seus maricas. Danados! Vá, remem e deitem essas lágrimas pró
vertedoiro para eu as beber quando tiver sede”, reproduz Senos da Fonseca,
no seu livro. O autor lamenta que o lobo-do-mar não seja mais vezes evocado,
especialmente nestes tempos mais modernos. Tanto mais porque foi uma figura
como muito poucas a quem o mar nunca meteu medo.
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Santiago Ribeiro, expose de nouveau à
Paris
Por Nanda Pinto / Paris
L’International Surrealism Now, projet de Santiago Ribeiro, peintre surréaliste
portugais du XXI ème siècle, a été initié à Coimbra (Portugal) par une magnifique
exposition organisée par l’artiste et la Fondation Bissaya Barreto, il y a sept ans.
Plus tard, il est venu à Paris avec ses œuvres, qu’il a présentées à plusieurs
endroits où elles furent très admirées.
Maintenant, il expose une fois de plus à Paris, à la Galerie JPHT, avec d’autres
artistes internationaux, pluridisciplinaires, de l’Association Artis Fictae Turma,
dans une collective, dont le titre est “Un imaginaire contemporain”.
Ce sont des artistes singuliers, qui nous proposent à travers le fantastique et
merveilleux dans l’art surréaliste un questionnement sur leur vision du réel.
Pour les surréalistes, le fantastique apparaît comme un espace de transgression
libérateur dans lequel ils se retrouvent. Selon André Breton, le fantastique permet
de se libérer des contraintes de la société, de la préséance, de la logique et offre
à la poésie la capacité de refaire le monde. Dans le fantastique, on perçoit une
poésie onirique qui ouvre les portes à la mise en place d’un nouvel ordre capable
de concilier le rêve et la réalité, le sommeil et la veille, le désir et sa réalisation.
Il ne faut pas prendre le risque de faire ici un historique des tendances que l’on
peut qualifier de fantastiques car il faudrait pour cela remonter jusqu’à Lascaux
et décrire tous les courants mythiques, symbolistes, religieux, légendaires,
oniriques, visionnaires, surréalistes, etc.
À voir du 2 au 23 septembre à la Galerie JPHT
4, rue Saintonge - 75003, Paris
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À voir du 2 au 23 sept.
à Galerie JPHT
4 rue Saintonge-75003
Paris
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Colaboração Especial

www.ligacombatentes.org.pt

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

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

JOGO DA GRANDE GUERRA NO MUSEU DO COMBATENTE
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DO JOGO (NÍVEL BÁSICO ) DA GRANDE
GUERRA NO MUSEU DO COMBATENTE
Após a visita ao Museu do Combatente e à exposição híper-realista “A Trincheira”,
formam-se grupos com o mesmo número de cartões , e cada grupo escolhe um
líder.
Colocando-se em círculo, o líder distribui os cartões baralhados pelos membro
do grupo, e em trabalho de equipa o objectivo é conseguirem formar a história
cronológica dos eventos relacionados com a Grande Guerra que viram durante
a visita e dispôr os cartões de uma forma lógica .
Pode-se concluir a visita com um Workshops de :
o Construção de uma trincheira
o Construção de um avião (síntese histórica da evolução do avião)
o Construção de uma catapulta(síntese histórica – do arco e flecha às modernas
máquinas de cerco e como percursora da artilharia)

FOTOS DO JOGO
1 – Foto do Museu do Combatente no Forte do Bom Sucesso
2 – Episódios significativos da história de Portugal (LEGENDA NO QUADRO)
3 – outra foto Museu do Combatente no Forte do Bom Sucesso
4 – foto da Grande Guerra
5 – Grande guerra - utensílios
6 – França – foto cemitério militar português em Boulogne-sur-mer
7 – Cristo das Trincheiras no Mosteiro da Batalha
8 – Homenagem pelo General Chito Rodrigues , Presidente da Liga dos
Combatentes aos militares portugueses mortos na Grande Guerra – cemitério
de Boulogne-sur-mer - França
9 – Aníbal Augusto Milhais ( Soldado Milhões) – o soldado português mais
condecorado na Grande Guerra e expressão do fim da guerra.
10 – símbolos dos peditórios da Liga dos Combatentes no final da Grande Guerra
para angariar fundos de apoio às viúvas, órfãos e mutilados.
11 – foto Museu do Combatente no Forte do Bom Sucesso
12 – o Grito da Liga : Liga dos Combatentes , Valores permanentes !
Liga dos Combatentes , Em todas as Frentes !
13 – o Grito da Liga : Liga dos Combatentes , Valores permanentes !
Liga dos Combatentes , Em todas as Frentes !
14 – o Guião da Liga dos Combatentes
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O PÓS TERRORISMO UMA NOVA FORMA
DE TURISMO?
“S. Miguel Arcanjo defendei-nos neste combate, cobri-nos com o
vosso escudo contra os embustes e ciladas do demónio. Instante e
humildemente vos pedimos, que Deus sobre ele impere e vós, Príncipe
da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás
e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perdição
das almas. Ámen.”
Papa Leão XIII
Um homem que não se importa de morrer é invencível. Será?
É-o no sentido de que, decidido a morrer, é muito mais difícil de ser neutralizado
pois não precisa pensar num plano de fuga e não tendo pejo em perder a vida,
actua sem condicionantes que não sejam os de causar os maiores danos num
hipotético alvo.
Tem apenas, para quem o manipula, o óbice de não poder ser reutilizável o que
deixa de ser um incómodo caso não haja dificuldade no recrutamento.
Por outro lado ficará invencível quer faleça ou fique vivo, se as ideias ou ideologia
que, porventura, sustentam a sua actuação se mantenham vivas e a circular.
Por isso só há duas maneiras, que têm de ser complementares, de acabar
com o terrorismo – já decerto perceberam que é disso que estamos a tratar, e
mais concretamente no terrorismo de raiz islâmica – é matar o (s) terrorista (s)
por antecipação (opção preferível) ou no acto, já que prendê-los é difícil, custa
dinheiro ao contribuinte e, sendo mais tarde libertados, voltam ao mesmo.
Depois é preciso combater ideológica e moralmente as ideias que sustentam
tais comportamentos, firmemente (as ideias combatem-se com ideias, não de
outras maneiras), sem receios serôdios de ofender consciências ou com laivos
de “tolerância” e “respeito” absolutamente deslocados quando não, estúpidos.
Que é o que por aí se vê mais…
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Quando, porém, o potencial terrorista juntar a tudo isto, estar eivado de certezas
e com firme convencimento da boa razão da causa que abraçou, o problema
ainda se torna mais complicado e são necessárias medidas mais drásticas para
se atacar e neutralizar toda esta ameaça.
Ora tudo isto necessita de acções duras, porventura cruéis, fora do “regulamento”
e até “incivilizadas” num quadro de convivência normal em sociedade.
Acontece que o terrorismo não pode nem deve ser considerado como normal
seja em que sociedade for (enfim só em Portugal é que a banditagem que
atentou contra a Família Real e implantou a República à bomba, é que depois
foi chamada para o Governo; mas enfim, isso são outras histórias…).
Ora a classe política que tem desgovernado o Ocidente, grande arauto das
ideias que assumem como democráticas (e a maior parte da população seguelhe as pisadas),não está minimamente preparada para lidar com este assunto.
Por isso – e já começa a ser ridículo e confrangedor – é que após um
acto terrorista se passa o seguinte: choque e indignação; mensagens de
solidariedade; “slogans” do tipo ”somos todos…”; iluminação de edifícios com as
cores da bandeira do país atingido (“máxime” a Torre Eiffel); romaria ao local do
atentado, com deposição de mensagens, velas e flores; promessas políticas de
“não cedência”; “perseguição implacável”; “condenação absoluta”; minutos de
silêncio em jogos de futebol e concertos de solidariedade, etc..
Acompanhados, ipso facto, de um coro que já todos sabemos de cor, de que “o
islão é uma religião de Paz”; “quem faz isto não é muçulmano” (embora se fartem
de gritar invariavelmente Ala Akbar); não se deve confundir a grande massa dos
muçulmanos com os terroristas; “a emigração não é responsável por isto”; “tem
que haver maior coordenação entre os Serviços de Inteligência”, “não podemos
deixar que estes actos ponham em causa a nossa maneira de viver” e mais um
conjunto de frases que, não sendo de todo desajustadas ou parvas se tornaram
vazias de sentido pela sua repetição e inconsequência.
Já me esquecia, também se refere sempre, vá-se lá saber porque bulas, que “o
autor do atentado” já estava referenciado pelas autoridades”…
Agora, em Barcelona inventaram um novo “slogan” “Não temos medo”. É bonito
e mobilizador, o que não quer dizer que vão deixar de morrer…
Findo este ciclo, até porque a todas as horas, novas notícias de eventos batem
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à porta, tudo volta ao quotidiano.
Quando se dá novo atentado, a cena repete-se.
Ora isto só se pode resolver com atitudes de dureza assíria, feitas com inteligência
e onde lhes possa doer.
A única coisa que parece importar aos extremistas islâmicos é a própria religião.
Deve ser então, por aqui que se tem que actuar. E actuar por antecipação.
Vamos só apontar alguns exemplos do que se deve fazer das muitas dezenas
que já deviam ter sido postas em prática.
Controlo aturado de toda a movimentação de islâmicos e restrições à sua
aceitação como emigrantes; reciprocidade de direitos e deveres entre países
de maioria islâmica e os estados europeus (ocidentais) – os japoneses em todo
este âmbito não lhes dão qualquer abébia, por exemplo); obrigação ao estrito
cumprimento e respeito das leis e costumes nacionais dos países em que vivem,
acabar com, ou suspender temporariamente, as leis mais restritivas, de modo a
permitir que os Serviços de Informação, as Forças de Segurança e os tribunais
façam o seu trabalho adequadamente, sem o que qualquer esforço neste âmbito
está à partida, condenado ao fracasso.
Isto só, porém não chega. Tem que se ir ao psicológico dos putativos terroristas
e naquilo que os possa dissuadir a fazerem o que fazem.
Por exemplo, há que avisar (e levar à prática) que qualquer terrorista que
seja apanhado vivo, ficará preso toda a vida em circunstâncias muito pouco
agradáveis e ser-lhe-á cortada a mão direita.
Os que forem mortos, ser-lhes-á separada a cabeça do corpo e serão enterrados
embebidos em banha de porco e a sua localização não será conhecida.
Todos os seus haveres serão confiscados e os seus familiares se viverem no
país serão presos, a sua propriedade arrasada (os países de origem serão
convidados a colaborar nisto, daí se verá de que lado estão…); qualquer mesquita
ou outro local que tenha sido provado ter sido usada para preparação de acções
terroristas ou de doutrinação radical será arrasada e o seu chão salgado.
Verão que a coisa pára num ápice.
Se por acaso tiverem dúvidas, aconselho leitura da acção histórica (e memorável)
desse “enorme” português que deu pelo nome de Afonso de Albuquerque.
Até lá vamos ter que ficar com o novo turismo baseado no terrorismo, inaugurado
pelos políticos bem-falantes, muito bem comportados, com uma correcção
política ao mais alto nível, que se dedicam agora a visitar-se mutuamente e aos
locais dos atentados, quando se dá mais uma qualquer tragédia.
E têm demonstrado ser de uma cobardia e incapacidade que começa a ser
patológica.
Que S. Miguel Arcanjo nos acuda.
João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador

