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Santé et Science

Aeronaútica

Luz verde para Aeroneo desmontar aviões La science arctique encore en péril ?
Un important laboratoire de recherche de l’extrême nord du pays, menacé de
em Beja
24 de JUNHO
fermeture sous Stephen Harper, l’est de nouveau sous le gouvernement de

24 JUIN

Por Marta Velho

Justin Trudeau.

Par Valérie Borde AP Photo/Ted S. Warren

En 2012, le Laboratoire de recherche atmosphérique en environnement polaire
(PEARL), situé sur l’île d’Ellesmere, dans l’Arctique, avait failli fermer ses portes,
victime des compressions du gouvernement Harper. Cinq ans plus tard, il est
de nouveau en péril, du fait que le gouvernement Trudeau n’a pas renouvelé
le programme Recherche sur les changements climatiques et l’atmosphère par
lequel le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
finançait cette installation.

O projecto prevê um investimento de oito milhões de euros e a contratação
de até 80 pessoas.
Foi esta sexta-feira publicado em Diário da República o despacho que desbloqueia
o processo de instalação das infra-estruturas aeronáuticas da empresa
portuguesa Aeroneo em Beja. O empreendimento consiste numa unidade de
valorização de activos aeronáuticos por via da gestão integral de aviões em fim
de vida. Holding, prevê contratar com esta empreitada 30 pessoas, no primeiro
ano de funcionamento da unidade, sendo que este número poderá chegar aos
80 nos anos seguintes. O investimento previsto é de oito milhões de euros,
ocupando uma área de 7.500 metros quadrados. A operação será feita através
de um processo sustentável ecologicamente.
A empresa tinha previsto instalar esta unidade na Tunísia e, em 2011, estava a
finalizar acordos com o governo tunisino para instalar as infra-estruturas na base
de Touser. A Primavera Árabe veio alterar a estratégia da Aeroneo, que decidiu
mover a operação para Beja, num processo que se arrastou por dois anos.
Em Abril, o projecto foi aprovado em Conselho de Ministros e esta sexta-feira
foi publicado o despacho em Diário da República que permite o arranque dos
trabalhos. Em comunicado, a Câmara Municipal de Beja congratula-se com a
publicação, indicando que a instalação da Aeroneo “representa um importante
passo para o desenvolvimento da região e o início do que poderá ser um cluster
aeronáutico, promotor de emprego e impulsionador de novas dinâmicas de
crescimento económico”

Visitez

Le
Portugal

L’organisme Evidence for Democracy, qui milite pour une meilleure prise en compte
de la science dans les décisions politiques, a lancé une pétition pour demander à
la ministre des Sciences, Kirsty Duncan, de débloquer immédiatement 1,5 million
de dollars pour PEARL.
Faute d’argent, PEARL devra cesser ses activités à la fin de cette année, alors
que ce laboratoire, l’un des rares au monde situé à plus de 80 degrés de latitude
nord, apporte des données cruciales sur le réchauffement climatique dans
l’Extrême-Arctique canadien, où la hausse de température déjà observée est
cinq fois plus importante que dans le sud du pays. PEARL a aussi l’avantage de
se trouver en un lieu au-dessus duquel transitent un grand nombre de satellites
d’observation de l’atmosphère, ce qui permet de valider leurs données en les
confrontant aux mesures prises depuis le sol. Le laboratoire est exploité depuis
2005, à l’emplacement d’une station de mesure de la concentration d’ozone
dans la stratosphère, que le gouvernement fédéral avait installée là en 1993 pour
suivre les progrès dans le rétablissement de la couche d’ozone après la signature
du Protocole de Montréal. PEARL permet toujours de surveiller l’ozone, qui se
rétablit moins vite qu’anticipé.
Le gouvernement fédéral s’apprête en revanche à inaugurer la toute nouvelle
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique (SCREA) que Stephen
Harper avait annoncée en 2007. Ce mini campus, construit au coût de 200
millions de dollars, va permettre d’accueillir des chercheurs tout près du village
de Cambridge Bay (Iqaluktuuttiaq) pour y étudier à la fois les causes et les effets
des changements climatiques dans l’Arctique, de même que les adaptations qui
en découlent. Les scientifiques se pencheront notamment sur le développement
d’énergies renouvelables pour le Nord et sur les effets de la fonte du pergélisol et
des glaces sur les infrastructures de transport.
Mais, selon Evidence for Democracy, la SCREA ne pourra pas simplement
remplacer PEARL. D’abord, sa programmation scientifique pour les cinq
prochaines années ne vise pas à assurer le suivi des mesures réalisées à
PEARL. Ensuite, la SCREA est située à 1 200 km au sud-ouest de PEARL, ce
Cont. page 2
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abc portuscale

A Chuva e o Bom Tempo

Estranho.
Estranho, é muito estranho. Tremendamente estranho que a figura mas
votada na Alternativa para a Alemanha, Frauke Petry, tenha abandonado
o posto a que tinha direito passando a deputada independente. Porquê?
Esta a questão que aflora em todos os lábios não apenas alemães, mas de
todos quantos se interessam e acompanham na medida do possível, o que
se passa nas capitais e nos centros políticos internacionais. E sim! Porquê?
Várias hipóteses tentarão provar A+B raciocínios que poderão ser
etiquetados de fantasistas ver fantasiosos e anormais. Porém, há muito
tempo já que a política em nada me surpreende. Porque sei que as
decisões menos prováveis são aquelas que avançam a receber os elogios
e aplausos dos ingénuos eleitores, que em tempo eleitoral, seguem a linha
que um executivo lhes indicou debaixo de um cenário apocalíptico, que é
preciso ignorar e ludibriar.
Merkel sabe e desde algum tempo melhor que ninguém, que por si
mesma nunca passaria as eleições. Os erros são muitos e o povo, numa
esmagadora maioria, detesta-a. É considerada “traidora do povo alemão”.
As decisões tomadas em relação ao milhão de — falsos ou verdadeiros —
migrantes foram o começo do fim da quota de apreciação que os alemães
lhe dedicavam. Os distúrbios, os ataques a jovens mulheres e adolescentes
feitos por maníacos islamistas, criaram medo pela falta de segurança em
que o povo vive, quando as forças policiais estão proibidas de dizerem as
origens dos provocadores responsáveis pelos distúrbios e destruições. Ao
mesmo tempo que não são autorizados a prendê-los. Mesmo Angela Merkel,
assustou-se em determinado momento e teve ocasião de pedir reforço nas
fronteiras, face à desordem criada e à insatisfação da população.
Terá tido agora nestas eleições, uma vitória que é meia derrota, servida
numa bandeja de prata.
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Como é que um partido secundário, que existe há apenas 3 ou 4 anos,
consegue impor-se num meio eleitoral aguerrido e onde o dinheiro não
falta? Será quase impossível, a não ser, contar com ajudas por debaixo da
mesa. Ou seja. Não será a primeira vez que um partido rico que dirige um
país, financia outro sem meios, explorando temas e atitudes com que eles
próprios concordam, sem poderem afirmá-lo publicamente. Deixam assim
o pequeno partido massacrar a tecla dos contestatários contra distúrbios
e agressões, ganhando os votos dos descontentes e. ao mesmo tempo,
posicionar-se no tabuleiro onde, provocando xeque-mate no concorrente
mais próximo, se coloca como peça importante a ser lidada pelos poderes
dirigentes.
Se esta dedução vier a confirmar-se, teremos aí a razão do abandono de
Petry, receosa de se tornar num pião que a astuta Merkel lhe reserva. Ou
até, numa tentativa de acalmia, propor-lhe um qualquer Ministério. Haverá
talvez duas maneiras de analisar o sentimento de Frauke Petry: ou receia
ser manipulada ou, também possível, procura afastar-se dos radicais do seu
partido a fim de não causar problemas partidários na Assembleia, e quebrar
o bom entendimento com Merkel... Na realidade, o Partido Alternativa
para a Alemanha, reagrupou debaixo da sua bandeira, a grande maioria
dos ex-eleitores da CDU (Partido de Angela Merkel) conseguindo também
juntar aqueles que se recusavam a votar, descontentes com a forma como
Merkel dirige o Estado. Entre uns e outros, conseguiu obter mais de 2
milhões de votos. Os suficientes para eliminar os Sociais-democratas de
Martin Shultz. O candidato mais temido pela chanceler.
Há quem chame a esta meia vitória um triunfo para o medo.
Forma de interpretar as reacções e o descontentamento do povo.
Outro ponto estranho todos os azimutes, é o famoso e muito apregoado
caso Tancos. Jornal pouco fiável pelo partidarismo que defende, anunciou
possuir um relatório policial secreto, de que eles obtiveram cópia. Nesse
apregoado relatório, serão acusados militares e, naturalmente, o Governo.
Em vésperas de eleições antárquicas este primor vem a calhar. Naturalmente
o Governo nega a existência de tal relatório, de que o periódico não indica
a origem. Onde estará verdade? Não será muito difícil acreditar que os
intervenientes indicados tenham responsabilidades. E, sabe-se, muitas até.
Mas no fundo, a que serve mais esta espadeirada no charco? E a quem
pode interessar? No fundo até parece uma brincadeira de crianças que os
deputados decidiram utilizar como se fosse um jogo de Batalha Naval…..
Lá estranho é.
Raul Mesquita
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La science arctique...

Suite de la páge 1

qui ne lui donne pas du tout le même point de vue sur les changements en cours
dans l’atmosphère. Or, pour pouvoir bien suivre et comprendre les changements
climatiques, les chercheurs doivent accumuler des données comparables entre
elles sur de nombreuses années. Ils ont aussi besoin de saisir ce qui se passe
aux plus hautes latitudes.
En plus de PEARL, le programme Recherche sur les changements climatiques
et l’atmosphère, qui n’a pas été renouvelé, finançait cinq autres projets de
recherche sur le climat qui se cherchent maintenant des fonds.
Dans son dernier budget, le gouvernement Trudeau a pourtant annoncé plusieurs
mesures d’encouragement pour la recherche liées aux changements climatiques,
notamment la création du Centre canadien des services climatiques, qui doit
recevoir 73,5 millions de dollars sur cinq ans pour faciliter l’accès aux données
climatiques et aider à la prise de décisions quant aux meilleures mesures
d’adaptation à appliquer.
Mais il n’a pas réinvesti massivement dans la science, comme le lui conseillait
le Comité consultatif sur l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale
dans son rapport remis ce printemps. Même si la ministre Duncan a annoncé
que diverses recommandations du rapport Naylor seraient bientôt suivies,
les scientifiques commencent sérieusement à s’impatienter et du manque de
réinvestissement, et de la piètre coordination des programmes de financement.
Un papy se présente aux cours du soir pour les seniors, s’adresse à la
jeune prof et lui demande :
-» Bonjour madame, je désire m’inscrire à un cours de langues mortes «.
-» C’est tout-à-fait possible, monsieur.
Mais désirez-vous apprendre le latin ou le grec ancien ? «
-» Ni l’un ni l’autre madame.
Je voudrais apprendre l’araméen, la langue parlée par Jésus !
-» Mais mon bon monsieur, ça n’existe plus l’araméen, c’est une langue éteinte
depuis près de 2000 ans.
Et pour quelle raison voudriez-vous spécialement parler l’araméen ?
-» Ma petite dame écoutez : je ne vivrai sans doute plus très longtemps.
Alors, en arrivant au Paradis, j’aimerais pouvoir m’adresser directement au
Christ, dans sa propre langue ! «
-» C’est bien, ça, monsieur, mais qui vous dit que vous irez au Paradis ?
Peut-être irez-vous en enfer ? «
-» Ça , ce n’est pas grave, l’’arabe, je le parle déjà couramment ! “

O sistema de vigilância em Tancos
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Le Portugal est un petit (GRAND PAYS).

Le Portugal est petit « Grand Pays ». Ce fut Alfred Naquet(1), qui, le premier,
employa le mot. Mot très juste, car il correspond à la splendeur d’un passé
glorieux et aux espoirs d’un avenir triomphant. Si, en effet, de long de despotisme
royal et jésuitique. Interrompirent pour mon pays sa marche en avant, son
épanouissement naturel, il y a eu deux événements retentissants qui réveillèrent
de son sommeil criminel : la proclamation de la République, le 5 octobre 1910 ;
la résolution de sa participation à la guerre, prise par le Congrès, le 7 août 1914.
… Patrie et République sont devenues
chez nous deux termes synonymes.
Ils se confondent dans une même
aspiration. Il serait impossible de les
séparer, car c’est le régime républicain
qui symbolise aujourd’hui la Patrie
portugaise. Qu’est-ce que la Patrie
portugaise ? Ah ! Remontant au
passé, demandez-le d’abord à celui
qui a découvrit la route des Indes, en
donnant au commerce international
un nouvel essor et de nouveaux
débouchés ; à celui-ci, le plus grand de
nos ancêtres, qui nous donna l’Orient ;
à celui qui, abordant au Brésil, amena
au Nouveau Monde le nom Lusitanien,
à celui qui révéla ce paradis caché, l’île
de Madère.
Demandez à tous ces hardis marins
qui, à la suite de ses entraîneurs merveilleux, les Vasco de Gama, les Albuquerque, les Cabral, les Zarco de Camara,
ont sillonné les mers au XVe et au XVIe siècle, portant la bonne nouvelle aux
plages lointaines, aux mondes inconnus, non pas par le brigandage, mais pour
la civilisation. Demandez à tous ces soldats qui, au prix de leur vie, ont fondé
le plus vaste Empire colonial, qui ait jamais existé ; à tous ces héros qui ont
collaboré la plus belle épopée qui ait jamais été vécue. Demandez aux géants
des tempêtes qui ont reculé devant leur intrépidité ; aux abîmes ténébreux qui ont
livré leurs secrets ; aux Océans domptés qui leur ont ouvert leurs portes d’Infini.
Demandez-le à la Terre soumise, à la Nature maîtrisée, à l’Univers ébloui de tant
d’audace et de génie, qui lui rappelaient l’audace et le génie de Rome. Ombre
de Camões, lève-toi ! … Qu’est-ce encore la Patrie portugaise ? Un pays où, à
côté de l’amour des expansions mondiales, l’amour de l’indépendance nationale
a toujours dominé les cœurs.
Du deuxième siècle avant Jésus-Christ jusqu’au siècle actuel, le Portugal a
toujours maintenu, par des luttes tenaces et héroïques en faveur de ses libertés,
le caractère et les tendances de notre race. Vers l’an 150, nos ancêtres, les
Lusitaniens se soulevèrent à la voix d’un jeune pâtre de la montagne, Viriato,
qui battit successivement cinq prêteurs, accula dans un défilé l’armée du
consul Servillianus, imposa à la fierté romaine un traité qui le reconnaissait roi.
Les Romains ne purent se débarrasser de ce redoutable adversaire que par
l’assassinat. L’époque du comte Henri, prince français, quatrième fils du duc de
Bourgogne, celle de D. Afonso Henriques, le véritable fondateur de la monarchie
portugaise, jusqu’à D. Afonso III(2), qui si signala par la libération de notre territoire
sur les Maures, sont les preuves de hautes vertus qui se sont transmises à
travers toute notre histoire.
Citons entre les grandes figures qui se montrèrent des modèles de vaillance et
de loyauté, D. Nuno Álvares Pereira, le Scipion portugais. Ce fut à cette époque
(1385), pendant le règne de D. João d’Aviz, que remonte la longue série des
découvertes et des expéditions maritimes qui illustrèrent le petit royaume. …
Et si d’hier, nous passons à aujourd’hui, qu’est-ce encore la Patrie portugaise ?
Interrogez ce brave et vaillant peuple qui a donné à l’humanité étonnée le plus
splendide spectacle de beauté morale qui l’on ait jamais admiré. Interrogez ces
hommes de science, ces commerçants, ces industrielles, cette élite d’écrivains
et d’artistes, que tous se sont levés, dans les grandes journées d’octobre 1910,
pour aller vers la liberté, salue de la Patrie. … Alors, qu’est-ce donc enfin la Patrie
portugaise ? Par toutes ces traditions, tous ces héroïsmes, toutes ces beautés,
la Patrie portugaise est fille et partie intégrante, - et non la moins active, la moins
utile, la moins glorieuse, - de la grande Patrie latine.
Nous sommes de Latins ! Tout ce que nous avons fait de grand, nous l’avons fait
parce que nous appartenons à cette grande famille, avions étaient élevés à cette
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grande école de la Latinité, créatrice
de Droit et éducation de Liberté.
Notre passé le prouve. Comment
notre présent va le prouver encore,
c’est ce que j’ai maintenant le devoir
et la fierté de dire. L’effort portugais
n’a pas encore été apprécié comme
il le mérite. Par sa spontanéité et
l’esprit de sacrifice qui le caractérise,
il égale celui des grandes puissances.
Lorsque la guerre européenne éclata,
l’ancien président de la République,
Bernardino Machado, alors président
du Conseil, se présenta, le 7 août
1914, devant le Parlement, pour
demander le contrôle de la situation
du Portugal, afin d’accomplir le
devoir que l’honneur imposait à notre
Patrie envers l’Angleterre, dont nous
sommes, depuis des siècles, les
alliés. Je ne puis pas vous décrire
l’enthousiasme soulevé par les
déclarations du gouvernement. Dans
les rues, le peuple acclama les nations
de l’Entente. Le 23 novembre suivant,
le Président du Conseil renouvela
ses déclarations devant le Congrès.
La question ainsi posée, il ne pouvait
plus y avoir de doute sur l’entrée en
guerre du Portugal.
… Au nom du peuple portugais, j’ai
parlé à nos nobles visiteurs, je leur
ai exprimé notre foi absolue dans la
victoire, notre victoire, la victoire de la
civilisation. … Les Portugais sont avec
l’Angleterre et la France, aux côtés
des Alliés. … Eh quoi, a-t-on semblé,
nous dire, le Portugal n’aurait-il pas
dû se tenir tranquille ? Pourquoi courir
des risques, lui qui vivait paisiblement
loin des divers théâtres de la guerre ?
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Eh bien, j’ai audacieux orgueil de le
proclamer, nous sommes entrés en
guerre… par intérêt ! Oui, par intérêt !
Quel intérêt ? L’intérêt de la Patrie
portugaise, l’intérêt de la Civilisation
latine, l’intérêt de l’Humanité honnête.
L’intérêt de la Patrie portugaise…Pour
sauvegarder notre empire colonial
d’Afrique, où de tout notre avenir,
nous avions l’intérêt à la défaite de
cette Allemagne qui osait le convoiter.
En sortant de sa neutralité, le Portugal
– comme la Belgique, en défendant
la sienne – a donné au monde une
des plus hautes leçons morales que
l’Histoire ait jamais enregistrées. Et
c’est là ce qu’il y a eu, ce qu’il y a de
plus grand dans l’effort portugais.
(in L’Effort Portugais et l’Union
Occidentale, 1918, par Magalhães
Lima, ancien Ministre de la République
Portugaise)
Alfred Naquet (1834-1916), homme
politique français, députe à Vaucluse en 1871. Alfred Naquet était un Juif
arménien qui a été à l’origine de la loi sur le divorce en France, en 1882.
(1)

D. Afonso III, étant le second fils de D. Afonso II du Portugal, n’était pas destiné à héritier du
trône du Portugal, dévolu à son frère aîné Sancho. Pour cette raison, il part s’établir en France
où il combat dans le royaume du roi de France, Louis IX, son cousin.
(2)

Manuel do Nascimento / Paris
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Três prazeres da língua portuguesa

abc portuscale

Por Marco Neves
Há uns meses, escrevi este texto para o jornal da Escola Eça de Queirós, nos
Olivais, a pedido do professor Fernando Pinto. Hoje, lembrei-me de vir aqui
deixá-lo para que os leitores deste blogue também o possam ler.
Nunca fui aluno da Escola Eça de Queirós. Mas não deixa de ser uma das
minhas escolas. Porquê? Explico já.
Primeiro, anda por lá o meu sobrinho mais velho, o Dinis. Depois, é bem provável
que o meu filho Simão lá vá parar um dia. E, por fim, nunca me vou esquecer
do dia em que conversei com os alunos da escola, interessadíssimos e bem
atentos, ali à minha frente. Sim, nunca vou esquecer, porque, se é verdade que
já tinha falado sobre os dois livros que escrevi em livrarias e bibliotecas, esta foi
a primeira escola a que fui. E se há palavra que descreve o que senti, só pode
ser esta: prazer!
Pois que melhor tema para escrever para o jornal desta escola do que os
prazeres da língua? São muitos, eu sei. Por isso, tive de escolher três:

1. Conversar
Com as palavras, todos os dias fazemos alguém rir. Ou, pelo menos, serão raros
os dias em que cada um de nós não se ri ou não faz rir nas conversas que temos.
É um dos grandes prazeres: entre amigos, amores, família, a língua serve para
viver. Conversamos, sussurramos, contamos histórias, interrompemo-nos,
discutimos, fazemos as pazes, apimentamos tudo com os gestos das nossas
mãos, a acompanhar a torrente de sons que sai da boca. E não é um prazer?
Sim, é: embora seja um prazer que sentimos tantas vezes e em tantos sítios, que
nem reparamos nele, tal como não reparamos no triste que seria uma vida sem
conversas, sem riso, sem palavras.

2. Ler
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Há poucos dias, encontrei um homem de ar curioso, sério e compenetrado, a ler no
metro. Mal reparei no senhor, até ao momento em que percebo que está a ler um
livro minúsculo. Tão pequeno que eu não conseguia, a dois metros de distância,
perceber o título. Pois o certo é que tão diminuto objecto, com as palavras que
lá estavam escritas, conseguiu fazer o homem franzir as sobrancelhas, suspirar
fundo, chorar e rir às gargalhadas — tudo bem visível na sua cara e tudo no
espaço de três estações. Nunca me vou esquecer dessa curta viagem em que
vi, ao vivo, a força da literatura na cara dum homem no meio de gente distraída.
Naquela carruagem, era ele quem vivia mais intensamente. É essa a força das
palavras e um dos prazeres das línguas humanas.
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Apaixone-se por alguém que você possa
mandar à merda

Por Ruth Manus

Num relacionamento feliz- no qual, obviamente há desentendimentos cotidianoschega uma hora em que o único jeito de ser feliz é mandar quem se ama à
merda.
Nunca fui muito com a cara dos amores impecáveis. Nunca me convenci
muito com casais que estão sempre felizes, sempre em paz e sempre cheios
de certezas. Aliás, certeza parece-me coisa muito pouco coerente com o amor
conjugal.
Aqueles casais que dizem que nunca brigam, nem têm grandes desentendimentos,
soam para mim como uniões muito pouco saudáveis. A convivência entre duas
pessoas presume que haja duas personalidades, duas formas de ser, duas
opiniões diferentes. Quando há total convergência, parece-me que não haja
muita sinceridade- ou pior, que haja bastante opressão.
A questão é que os relacionamentos não precisam ser perfeitos. Mas precisam
ser de verdade. Quando há amor há alguma angústia. Quando há paixão há
impulso. Quando há desejo há sangue correndo nas veias. Relacionamentos
reais não navegam em mar muito calmo.
Discutir às vezes é normal. Mas guardar mágoa não. A raiva é uma erva daninha
que se espalha rapidamente se não for arrancada pela raiz. E é aí que a coisa
afunda, em um dois dois excessos: quando o peito está cheio de berros contidos
ou quando nossos dias viram encadeados intermináveis de brigas sem sentido.
Por isso, acredito que num relacionamento feliz- no qual, obviamente há
desentendimentos cotidianos- chega uma hora em que o único jeito de ser feliz
é mandar quem se ama à merda.
Não se trata de uma agressão- desde que ambos saibam lidar com essa
deselegância. Quando não há mais nada de construtivo para dizer, mas ainda
há uma certa raiva, é melhor mandar à merda e pronto. O outro costuma dizer
“vai você”. A briga acaba ali. A raiva é canalizada. Cada um vai para um canto.
Liga-se a TV, abre-se um livro, toma-se um banho. Depois de 15 minutos já dá
pra dizer “quer uma batatinha?”. E não há forma melhor de fazer as pazes do
que com batatinha. Melhor assim.
Não acredito em amores perfeitos. Nem acredito nos amores que se afundam no
pântano das discussões intermináveis ou das palavras não ditas. Acredito nos
amores honestos. E, com honestidade, frequentemente queremos mandar quem
amamos à merda. Depois passa. A raiva vai embora e só sobra a batatinha.
Ainda bem. Vida que segue.

3. Regressar à língua-mãe
Falar outras línguas é mais do que importante: é imprescindível nos dias que
correm. Poucos são aqueles que vivem uma vida inteira sem balbuciar palavras
em línguas estrangeiras — e ainda bem que é assim, digo-vos. No entanto, sinto
um prazer especial quando ando umas horas ou uns dias a falar em inglês ou
em espanhol e, depois, volto ao nosso querido português. É como chegar a casa
depois duma viagem: a viagem sabe bem, mas o regresso… Ah, o regresso…
Os sons, a entoações, as exactas palavras que vêm da nossa infância. A nossa
língua materna é isso mesmo: materna — e nossa. É a nossa boa língua
portuguesa.

Só
os
instruídos
são
livres

Eleições angolanas...
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Rosa dos Ventos
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Rose des Vents

Au sommet du Portugal
Cette excursion de trois jours dans le massif montagneux de la Serra da Estrela
commence à Seia, par une matinée dédiée aux enfants.
Tout d’abord, une visite didactique et très amusante au musée du jouet (Museu
do Brinquedo) pour voir des jouets de toutes les époques, de toutes tailles
et formes. Ensuite, au musée du pain (Museu do Pão), les enfants pourront
s’amuser à pétrir le pain et à faire des petits gâteaux qu’ils pourront ramener
chez eux. Et si entretemps c’est déjà l’heure du déjeuner, c’est le bon endroit
pour un repas en famille, en savourant les spécialités de la gastronomie
traditionnelle. Avant de quitter Seia, arrêtez-vous au Centre d’interprétation
pour avoir des informations sur les sentiers et les activités du parc naturel.
Pour atteindre Torre, le point culminant du Portugal continental, vous pouvez
choisir une route plus montagneuse qui passe par Sabugueiro et par le lac
artificiel Lagoa Comprida, ou une autre qui vous emmène dans différents villages
de montagne comme Lapa dos Dinheiros, Sazes da Beira et Valezim. Pour aller
à Loriga et Alvoco da Serra, il faut faire un détour qui vaut vraiment la peine,
en raison des superbes panoramas sur le relief glaciaire de ces montagnes.
Quant à l’hébergement, rien de mieux qu’un gîte rural pour pouvoir apprécier
pleinement cette ambiance bucolique et l’hospitalité des gens.
À côté de Torre, se trouvent une station de ski et, à proximité, les lacs de
Covões do Meio et de Ferro, avec de beaux paysages à admirer. Pour voir
un autre panorama fabuleux, faites donc un détour par Penhas da Saúde et,
si vous en avez le temps, descendez jusqu’à Covilhã et visitez le musée des
lainages (Museu dos Lanifícios) dédié à la principale activité économique de la
région, alimentée par les grands troupeaux de moutons. Les fidèles chiens de
troupeaux qui les guident sont d’une race autochtone, qui porte le nom de la
Serra da Estrela et dont les chiots font les délices des enfants.
En reprenant la route de la Serra, continuez jusqu’à Manteigas. Vous y trouverez
le parc de ski (Skiparque) qui offre une grande variété de sports extrêmes et
une piste de neige artificielle, où vous pouvez faire du ski ou du snowboard en
toutes saisons.

Photos:
Google, João Brás, Jorge António. Marcel Harpers,
Hudra Fer, Miguel Pires, Luís Silva, José Rubens
Moure, Fernando Liberato, ┴lvaro Isidoro, Régis Lisboa e
Manuel Andrade

Le dernier jour de cette excursion commence par une visite au château de
Folgosinho pour admirer la vue sur la vallée du Mondego, puis dans un autre
château – celui de Linhares da Beira. Par temps clair, le ciel de ce village
historique bien préservé est animé par les touches colorées des parapentes, qui
trouvent ici des conditions idéales pour voler. Tous ceux qui le veulent peuvent
tenter l’expérience de cette sensation ; il suffit de s’inscrire dans l’école locale.
Continuez la route jusqu’à Celorico da Beira pour visiter encore un château,
ainsi que le « manoir du fromage » (Solar do Queijo), où vous pourrez savourer
et acheter le produit préféré de la région, puis terminez cette excursion à
Guarda, la ville la plus haute du pays.
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Fecha o Verão, reabrem-se as rotinas
Está a encerrar mais uma temporada de Verão, que igualmente significa do
tormento dos incêndios florestais. Desta vez com o mais pesado balanço de
que há memória recente, com os 64 mortos registados em Pedrógão Grande
ainda antes do início oficial da temporada e a maior área florestal alguma vez
ardida em Portugal num só ano (mais de 230 mil hectares).
Como se compreende, aquele incêndio de Junho impressionou o país e gerou
uma interessante onda de solidariedade mas, como era inevitável, a seguir
veio a exigência do apuramento de responsabilidades e a querela política,
apesar do quadro eleitoral autárquico não ser o mais propício para tal. Por
esta razão e pela própria complexidade do fenómeno, o debate público
rapidamente resvalou para as subtilezas das razões técnicas e jurídicas já
fora do alcance da compreensão das pessoas comuns, que continuaram a
elucubrar em termos como: “isso é o interesse dos madeireiros”, “são os
corporativismos em choque uns com os outros”, “eles não vão parar com os
eucaliptos”, “os políticos são todos iguais”, etc. – percepções que não andam
longe da verdade mas que são claramente insuficientes para um esforço
de análise dos problemas e a definição de pistas para a sua resolução,
sobretudo para o futuro a médio prazo. Neste sentido, entre tantos outros,
realço o artigo do economista universitário Raul Lopes saído no jornal Público
de 18.Jul.2017 ou a opinião expressa no mesmo jornal a 7 de Agosto pelo
não-especialista António Neto, cidadão atento e bem informado.
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Já em Setembro do ano passado aqui tínhamos colocado um texto
reclamando uma revisão profunda da política florestal e do regime de
plantação existente – que imporia limitações ao direito de propriedade
– e no Outono manifestámos algumas expectativas favoráveis ao pacote
legislativo então apresentado pelo ministro Capoulas Santos. Agora, tudo foi
de novo posto em discussão: não apenas aquelas questões, mas também
a eficácia do Serviço Nacional de Protecção Civil, o SIRESP – “sistemade-informação” de emergência que deveria integrar todos os dispositivos
de segurança existentes no país (e note-se que aquela expressão significa
um “complexo informático” só produzido por grandes empresas do ramo,
neste caso bem conhecidas por boas e más razões) –, a competência e
o grau de especialização dos bombeiros, a utilização dos meios aéreos, o
desempenho da GNR e do “115”, a melhor adequação das espécies arbóreas
às actuais condições climáticas e às características do nosso espaço
rural, o papel dos meios de comunicação social, etc. Esperamos (quiçá
ingenuamente) que, para além das diatribes partidárias e parlamentares, um
razoável consenso possa ser alcançado quanto à orientação dos poderes
públicos nos próximos anos, sem que cada governo se empenhe sobretudo
em destruir o que o antecessor realizou, mas procure apenas melhorá-lo.
Houve, porém, duas matérias que aparentemente ficaram fora da discussão:
o problema do povoamento disperso em grande parte dos nossos espaços
rurais e o significado (para nós, portugueses) da eficaz intervenção de
grupos especializados de bombeiros espanhóis que acorreram com viaturas
da Galiza, Estremadura, Madrid e Andaluzia para combater os incêndios de
Pedrógão, Figueiró e Góis. Sobre isto me quero também manifestar.
Como fenómeno que é, em parte, global (devido ao aquecimento atmosférico)
e internacional-regional (pelas semelhantes condições e continuidades da
floresta mediterrânica), é normal e salutar que haja cooperação de vários
países em meios de ataque a incêndios quando estes atingem proporções
catastróficas, como foi o caso. Mas se o empréstimo de aviões-cisterna
pesados já é habitual, não o é tanto a deslocação de viaturas e bombeirossapadores especializados (militares?) espanhóis que, pelo que se viu,
tiveram uma intervenção decisiva para reduzir e finalmente extinguir as
chamas que persistentemente lavravam no concelho de Góis, sobretudo.
Fizeram-no discretamente, sem “espectáculo” e com grande eficácia, fugindo
à “mediatização” como sempre deveria ser; e foram-se embora sem “honras”
nem fanfarras, que o sul da Andaluzia estava prestes a requerer também
os seus serviços. Sem qualquer laivo de “patrioteirismo”, não poucos
se terão sentido envergonhados com esta prestação solidária, perante
as manifestações de impotência e desespero que pudemos observar em
tantos nacionais. Gracias, a nuestros hermanos! (que os seus dirigentes
não deixarão de recordar aos nossos na primeira oportunidade que se lhes
deparar, para daí tirar vantagem.)
Recordaria agora que, nesse anterior escrito, se afirmava que «o direito de
propriedade destes solos deve ceder a prioridade à segurança contra o fogo,
seja em termos do regime de florestação […] seja em termos de limpeza
e manutenção […]. Todos os terrenos abandonados devem reverter sem
demora para o património público e aos proprietários dos não-cuidados (por
prazo de cada temporada) deveria ser automaticamente retirada a sua gestão
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[…] deixada a empresas privadas de dimensão adequada especializadas
nesta actividade, em regime de concessão que respeitasse o direito dos
proprietários a receber a sua quota-parte do resultado financeiro daquela
exploração e as melhores regras de segurança antifogos e de preservação
ambiental».
É possível também que a anunciada “bolsa de terras” possa vir a integrar
a cedência graciosa, pelos proprietários, de matos e mesmo do direito de
replantação de “árvores bombeiras” nas suas terras abandonadas por essas
mesmas empresas concessionárias (talvez por prazo de 20 a 30 anos), que
disso tirariam rendimento, no quadro de planos de ocupação arbo-agropastoril dos solos gizados por equipas de técnicos competentes.
Com envolvimento dos municípios, competiria sobretudo ao Estado o
cadastro dos solos, a definição legal das condições de plantação e exploração
e das normas de segurança para as habitações rurais, o concurso para as
empresas concessionárias (não em PPP, mas sim em concorrência entre si
no âmbito de áreas geográficas alargadas), a vigilância e coordenação do
ataque aos incêndios (com meios próprios e do voluntariado) e a fiscalização
do cumprimento de todos estes preceitos.
Dantes, as tropas apeadas ou montadas (por “vocação”) e os oficiais de
estado-maior (por necessidade) conheciam muito bem o território nacional,
sobretudo o mais acidentado, por ser menor a intensidade tecnológica do
seu armamento e o terreno constituir, nesse caso, um elemento fundamental
de sucesso ou de derrota. Hoje, são os autarcas quem melhor o domina,
porém com a abissal diferença da sua fragmentação (quase sempre de
costas voltadas para os concelhos vizinhos). A visão integrada do nosso
espaço rural, com a acentuada diversidade que contém, exige agora que
uma nova lógica de interesse público presida às grandes orientações
estratégicas (actividade económica, propriedade fundiária, povoamento,
meios de comunicação, preservação ambiental, segurança pública,
protecção civil, etc.) e, seguidamente, à (re)construção de estruturas e
processos organizacionais e à selecção do respectivo pessoal especializado
(sobretudo ao nível dos principais decisores), bem como a uma adequada
informação às populações.
Obviamente, a questão do povoamento está estreitamente articulada
com o regime de propriedade de minifúndio que domina o centro e norte
do país (mais o Algarve) e, além disso, com ainda outras variáveis como
sejam o valor económico das plantações, a eficácia das redes viárias e
de telecomunicações electrónicas, a responsabilidade camarária pelo
licenciamento de novas construções de habitação (e reabilitação das mais
antigas), as características demográficas da população ainda aí residente e
o seu apego a manifestações simbólicas ou culturais muito compreensíveis
(ermidas, lavadouros, festas, cafés, etc.), por serem estruturantes da sua
identidade social.
Porém, se naquela região do “pinhal interior” ainda subsistem algumas
aldeias ou lugares com uma dimensão, população e identidade mínimas
– que precisam de ser protegidas contra estes riscos com melhores
acessibilidades, comunicações e proximidade de apoios de todo o tipo
(bombeiros, segurança policial, emergência médica, correio, etc.) – basta
andar cinquenta quilómetros mais para o litoral para que a paisagem
humana se modifique inteiramente, com casas e casais isolados e dispersos
pela natureza, que sempre se tornará impossível proteger em termos
equivalentes, tal como, de resto, certas povoações de montanha onde
sobrevivem miseravelmente alguns poucos milhares de rurais idosos. São
três tipos de povoamentos distintos, a que a sociedade e o Estado terão de
responder com soluções diferenciadas, a saber:
a) nas aldeias viáveis, assegurar as referidas condições de segurança e
plena interligação com o tecido social mais próximo, sem contudo desperdiçar
qualquer oportunidade para uma concentração populacional mais eficiente
nas vilas e cidades vizinhas, que apresentam outras e melhores condições
de vida, de dinamização económica e enriquecimento cultural;
b) no povoamento individual-familiar disperso, de pessoas com razoáveis
ou bons meios de subsistência (incluindo as numerosas habitações
secundárias), consciencializá-las da obrigação que têm de (custear e) cuidar
da sua própria segurança ao quererem preservar esse seu isolamento e
individualidade, recusando-se também os municípios a licenciar a construção
de novas habitações em semelhantes condições; c) finalmente, no terceiro
caso, é indeclinável dever da sociedade arcar com a responsabilidade e os
custos dessas situações de isolamento de pessoas sem recursos próprios,
incentivando a sua deslocação para a vila mais próxima e tratando-as,
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em todas as circunstâncias, como “casos sociais” que realmente são
(geralmente vivendo da horta, da capoeira e de um subsídio público),
fornecendo-lhes, no mínimo, meios de alerta e socorro de emergência,
de simplicidade e eficácia comprovadas.
Da mesma forma que a floresta, a agricultura e a pecuária precisam
de ser empresarializadas, já não sendo sustentáveis por mais do que
uma geração as micro-explorações familiares tradicionais de parcelas
pequenas e dispersas, trabalhadas com equipamento rudimentar.
Empresarializado já o está, em parte, o sector vinícola e o olival (este,
sobretudo no Alentejo, graças ao impulso espanhol), a pecuária intensiva
(muitas vezes em degradantes condições de acondicionamento dos
animais) e a produção industrial de rações. A isto se pode juntar a
fruticultura do Oeste (cooperativizada) e o pequeno nicho associado na
AgroBio. Aqui se têm registado os mais acentuados progressos na última
década-e-meia. Mas a maior parte da área agricultável e de pastorícia
terá de sofrer restrições e estímulos especiais para que não persistam
as terras incultas e para que os pequenos-e-médios proprietários sejam
melhor formados, devidamente equipados e descubram as vantagens
do associativismo cooperativo na especialização das produções, no uso
da maquinaria agrícola apropriada, nas colheitas e aprovisionamento
dos mercados, na contratação de frescos com as “grande superfícies”
comerciais, nos processamentos industriais e na exportação. As
“denominações de origem” de vários produtos oriundos da pequena
empresa familiar são tão um bom instrumento de progresso, certificação
da sua qualidade e sustentação a mais longo prazo.
Há cinquenta anos, a “reforma agrária” foi um projecto nacional falhado,
pela sua instrumentalização partidária e desadequação histórica –
como ainda há pouco relembrou na televisão António Barreto. Mas o
país continua à espera de uma reestruturação fundiária que viabilize a
agricultura moderna de que se carece sem, contudo, desajeitadamente,
destruir os últimos traços de cultura camponesa que ainda dão sentido
à ocupação que fazemos deste território.
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NEM TUDO ACONTECEU POR ACASO

Novo livro do historiador Manuel do Nascimento, mas desta vez associando-se
ao género contador de histórias, o que lhe trouxe um prazer enorme, como ele
nos confiou.
O contador de histórias resiste aos tempos, é arte viva da cultura de um povo, da
sua sensibilidade e desenvolvimento.
Contar histórias é um talento nato em certas pessoas, contar histórias reais ou
inventadas na intensa necessidade de sermos ouvidos de uma maneira explícita
e prática de transmitir a todos, sem ser somente ao público académico.
De facto, “nem tudo acontece por acaso”!
Este livro foi fomentado na mente do autor durante uma viagem a Portugal e uma
estadia em Lisboa, onde encontrou na rua os personagens que lhe contaram as
suas vidas, nas quais ele também se sentiu imiscuído.
Encontros e reencontros, mas também um pouco de História da participação dos
portugueses na primeira Guerra Mundial e das consequências sociológicas para
alguns. Paris, Lisboa, romance...mesmo um bocadinho de poesia:

Quero viver na rua
Falar para a lua
Pois é da rua que eu venho
É nela que eu sonho
E com mais ninguém posso falar
E já nem palavras de saudade me convencem
Quero ser como os rios que morrem no mar
Por Nanda Pinto/Paris

JF / 21.Set.2017
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Manuel do Nascimento, nosso ilustre e habitual colaborador,
muito apreciado por nós e pelos nossos leitores.
Felicitações Manuel do Nascimento. (ABC-portuscale)
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A triste geração que virou escrava
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Por Mia Couto
“E a juventude vai escoando entre os dedos.”
Era uma vez uma geração que se achava muito livre.
Tinha pena dos avós, que casaram cedo e nunca viajaram para a Europa.
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O problema era que o auge estava cada vez mais longe. A meta estava cada vez
mais distante. Algo como o burro que persegue a cenoura ou o cão que corre
atrás do próprio rabo.
O problema era uma nebulosa na
qual já não se podia distinguir o que
era meta, o que era sonho, o que era
gana, o que era ambição, o que era
ganância, o que era necessário e o
que era vício.
O dinheiro que estava na conta dava
para muitas viagens. Dava para
visitar aquele amigo querido que
estava em Barcelona. Dava para
realizar o sonho de conhecer a Tailândia. Dava para voar bem alto.
Mas, sabe como é, não? Prioridades. Acabavam sempre ficando ao invés de
sempre ir.
Essa geração tentava convencer-se de que podia comprar saúde em caixinhas.
Chegava a acreditar que uma hora de corrida podia mesmo compensar todo o
dano que fazia diariamente ao próprio corpo.
Aos 20: ibuprofeno. Aos 25: omeprazol. Aos 30: rivotril. Aos 35: stent.
Uma estranha geração que tomava café para ficar acordada e comprimidos para
dormir.
Oscilavam entre o sim e o não. Você dá conta? Sim. Cumpre o prazo? Sim.

Tinha pena dos pais, que tiveram que suportar em empreguinhos ingratos e suar
muitas camisas para pagar o aluguer, a escola e as viagens em família para
pousadas no interior.
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Chega mais cedo? Sim. Sai mais tarde? Sim. Quer destacar-se na equipa? Sim.
Mas para a vida, costumava ser não:

Tinha pena de todos os que não falavam inglês fluentemente.

Aos 20 eles não conseguiram estudar para as provas da faculdade porque o
estágio exigia muito.

Era uma vez uma geração que crescia quase bilíngue. Depois vinham noções de
francês, italiano, espanhol, alemão, mandarim.

Aos 25 eles não foram morar para fora porque havia uma perspectiva muito boa
de promoção na empresa.

Frequentou as melhores escolas.

Aos 30 eles não foram ao aniversário de um velho amigo porque ficaram até as
2 da manhã no escritório.

Entrou nas melhores faculdades.
Passou no processo selectivo dos melhores estágios.
Foram efectivados. Ficaram orgulhosos, com razão.
E veio pós, especialização, mestrado, MBA. Os diplomas foram subindo pelas
paredes.

Aos 35 eles não viram o filho andar pela primeira vez. Quando chegavam, ele já
tinha dormido, quando saíam ele não tinha acordado.
Às vezes, choravam no carro e,
descuidadamente começavam a perguntar-se se a vida dos pais e dos avós
tinha sido mesmo tão ruim como parecia.
Por um instante, chegavam a pensar
que talvez uma casinha pequena, um
carro popular dividido entre o casal e
férias num hotel rural pudessem fazer
algum sentido.
Mas não tinham mais tempo. Já eram
escravos do câmbio automático, do vinho francês, dos resorts, das imagens, das
expectativas da empresa, dos olhares curiosos dos “amigos”.
Era uma vez uma geração que se achava muito livre. Afinal tinha conhecimento,
tinha poder, tinha os melhores cargos, tinha dinheiro.
Só não tinha controlo do seu próprio tempo.
Só não via que os dias estavam passando.
Só não percebia que a juventude lhe estava escoando entre os dedos e que os
bónus do final do ano não comprariam os anos passados.

Era uma vez uma geração que aos 20 ganhava o que não precisava. Aos
25 ganhava o que os pais ganharam aos 45. Aos 30 ganhava o que os pais
ganharam na vida toda. Aos 35 ganhava o que os pais nunca sonharam ganhar.
Ninguém podia os deter. A experiência crescia diariamente, a carreira era
meteórica, a conta bancária estava cada dia mais bonita.
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Portugal : un redressement économique
et social qui prend Bruxelles à contre-pied
Le Portugal n’a presque plus de déficit budgétaire, bénéficie d’une des
meilleures croissances de la zone euro, a fait baisser son chômage et attire
les investisseurs. Le petit miracle économique et social portugais s’est réalisé
en moins de 2 ans avec une politique pourtant opposée aux demandes de la
Commission européenne. Doit-on parler désormais du modèle portugais plutôt
que du modèle allemand ou suédois ?
Par Pascal Hérard
Il y a un an, en juillet 2016, la Commission européenne entamait une procédure
pour «déficit excessif» contre le gouvernement de Lisbonne. Le Portugal risquait
une amende, selon Bruxelles, puisque il était censé ramener son déficit à 2,5 %
de son PIB en 2015 au lieu des 4,4 % annoncés. La procédure a été abandonnée
un mois plus tard. Etonnement, la France n’était pas soumise à la même pression,
alors qu’elle n’avait pas — elle non plus — tenu ses engagements : 3,4% de
déficit au lieu des 3% requis. Depuis, le phénomène s’est radicalement inversé :
le Portugal a réduit son déficit à 2,1% en 2016 et devrait le ramener à 1,5% cette
année. La France, elle, a abaissé péniblement son déficit à 3,3% en 2016 et table
sur 3,2% cette année quand elle s’est engagée à atteindre... 2,8%. L’Espagne
est encore à 4,5%.
Mais l’économie portugaise n’a pas réussi à réduire ses déficits par la baisse des
dépenses publiques, des réformes structurelles du travail visant à «assouplir»
les droits des salariés, ou en abaissant les protections sociales, comme le
préconise la Commission européenne. C’est même l’inverse qui a été pratiquée
au Portugal depuis un an et demi. Un choix qui explique certainement l’irritation
très nettement affichée par Bruxelles au printemps 2016, lors des annonces de
Lisbonne.
Portugal : les audaces de la gauche irritent à Bruxelles

Mesures socio-économiques
Depuis novembre 2015, c’est un gouvernement socialiste qui est au pouvoir au
Portugal, soutenu et poussé par une
union des gauches, composée du Parti
communiste portugais, des écologistes,
et du «Bloco de esquerda», le bloc de
gauche (gauche radicale).
Ni austérité, ni populisme : le Portugal
suit sa voie de gauche
Les choix économiques et sociaux
de ce gouvernement se sont portés
sur une politique clairement antiaustéritaire et antinomique avec
celle pratiquée par le gouvernement
précédent, de droite, qui avait gelé le
salaire minimum et les pensions de
retraites, augmenté les impôts, et réduit
les aides publiques. Ce qui n’avait pas
permis de réduire le déficit budgétaire
ni le chômage significativement, mais
avait fait exploser la précarité et la
pauvreté dans le pays.
Le gouvernement du nouveau premier ministre, António Costa, depuis 2 ans, a
donc appliqué des réformes qui avaient été déclarées dans son programme de
coalition, en parfaite opposition avec la politique précédemment menée, comme
le souligne cet extrait : «La politique d’austérité suivie ces dernières années a
eu pour conséquence une augmentation sans précédent du chômage avec des
effets sociaux dévastateurs sur les jeunes et les citoyens les moins qualifiés, ainsi
que les familles et les milliers de Portugais au chômage. Elle a été aussi associée
à une dévalorisation de la dignité du travail et des droits des travailleurs.»
Le salaire minimum a été augmenté en 2016 puis de nouveau en 2017, en
échange de baisses de cotisations pour les employeurs, de 23% à 22%. Ces
deux augmentations du SMIC portugais ont passé le salaire minimum de 505€
à 557 €. Puis des mesures économiques à vocation sociale — mais aussi de
relance du pouvoir d’achat — ont été prises : augmentation des retraites et des
allocations familiales, renforcements du droit du travail, baisses des impôts
pour les salariés les plus modestes, arrêt des privatisations de services et
d’infrastructures publics, programme de lutte contre la précarité. Il est aussi prévu
de supprimer les coupes dans les revenus des fonctionnaires et de ramener leur
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temps de travail à 35 heures par semaine. Sur le plan purement économique,
la stratégie portugaise n’a pas été non plus en accord avec les demandes de la
Commission, et se sont pourtant avérées payantes

Politique anti-austéritaire de relance par la demande
Le chômage se situait à 14,4% en 2014, après une année noire à plus de 16% en
2013, puis s’était stabilisé en 2015 — mais toujours à un niveau élevé — à 12,2%.
En 2016, une nouvelle décrue l’a fait parvenir à 11,1%, et en 2017, le chômage est
à 8,8% au deuxième trimestre, ce qui laisse envisager, selon les spécialistes, un
taux pour de 9,4% pour l’année entière. Un chômage potentiellement inférieur à
celui de la France. Les projections actuelles des instituts tablent sur un chômage
portugais à 7% en 2019, le plus bas depuis 2004.
Le virage actuel des politiques économiques du pays n’est pas étranger à cette
nette amélioration des créations d’emplois sur deux années consécutives avec
pour conséquence la progression de la croissance du PIB, évaluée pour 2017
à 2,5%, contre 1,9% pour la zone euro et seulement 1,5% pour la France. Le
commissaire européen aux Affaires économiques Pierre Moscovici a confirmé
ces bons résultats en juillet à Lisbonne, indiquant que «la réduction du déficit
au Portugal est durable» et que «la croissance sera probablement supérieure à
2,5% en 2017». Malgré tout, l’ancien ministre français de l’économie de François
Hollande a tenu à dire au gouvernement portugais que «sur le plan du marché du
travail, il faudra veiller à mieux intégrer les chômeurs de longue durée.»
Le ministre de l’économie du Portugal, Caldeira Cabral, explique cette reprise
économique par plusieurs facteurs. Le premier est celui d’un renouveau
d’industries orientées à l’export telles que l’automobile, les chaussures ou encore
le textile qui avaient quasiment disparu du paysage. Les industriels, installés
depuis des années dans les pays de l’Est pour la main d’oeuvre très bon
marché, sont en train de revenir vers le Portugal, à la recherche d’une meilleure
qualité professionnelle tout en conservant des coûts salariaux avantageux. Les
investissements sont effectivement en hausse depuis deux ans, particulièrement
dans l’industrie automobile. Caldeira Cabral pense que la hausse des revenus
joue aussi, en redonnant confiance aux investisseurs, aux entreprises, avec une
demande interne qui augmente et une progression de la consommation vers des
produits de meilleure qualité.
Cette politique de relance par la demande, confortée par une politique sociale
du mieux-disant est dans le même
temps tirée par une revitalisation du
tourisme grâce — entre autres — à des
projets immobiliers haut de gamme.
Plutôt miser sur la qualité, donc que
sur les prix bas. Pierre Moscovici, sur
ce plan, a tenu à souligner, toujours
lors de sa visite de juillet dernier,
«Le retour de l’investissement à
la fois externe et interne, les bons
résultats des exportations ainsi que le
boom du tourisme». Mais sur le plan
budgétaire, le Commissaire français a
étrangement déclaré que «les efforts
doivent être poursuivis pour réduire le
déficit structurel», alors que le pays est
devenu l’un des meilleurs élèves de la
classe sur ce sujet, tandis que la France
ou l’Espagne ne le sont toujours pas...

(Photo Patricia de Melo Moreira / AFP)

Nouveau modèle
très discret

portugais

Depuis la crise financière de 2008 et celle des dettes souveraines de 2010, la
plupart des pays du sud de l’Europe n’ont pas réussi à sortir la tête de l’eau : les
déficits budgétaires sont souvent supérieurs aux critères européens, le chômage
y est toujours très élevé, les problèmes sociaux causés par la précarité persistent.
Les prêts concédés par le FMI, sous l’égide de la BCE et de la Commission
européenne pour aider ces pays à retrouver un peu de vigueur et payer leurs
dettes ont été tous accompagnés d’obligations de réductions des déficits, par une
baisse des dépenses publiques et des demandes précises, comme le gel des
salaires des fonctionnaires, des pensions de retraite, la baisse des prestations
sociales.
Ces politiques dites d’austérité ont été doublées de réformes structurelles
du marché du travail visant à assouplir les droits des salariés pour améliorer
la compétitivité des entreprises. Ces réformes du marché du travail sont elles
aussi une demande de Bruxelles. La Grèce, l’Italie ou l’Espagne ont effectué
ces politiques d’austérité et ces réformes sans succès concret. Tout comme le
Portugal jusqu’en 2015. L’Italie, si elle a baissé ses dépenses et a atteint un
déficit inférieur à 3% en 2016, n’arrive pas à faire baisser son chômage qui est
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supérieur à 11%. En Espagne, le chômage est à 18,7% au premier trimestre
2017, et le déficit public ne colle toujours pas aux critères de Bruxelles : 3,6%
en 2016. L’échec des politiques de rigueur budgétaire accompagnés des
«assouplissements du marché du travail» ne permettent visiblement pas de faire
repartir ces économies.
Source AFP/ Le Point.fr

Londres : Daech revendique l’attentat
dans le métro
La police et les services de secours sont intervenus après une explosion décrite
par des témoins. L’Etat islamique a revendiqué ce soir l’attentat dans le métro
de Londres. Quelques heures plus tôt ce vendredi 15 septembre, une bombe
artisanale avait explosé dans une station du métro londonien, blessant 29
personnes en libérant une « boule de feu » dans la rame à l’heure de pointe.
L’attentat - le cinquième en six mois au Royaume-Uni - s’est produit vers 8 h 20 (7
h 20 GMT) dans la station de Parsons Green, située dans un quartier aisé du sudouest de Londres. « Il y a eu une explosion », a dit à la presse le commandant de
l’unité antiterroriste de la police de la capitale, Mark Rowley. « Nous considérons
qu›il s›agit de la détonation d›un engin explosif artisanal », a-t-il ajouté.
« Une chasse à l’homme est en cours » pour retrouver le ou les auteurs de
l’attentat, qualifié de « terroriste » par la police, a indiqué sur LBC Radio le maire
de Londres, Sadiq Khan. La police a précisé dans un communiqué que son unité
de contre-terrorisme procédait à des « investigations rapides pour identifier les
responsables », ajoutant toutefois qu’« aucune arrestation » n’avait pour l’heure
été effectuée.
La Première ministre britannique Theresa May a annoncé que le niveau d’alerte
terroriste était relevé au niveau maximum («critique»), ce qui signifie qu’un attentat
est «imminent». Elle a aussi annoncé le déploiement de militaires sur des sites clés.

«Destiné à faire d’énormes dégâts »
Dans un bilan actualisé, les services de santé ont fait savoir que 29 blessés,
dont aucun grièvement atteint, avaient été traités à l’hôpital, « la plupart » pour
des brûlures selon Mark Rowley. L’attentat intervient après une vague d’attaques
ces derniers mois au Royaume-Uni revendiquées par le groupe djihadiste État
islamique. « Il y a eu une énorme détonation », a déclaré à l’Agence FrancePresse, près de la station, Charlie Craven, qui s’apprêtait à prendre le métro
pour aller travailler au moment de l’attentat. « On prend le métro tous les matins.
(...) On n›aurait jamais pensé que ça arriverait ici. » Peter Crowley a dit avoir vu
« une boule de feu » et a posté sur son compte Twitter des photos montrant son
front brûlé.
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Theresa May a estimé que « l’engin explosif était destiné à faire d’énormes dégâts
», à l’issue d’une réunion d’urgence de son cabinet. Le niveau d’alerte a été
maintenu à « critique », celui d’un attentat « hautement probable ». Des photos
diffusées sur Twitter montraient un seau blanc en train de brûler mais peu abîmé,
dans un sac de congélation de supermarché Lidl à l’intérieur d’un wagon du métro,
à proximité des portes automatiques, et dont sortaient des fils électriques.
Le Portugal a démontré depuis 2 ans, qu’une politique — inverse aux politiques
austéritaires, et donc basée sur une relance par la demande et l’amélioration des
protections sociales — pouvait fonctionner. Ce que le FMI avait déjà confirmé en
2016 en annonçant à propos de la Grèce que «l’austérité ne fonctionnait pas». De
là à préconiser une politique sociale de relance en Europe, le pas est un peu grand
pour l’institution internationale qui a toujours été favorable au désengagement
financier social des Etats et à la privatisation de leurs infrastructures et services.
Malgré tout, si l’exemple portugais était mis en avant, il pourrait être une piste
intéressante de redressement «par le haut» des Etats de la zone euro encore
affectés par la crise. Une sorte d’espoir de changement économique et social
permettant une sortie de crise. A moins que le modèle économique allemand,
de plus en plus contesté pour ses effets sociaux négatifs, ne cède la place au
modèle suédois qui semble attirer des dirigeants politiques, dont Emmanuel
Macron ?
Le modèle suédois reste malgré tout difficile «à vendre», bien que sa réussite
économique soit réelle : ce pays n’est pas dans la zone euro, possède depuis
longtemps l’un des niveaux de vie les plus élevés du monde, et surtout, ses
salariés sont syndiqués à 80%.

Trump tweete, May s’énerve
Cela suggère que « l’explosion n’a que partiellement réussi », a estimé Hans
Michels, professeur d’ingénierie chimique à l’Imperial College de Londres, dans
un communiqué. Le maire de Londres a condamné les « individus ignobles qui
tentent d’utiliser le terrorisme pour nous toucher et détruire notre mode de vie
». Donald Trump a, quant à lui, dénoncé sur Twitter des terroristes « ratés »,
affirmant qu’ils avaient été repérés par Scotland Yard avant l’attaque. De quoi
fâcher Theresa May, qui a dénoncé des conjectures « d’aucune aide ».
La plupart des précédents attentats au Royaume-Uni avaient été revendiqués par
le groupe État islamique. En mars, à Londres, un assaillant avait utilisé un véhicule
pour percuter des passants sur le pont de Westminster avant de poignarder un
policier, faisant cinq morts. En mai, un kamikaze s’était fait exploser avec une
bombe artisanale à la sortie d’un concert d’Ariana Grande à Manchester (nord),
faisant 22 morts. En juin, des assaillants à bord d’une camionnette avaient
foncé sur des passants sur le London Bridge avant d’en poignarder plusieurs,
faisant huit morts. Un autre attentat avait visé des fidèles près de la mosquée
londonienne de Finsbury Park en juin. Il avait été perpétré par un homme qui
avait foncé sur la foule, faisant une dizaine de blessés et un mort.
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Um alemão em Portugal: Back to business Geddel para a posteridade

Por João Almeida Moreira

A foto do tesouro do político baiano espalhou-se por todos os recantos da
internet como a ilustração definitiva do Lavo-Jato para a posteridade

Fotografia: D.R Fotografia: D.R Simon Schaefer
Porque não pode Portugal ser o país que atrai os melhores empreendedores
mundiais? Na semana passada fui convidado e tive a honra de apresentar os
esforços da Startup Portugal em Bruxelas, ao mais alto nível, mas durante um
pequeno-almoço informal com a Comissão Europeia, como orador. Começou
com uma pergunta de um director-geral, que questionou: “Porquê um alemão
em Portugal, a trabalhar com a Startup Portugal?”. Porque Portugal está aberto
à inovação, a ideias e aos inputs de qualquer ponto do mundo. Enquanto alguns
se estão a fechar, Portugal está a fazer o contrário”, respondi.
Ao olhar para as negociações do último ano e meses, um exercício que tive de
fazer para preparar a minha apresentação em Bruxelas, percebi que realmente
aconteceu muita coisa e que houve programas desenvolvidos e entregues para
cada estágio de empreendedorismo, desde a mais pequena às empresas que
crescem mais rapidamente, independentemente de todas as circunstâncias
sociais. E várias iniciativas em torno do financiamento de negócios – não é por
acaso que o que está a provocar toda a vibração desta nova economia é o
financiamento do seu crescimento – estão disponíveis para incentivar capital
estrangeiro a investir em Portugal: Os co-investimentos do programa 200M foram
aprovados, e vão servir como uma ferramenta muito em linha com o que foi
lançado pela Israel Venture Capital. Não apenas co investimos com os melhores,
mas aprendemos com eles e orgulha-me fazer parte disto.
Dito isto, há ainda muito que precisa de ser feito e que pode ser feito. A economia
mais “selvagem” está num momento crítico, com as indústrias mais tradicionais
a sofrerem disrupções de todos os lados. O populismo é uma forma fantasma
de política contemporânea e é, em parte, alimentada pelas diferentes formas
de distribuição dos média modernos. A guerra em torno da informação está
a ganhar intensidade e a influenciar eleições de uma forma chocante e até
perigosa. A bitcoin e a tecnologia blockchain estão a mudar as fundações e os
princípios dos nossos modelos económicos estabelecidos e – como me disse
um empreendedor muito virado para o digital – isso é bom. Mas fiz questão de
lhe dizer que uma grande maioria da população ainda não entende o que se
passa, não acompanha a velocidade e a intensidade com que a tecnologia nos
empurra para a frente.
É isto que aplaudo na abertura do governo português à inovação e a vontade
de agarrar a mudança digital. É por isto que não devia ter ficado surpreendido
com o feedback que recebi em Bruxelas, é por isto que penso que este é um
dos grandes momentos para Portugal, na Europa, ser ainda mais ousado e
para mudar mais para melhor. Porque não pode Portugal ser o país que atrai os
melhores empreendedores mundiais? Muitas das circunstâncias estão cá e com
a Web Summit ao virar da esquina, é tempo de get back to business.

Todos não somos demais
para salvar Portugal

Como ilustrar nos livros de história do futuro a Operação Lava-Jato? Com uma
foto de Lula da Silva? Injusto e parcial, dirá à esquerda.
A de Michel Temer? Também, responderão os três ou quatro defensores do
actual presidente.
Os cleptomaníacos Sérgio Cabral e Eduardo Cunha talvez merecessem a honra
mas exerceram “apenas” as funções de governador do Rio de Janeiro e de
presidente da Câmara dos Deputados, respectivamente.
Durante meses chegou a ser Newton Ishii a cara da Lava Jato: o agente da polícia
federal de origem japonesa, por isso conhecido como “Japonês da Federal”,
aparecia sempre a acompanhar o último algemado famoso na direcção da cela.
Mas como Ishii, o próprio, acabou condenado por um caso de contrabando
na fronteira do Brasil com o Paraguai, não pode ser o rosto de uma acção
anticorrupção.
Por isso, o melhor, numa operação policial com mais de cem detenções, perto
de 1200 nomes da nata da política e da alta finança envolvidos e quantias
incontáveis desviadas é não personalizar.
Como faz a TV Globo, que sempre que aborda a Lava-Jato usa uma arte com
canos de esgoto enferrujados a jorrarem dinheiro, uma boa imagem de corrupção.
Só que quando criou o grafismo, a Globo devia pensar que a operação seria
limitada no tempo e no alcance – entretanto, passaram-se anos e já nenhum
telespectador aguenta mais ver os canos enferrujados na abertura dos jornais.
Estávamos, pois, num impasse gráfico quando Geddel Vieira Lima decidiu
resolver o dilema dos tais livros de história do futuro.
Amigo do círculo mais íntimo de Temer, Geddel já era acossado por casos de
corrupção desde o início da sua infame trajectória política – o último dos quais
levara-o a ser condenado na Lava-Jato por desvio de 20 milhões de reais [seis
milhões de euros aproximadamente] e o penúltimo obrigara-o a demitir-se do
actual governo por pressionar o ministro da Cultura a deixá-lo construir um
imóvel numa zona tombada por razões arquitectónicas.
Mas na última semana ele superou-se. Por visitar muitas vezes um apartamento
em nome de um amigo, a polícia recebeu uma denúncia anónima. Estaria Geddel
a esconder documentos comprometedores no local? Ele dizia que não, que
usava o imóvel para guardar pertences do pai, falecido no ano anterior. Até que
a polícia resolveu fazer esta semana uma busca, devidamente autorizada por
um juiz, e descobriu a maior quantidade de dinheiro vivo jamais apreendida na
história do Brasil. Para contar os 51 milhões de reais – uns 13 milhões de euros
– espalhados pelo chão dentro de malas, sacos e pacotes foram necessárias 14
horas de trabalho de funcionários da polícia devidamente ajudados por máquinas
usadas nas casas de câmbio.
Habituado toda a vida a papéis secundários, desta vez Geddel superou Lula,
Temer, Cabral, Cunha, Ishii, Youssef, Paulo Roberto, Delcídio e até os canos de
esgoto da TV líder de audiência: a foto do tesouro do político baiano espalhou-se
por todos os recantos da internet como a ilustração definitiva da Lava-Jato para
a posteridade.
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Manobras militares russas na fronteira da
NATO geram medo e conspirações

O Exército russo inicia esta quinta-feira um dos mais importantes exercícios
militares dos últimos anos, em clima de desconfiança mútua entre Moscovo e a
NATO. No Leste europeu há receio de provocações e até de invasões.
João Ruela Ribeiro
Exposição de material de tanques de guerra russos perto de São Petersburgo
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rodar entre os três Estados bálticos (Estónia, Letónia e Lituânia) e a Polónia. Em
Julho, um exercício liderado pelos EUA mobilizou 25 mil soldados provenientes
de mais de vinte países que se dividiram entre a Hungria, Roménia e Bulgária.
A controvérsia começa desde logo pelas estimativas quanto ao número de
soldados envolvidos no Zapad. O número que está a causar calafrios nas
chancelarias europeias é cem mil. A ministra da Defesa alemã, Ursula von der
Leyen, foi a dirigente mais recente a referir-se a esta estimativa, dando origem a
declarações de “perplexidade” por parte do Governo russo.
Moscovo diz que o Zapad vai envolver 12,700 soldados, dos quais apenas 5500
são russos e os restantes bielorrussos, e 680 equipamentos militares (tanques,
peças de artilharia, aeronaves, etc.). No meio de relatos tão contraditórios é
difícil discernir a verdadeira dimensão dos exercícios. De qualquer forma, “o
número de cem mil soldados é muito ao lado”, disse ao site Business Insider
o analista Mark Galeotti. As diferenças nas estimativas finais parecem estar
relacionadas com as metodologias de contabilização. A par do Zapad, o Exército
russo vai realizar várias manobras mais reduzidas nas proximidades e também
estão programados exercícios de defesa civil articulados com a simulação de um
cenário de guerra.
“Essa participação pode ir desde a instalação de um campo de tiro até ficar
na base sem fazer nada, e mesmo assim ser contabilizada pelos analistas
ocidentais como parte do exercício”, escreve o investigador do Instituto Kennan,
Michael Kofman.
Os números fornecidos pelo Ministério da Defesa russo sugerem, por outro lado,
que a dimensão real possa ser superior. O objectivo da estimativa é impossibilitar
a presença de observadores da Organização para a Segurança e Cooperação
na Europa (OSCE), ao abrigo do Documento de Viena – que regula os exercícios
militares no continente e obriga ao acolhimento de observadores internacionais
para manobras que envolvam mais de 13 mil soldados. Uma das estratégias
usadas por Moscovo é dividir um grande exercício em esquemas mais pequenos
que nunca ultrapassem o limite fixado.
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Quando um Governo tem de esclarecer publicamente em várias ocasiões
que os exercícios militares que o Exército está a planear não são o prelúdio
de uma invasão, falar de simples desconfiança será uma subvalorização. Foi o
que aconteceu nas semanas que antecederam as grandes manobras militares
russas e bielorrussas que começaram à volta do dia 10 e duram até dia 20.
Moscovo tem tentado acalmar o nervosismo sentido em algumas capitais de
Estados-membros da NATO que nos próximos dias terão a poucas centenas
de quilómetros das suas fronteiras uma mobilização maciça de activos militares
russos. “Algumas pessoas chegam ao ponto de dizer que os exercícios Zapad
vão ser usados como uma rampa de lançamento para ocupar a Lituânia, Polónia
ou Ucrânia. Nenhuma destas versões paradoxais tem a ver com a realidade”,
afirmou no final de Agosto o vice-ministro russo da Defesa, Alexander Fomin,
num encontro com adidos militares ocidentais.

NATO mantém a calma mas reforça a vigilância dos exercícios
russos
Todos os anos, numa metodologia que remonta à era soviética, o Exército
russo organiza os seus principais exercícios numa das quatro regiões militares
prioritárias – Zapad, que significa Oeste; Vostok, que é Leste; Tsentr, na região
central do país, e Kavkaz, no Cáucaso. Ou seja, de quatro em quatro anos, a
Rússia mobiliza milhares de soldados, tanques, peças de artilharia, aviação e
alguns navios para testar as suas capacidades de defesa junto à sua fronteira
ocidental, partilhada com a Aliança Atlântica. Segundo o Ministério da Defesa, os
exercícios da edição deste ano terão lugar na Bielorrússia, e nas regiões russas
de Leningrado e Pskov, e também no exclave de Kaliningrado, entre a Polónia
e a Lituânia.
Mas desde o último Zapad, em 2013, muito mudou nas relações entre a
NATO e a Rússia. A Península da Crimeia foi anexada depois de uma rápida
ocupação militar por forças russas; grupos rebeldes tomaram de assalto grande
parte do Leste da Ucrânia, com alegado apoio de Moscovo; a intervenção do
Exército russo na guerra na Síria alterou de forma profunda o desenrolar do
conflito a favor do regime de Bashar al-Assad; o Ocidente diz-se vítima de uma
ciberguerra lançada por operacionais ligados ao Kremlin para desacreditar as
suas instituições democráticas, com destaque para a alegada interferência russa
nas eleições dos EUA.

Desconfiança
É neste clima de profunda desconfiança entre os dois blocos, com ecos da Guerra
Fria, que as manobras militares em ambos os lados ganham novos contornos.
Na sequência da anexação da Crimeia, a NATO reforçou a sua presença nos
países limítrofes a Leste, enviando batalhões de “intervenção rápida” que vão

“O Governo russo não sabe o que fazer com a herança da
revolução de 1917”
Durante o Zapad, as forças russas terão pela frente um cenário de
“desestabilização” externa nas suas fronteiras a partir de três países fictícios
– Veishnoria (noroeste da Bielorrússia), Vesbaria (parte da Lituânia) e Lubénia
(parte da Polónia). Uma das preocupações levantadas durante as semanas que
antecederam os exercícios é a suspeita de que o Exército russo utilizasse as
manobras como um subterfúgio para deixar tropas estacionadas na Bielorrússia
para apertar o controlo sobre o regime de Aleksandr Lukashenko.
O ministro da Defesa estónio, Margus Tsahkna, chegou a dizer, em Abril, que
os militares russos enviados para a Bielorrússia tinham “um bilhete só de ida”.
O comandante das forças norte-americanas na Europa, tenente-general Ben
Hodges, disse que os exercícios militares não eram mais que “um cavalo de tróia”
para forçar Minsk a aceitar a presença militar russa de uma forma permanente
no país.
A generalidade dos analistas confere pouca validade à tese da “invasão subreptícia”, mas Lukashenko parece não querer correr riscos. O Governo bielorrusso
chamou observadores estrangeiros para os exercícios no país e fixou em três
mil soldados o limite máximo de militares estrangeiros no seu território. Para
além disso, no início do ano foi aprovada uma lei que enquadra como um acto
de agressão o envio por outros países de “forças armadas irregulares” – uma
referência óbvia aos grupos de combatentes russos que em 2014 apoiaram os
grupos rebeldes ucranianos e que Kiev dizem ter sido enviados pelo Kremlin.
Mais do que tratar-se da rampa de lançamento para uma invasão ou de um
ensaio geral para uma guerra com a NATO, o Zapad parece servir como mais
um capítulo da “guerra de informação” entre a Rússia e a União Europeia, como
conclui uma análise do Centro de Estudos do Leste, sedeado em Varsóvia. “A
Rússia tratou as preparações para o Zapad-2017, por um lado, como parte
da intimidação do público geral nos países que fazem fronteira directa com a
Bielorrússia e a Rússia, através de notícias transmitidas através dos media
bielorrussos e ucranianos. Por outro lado, ao desvalorizar os relatos acerca da
escala da ameaça militar, está também a aprofundar as divisões entre os ‘novos’
e ‘antigos’ membros da UE, por via de uma onda de alegada histeria anti-russa
gerada pelos primeiros.”
Se os governos europeus mostram nervosismo, os habitantes das regiões mais
próximas da Rússia parecem estar muito mais calmos. “Não é perigoso”, disse
ao Politico Boris Medveznikov, um militar estónio-russo de Narva, cidade que
faz fronteira com a Rússia. “Vocês foram mal informados acerca dos nossos
vizinhos. A Rússia é muito forte, mas nós somos europeus.”
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La France s’est-elle vendue à un Etat
sponsor du terrorisme islamique ?
par Drieu Godefridi
Traduction du texte original: Has France Been Bought by a State Sponsor of
Islamic Terrorism?
Par la grâce des privilèges fiscaux exorbitants que lui a alloués Nicolas Sarkozy,
le Qatar achète en France les « joyaux de la Couronne ».
Sur la foi de ses énormes réserves de gaz et de pétrole, le Qatar dispose
d’inépuisables disponibilités en cash, tandis que la France, asséchée par 40
années de socialisme, est en besoin constant de liquidités.
Le Qatar a été officiellement labellisé « Etat sponsor du terrorisme », et supporter
actif d’organisations terroristes islamistes telles que les Frères musulmans,
al-Qaida et l’Etat islamique — pas par des gouvernements occidentaux : par
l’Arabie saoudite, le berceau de la foi islamique, et les autres régimes islamiques
de la région.

Sachant la réalité du Qatar — 11.000 km2, le tiers du territoire belge, et 2,5
millions d’habitants — la question paraîtra exagérée : comment la France, la
grande France, pourrait-elle possiblement avoir été achetée par un micro-Etat
tel que le Qatar ?
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novembre 2010 — dix jours avant la décision de la FIFA — entre MM. Nicolas
Sarkozy, Michel Platini, ancien président de l’UEFA qui siégeait à ce titre à la
FIFA, et des officiels qataris. Il est allégué que Michel Platini était farouchement
opposé à la candidature du Qatar, et que M. Sarkozy le fit changer d’avis : « Ce
sont des gens biens ».
En avril 2010, le fonds « Qatari Diar »avait pris une participation de 5% dans
Veolia. Les enquêteurs sont sur la piste d’un montant de 182 millions d’euros,
dont ils suspectent qu’il ait servi à « acheter » des officiels français de haut rang.
Ils enquêtent également sur la possibilité d’un lien entre ces deux opérations :
le Qatar investissant dans Veolia en échange du soutien de la France à la FIFA,
ainsi que sur la concomitance de la décision, par le Qatar, de racheter la plus
grande équipe de football française, le Paris-Saint-Germain (PSG). Il est en effet
à noter que le propriétaire à l’époque du PSG participait à la fameuse réunion à
l’Elysée du 23 novembre 2010.
Il est douteux que les enquêteurs mettront jamais en lumière le fond de ces
affaires — actuellement séparées, sur le plan judiciaire. Le judiciaire, en France,
est de longue date soumis à l’exécutif et on ne voit guère qui aurait intérêt, par
delà les clivages politiques, à mettre en lumière l’ampleur et les méthodes de
la pénétration qatarie en France. Depuis 1789, le judiciaire français n’est pas
même un pouvoir, seulement une « autorité », face aux deux pouvoirs législatif
et exécutif. N’est-il pas révélateur que cette affaire ait été révélée par la presse
britannique, et non française ?
Quoi qu’il en soit, une série de faits est d’ores et déjà avérée :

Pour la simple raison que, par la grâce de ses réserves considérables de pétrole
et surtout de gaz, le Qatar jouit du plus haut revenu par habitant au monde, tandis
que la France, après 40 années de socialisme, a cruellement et continuellement
besoin de liquidités. S’y ajoute une robuste tradition française de corruption de
fonctionnaires, pour ne rien dire de la propension française à « collaborer »avec
ceux-là mêmes qui sont acharnés à sa perte.

1. Un Etat sponsor du terrorisme, le Qatar, a pu acquérir la principale
équipe de football française, le PSG, avec l’aide du président Sarkozy.
Le précédent propriétaire du PSG était un fonds d’investissement américain dirigé, en Europe, par un ami proche de M. Sarkozy. Il n’y aurait
pas eu de « deal » possible sans l’aval de M. Sarkozy — car ainsi va, en
France, ce genre d’opérations « privées » ;

Le 4 août, la presse britannique — et non française — révélait que le Parquet
investigue activement deux affaires : l’attribution au Qatar de la coupe du monde
de foootball de 2022, et l’achat par le fonds d’investissement souverain « Qatari
Diar » d’une participation au capital de Veolia.

2. Un Etat sponsor du terrorisme, le Qatar, a non seulement été autorisé, mais activement courtisé par les officiels français pour investir dans
quelques-unes des plus grandes entreprises françaises : Veolia, EDF,
Vinci, ainsi que des entreprises à caractère militaire : l’entreprise-mère
de Airbus EADS (European Aeronautic Defence and Space Company),
le groupe de media et de défense Lagardère, etc.
3. Un Etat sponsor du terrorisme, le Qatar, fut activement soutenu par la
France et particulièrement Nicolas Sarkozy dans sa candidature à l’organisation de la Coupe du monde 2022. M. Sarkozy déclara après le vote
de la FIFA : « Le sport n’appartient pas à quelques pays. Il appartient au
monde... Je ne comprends pas ceux qui prétendent que ces événements
devraient être toujours organisés par les mêmes pays, sur les mêmes
continents. » ;
4. Une fraction notable du personnel politique français semble considérer
l’ambassade du Qatar, à Paris, comme une sorte de distributeur automatique de billets de banque, ainsi qu’il fut montré par les journalistes Christian Chesnot and Georges Malbrunot dans leur remarquable ouvrage
Nos très chers émirs (Lafon, 2016), et déploré par nul autre que le nouvel
ambassadeur du Qatar en France, M. Meshaal al-Thani ;

Le Président Nicolas Sarkozy (gauche) reçoit le Premier ministre du Qatar Sheikh
Hamad bin Jassim bin Jabor al-Thani (droite) le 19 mars 2011 à Paris, France.
(Photo de Franck Prevel/Getty Images)
Au centre de ces investigations trône l’ancien président, Nicolas Sarkozy.
Précisons immédiatement que M. Sarkozy n’a pas été inculpé — on dit en France
« mis en examen » — et qu’il pourrait bien ne jamais l’être dans ces affaires, mais
les faits sont éloquents.
D’abord, la Coupe du monde. Que le Qatar, connu depuis des années pour son
financement massif d’organisations terroristes islamistes, dont les températures
en font un redoutable « cagnard », et qui est dénué de la moindre tradition
footballistique, se soit vu attribuer l’organisation de cet événement est, bien sûr,
une source d’étonnement depuis l’annonce de son choix par la FIFA, organisation
faîtière du football au niveau mondial.
Les enquêteurs français s’intéressent à une réunion qui intervint à l’Elysée, le 23

5. Depuis 2008, un Etat sponsor du terrorisme, le Qatar, bénéficie en
France d’un régime fiscal exorbitant du droit commun : l’exemption des
plus-values immobilières. En France, les profits immobiliers sont soumis
à un impôt de 19%, plus la CSG/CRDS de 15,5%, soit une imposition
minimale de 34%. La règle est la même pour tous. Pour tous, sauf le
Qatar, depuis que l’administration de M. Sarkozy a décidé de l’exempter
purement et simplement de cette imposition. Sur la foi de quoi le Qatar
s’est mis à bâtir en France un gigantesque patrimoine immobilier, dont le
volume ridiculise par exemple celui de l’Arabie Saoudite, et qui va d’immeubles sur les Champs-Elysées au cabaret du Lido (sic), en passant
par quelques-uns des fleurons de l’immobilier hexagonal. « Notre déficit
a détruit notre liberté », déclarait en 2013 le sénateur centriste Nathalie
Goulet. « Les Qataris sont ici pour acheter, et nous leur vendons nos
bijoux de famille ».
Les Etats du Golfe persique, dont le Qatar, bénéficient d’exemptions fiscales
ailleurs dans le monde, mais cette convergence de faits est unique à la France.
C’est par le truchement de ces privilèges fiscaux qui lui offrent un avantage
déterminant — l’exemption mentionnée n’est pas la seule — que le Qatar a pu
s’emparer des bijoux de la « couronne ».
Dans le même temps, l’islam en France s’étend. La France est infiltrée par
les Frères musulmans, une organisation qui n’est pas catégorisée en France
— contrairement au Royaume-uni — comme subversive et contraire à nos
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La France...

A bolsa ou o Lula

valeurs. Depuis qu’ils ont été chassés par le gouvernement Sissi en Egypte, les
Frères musulmans ont trouvé refuge au Qatar, dont ils ont fait leur base arrière.
Considérant sa dépendance financière au Qatar, il est douteux que la France
soit encore en mesure de faire pièce aux Frères musulmans, désormais l’enfant
chéri du Qatar.

Palocci, é sinónimo de boas notícias para a elite financeira brasileira - ou
seja, para a Bovespa

Bien que la France soit membre de l’OTAN et puissance nucléaire, sans doute
nulle part en Occident l’islamisation n’est-elle aussi poussée qu’elle ne l’est en
France. Même au Royaume-Uni se dressent encore de puissants contre-pouvoirs
(voir le rapport gouvernemental sur les Frères musulmans, que l’on n’aperçoit
plus en France).

João Almeida Moreira

No momento, algures em 2002, em que o Partido dos Trabalhadores (PT) sentiu
que tinha reais possibilidades de ganhar pela primeira vez as eleições, depois
de Lula bater três vezes na trave nos sufrágios anteriores, foi Antonio Palocci,
um quadro do partido com óptimo trânsito no mercado, que fez a ponte entre os
dois mundos.

Certes, les immenses réserves financières du Qatar, et sa volonté de
diversification, mènent ce petit pays à investir dans de nombreux territoires de
par le monde, et les Américains ne sont pas en reste quand il s’agit de vendre
aux Qataris des armes — les Etats-Unis occupent d’ailleurs une base militaire
à Al-Udeid, Qatar. Mais c’est une chose de vendre des armes, c’en est une
autre de vendre ses entreprises de défense. C’est une chose d’être ouvert aux
investissements étrangers, c’en est une autre d’offrir un privilège fiscal exorbitant
à un Etat sponsor du terrorisme de telle sorte qu’il soit en mesure d’acheter des
fleurons immobiliers.
Ce n’est pas un hasard si le visage des Frères musulmans en Europe, Tariq
Ramadan, professe depuis sa base à Oxford, Angleterre, que la France est
désormais l’avenir de l’islam en Europe, devant même le Royaume-Uni (toujours
solide n°2 dans sa liste de candidats).
Les Américains font du commerce, la France vend son âme.
Drieu Godefridi, auteur libéral belge, est le fondateur de l’institut Hayek à
Bruxelles. Il est PhD en philosophie (Sorbonne) et juriste et il investit par ailleurs
dans des entreprises européennes.
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O mundo de Lula, barbudo sindicalista com a carreira forjada em discursos
em frente a metalúrgicas, de megafone na mão sentado no capô dos carros,
e o mundo da Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo e os seus déficit,
superávit, boom, crash, holding, day-trade, goodwill, hot money, clearing, small
cap, straddle e afins.
Palocci reuniu-se com a equipa económica cessante, prometeu ser responsável
economicamente e redigiu a Carta ao Povo Brasileiro, um texto onde, em resumo,
Lula pedia aos donos do PIB para não se assustarem com ele. Eleito, o novo
presidente deu-lhe a pasta das Finanças e o Brasil, unindo a racionalidade de
um ao carisma do outro e com os bons ventos internacionais a soprar-lhe pelas
costas, cresceu como nunca.
Por isso, Palocci, é sinónimo de boas notícias para a elite financeira brasileira
– ou seja, para a tal Bovespa e os seus déficit, superávit, boom, crash, holding,
day-trade, goodwill, hot money, clearing, small cap, straddle e afins.
Após anos a fio na sombra, por causa de um escândalo que o obrigaria a demitirse do governo Lula, e outro já sob a presidência de Dilma Rousseff, a que somou
a prisão na Operação Lava-Jato, Palocci voltou a agradar à Bovespa na semana
passada.
Ao denunciar, sem dó nem piedade, Lula em troca de uma redução de pena, no
que foi visto como um rompimento com a omertà [código de silêncio] histórica
do PT, pode ter desfeito de vez o sonho do ex-chefe de voltar ao Palácio do
Planalto. E preparado o terreno para uma vitória eleitoral da direita ou do centrodireita em 2018. E, finalmente, dado o incentivo que a Bovespa há tanto tempo
ansiava nestes tempos de crise económica.
Na sequência da delação de Palocci, a bolsa registou o maior fecho da sua
existência – na ordem dos 75 mil pontos. A euforia no mercado accionário com
a delação do ex-ministro das finanças e o provável enterro do candidato líder
nas sondagens levou correctores financeiros ouvidos pelos jornais a estimarem
mesmo a chegada aos 82 mil pontos até ao fim do ano – o recorde dos recordes
– e aos 95 mil no fecho de 2018 – o ápice dos ápices.
Porque o mundo dos déficit, superávit, boom, crash, holding, day-trade, goodwill,
hot money, clearing, small cap, straddle e afins sente que, sem Palocci do seu
lado, Lula volta a ser o perigoso barbudo sindicalista de antes.
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Comissão Europeia considera subida do A VERDADE A QUE MUITOS TEMEM
“rating” de Portugal “desenvolvimento ADERIR
muito positivo”
Eis um interessante ponto de vista, chegado por email.
O vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis considerou que
a subida de “rating” de Portugal pela S&P constitui “um desenvolvimento muito
positivo” e diz que é preciso continuar o caminho.
Com esta revisão em alta, Portugal volta a ter uma notação de investimento,
atribuída por uma das três principais agências mundiais

O que se segue é uma cópia de um artigo escrito por Sebastian Vilar Rodríguez,
escritor espanhol, publicado em jornal espanhol.
Não necessita de muita imaginação para associar a mensagem ao resto da
europa, possivelmente ao resto do mundo.
O que realmente morreu em Auschwitz?
Percorrendo as ruas de Barcelona, de repente descobri a terrível verdade - a
europa morreu em Auschwitz...
Matámos seis milhões de judeus e substituímo-los por 20 milhões de muçulmanos.
Em Auschwitz queimámos uma cultura, pensamento, criatividade, talento.
Destruímos o povo escolhido, verdadeiramente escolhido porque produziram
grandes e maravilhosas pessoas que mudaram o mundo.
A contribuição dessas pessoas é sentida em todas as áreas da vida: ciência,
arte, comércio internacional e, acima de tudo, como consciência do mundo.
Estas foram as pessoas que queimámos.

Foto Valda Kalnina/EPA
Agência Lusa
O vice-presidente da Comissão Europeia responsável pelo Euro, Valdis
Dombrovskis, considerou, este sábado, que a subida de “rating” de Portugal
pela agência de notação financeira Standard and Poor’s (S&P) constitui
“um desenvolvimento muito positivo” e um reconhecimento dos progressos
alcançados.
“Este é um desenvolvimento muito positivo, mostra que a retoma económica
em Portugal está nos trilhos, que o défice orçamental está numa trajectória
descendente, e isto é reconhecido pelas agências de notação”, declarou, numa
conferência de imprensa no final de uma reunião informal de ministros das
Finanças da União Europeia (Ecofin), em Tallin.
Tal como afirmou pouco antes o director do fundo do Mecanismo Europeu de
Estabilidade (MEE), Klaus Regling, também Dombrovskis defendeu que a subida
de “rating” de Portugal não é o fim do caminho.
“O que é importante nesta fase é continuar neste caminho, assegurar que tanto
o défice orçamental como a dívida pública continuam numa clara trajectória
descendente”, sustentou.
A mesma ideia havia sido transmitida pouco antes pelo director do fundo de
resgate permanente da zona euro, que advertiu que “o trabalho não terminou”.
O director do MEE advertiu, todavia que “os esforços devem obviamente
continuar”, pois “o nível da divida é elevado, pelo que a consolidação orçamental
deve prosseguir por essa razão, e também devem continuar as reformas para
estimular o potencial de crescimento e reforçar o sistema bancário, pelo que o
trabalho não terminou”.
Regling argumentou que a subida de ‘rating’ de Portugal não pode levar à
complacência, considerando um perigo a sensação de que “tudo está bem,
porque não é o caso”.
“É um passo importante, é um passo muito positivo, mas é um primeiro passo na
subida do ‘rating’, há muitos mais passos possíveis, outros países têm ‘ratings’
muito melhores”, notou.
A agência de notação financeira Standard and Poor’s decidiu na sexta-feira
tirar Portugal do ‘lixo’, revendo em alta o ‘rating’ atribuído à dívida soberana
portuguesa de ‘BB+’ para ‘BBB-‘, um primeiro nível de investimento.

S&P tira Portugal do “rating” de lixo
Por Edgar Caetano
Com esta revisão em alta para ‘BBB-‘, com perspectiva ‘estável’, Portugal volta a
ter uma notação de investimento, atribuída por uma das três principais agências
de ‘rating’ mundiais.

E sob a presunção de tolerância e porque quisemos provar a nós mesmos que
estávamos curados da doença do racismo, abrimos as portas a 20 milhões de
muçulmanos que nos trouxeram estupidez e ignorância, extremismo religioso
e falta de tolerância, crime e pobreza, devidos à relutância em trabalhar e
orgulhosamente sustentar as suas famílias.
Eles explodiram os nossos comboios e mudaram as nossas belas cidades
espanholas para o 3º mundo afogando-as em imundice e crime.
Fecham-se em apartamentos que recebem grátis do governo, planeando a
matança e destruição dos seus ingénuos hóspedes.
E isto, para nossa desgraça, trocámos cultura por inimizade fanática, habilidade
criativa para habilidade destrutiva, inteligência para a regressão e superstição.
Trocámos a procura da paz dos judeus da europa com seu talento para um
futuro melhor para seus filhos, o seu determinado apego à vida porque a vida é
sagrada, pelos que procuram a morte para pessoas consumidas pelo desejo da
morte para si mesmos e para os outros, para as nossas crianças e para as deles.
Que erro terrível foi feito pela pobre europa.
Recentemente, a Grã-Bretanha debateu a remoção do holocausto do currículo
escolar porque ofende a população muçulmana que pretende que nunca tenha
existido.
Por agora ainda não foi removido.
No entanto é um presságio assustador do medo que está a dominar o mundo e
de quão fácil se está a tornar cada país ceder a esse medo.
Passaram cerca de setenta anos depois da segunda grande guerra.
Este mail está a ser enviado como uma corrente em memória dos seis milhões
de judeus, vinte milhões de russos, dez milhões de cristãos e mil e novecentos
padres católicos que foram assassinados, violados, queimados, mortos à fome,
espancados, feitos cobaias para experiências e humilhados.
Agora, mais do que nunca, com o irão entre outros negando o holocausto, que
dizem ser um mito, é imperativo fazer “que o mundo nunca esqueça”.
Este mail pretende atingir 400 milhões de pessoas.
Seja mais um elo na corrente de memória e ajude a distribui-lo pelo mundo.
Quantos anos passarão depois do ataque ao “WorldTrade Center” até dizerem
que nunca aconteceu porque ofende muçulmanos nos Estados Unidos?
Se a nossa herança judaico-cristã ofende os muçulmanos, está na hora de
fazerem as malas e mudarem-se para o Irão, Iraque ou qualquer outro país
muçulmano.
Por favor não destrua esta mensagem; só levará um minuto para repassar.
Temos de acordar a América(e o resto do mundo...) antes que seja tarde demais.
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Há um navio quinhentista “praticamente
intocado” na costa de Esposende

Arqueólogos chegaram primeiro que os caçadores de tesouros a um navio do
século XVI, que será um dos mais importantes achados a nível mundial, pelas
condições em que se encontra.
Por Abel Coentrão
Uma equipa de investigadores descobriu na costa de Esposende a localização
exacta de um navio, provavelmente ibérico, do século XVI, que, desde 2014,
vem fascinando a comunidade científica internacional. O estudo das centenas
de peças encontradas na praia de Belinho ao longo destes anos, e que incluem
objectos da carga e madeiras da embarcação, já deixava antever que se estava
perante um achado muito importante para a arqueologia naval, mas a equipa
envolvida acabou por ser surpreendida com muito mais do que isso. No fundo do
mar, não muito longe da língua da maré, jaz um navio “praticamente intocado” de
cerca de 30 metros de comprimento, protegido por uma camada de sedimentos.
Os banhistas que, por estes dias, se deleitam ao sol e arriscam um mergulho
nas águas frias da praia de Belinho não imaginam que, há cerca de 500 anos,
o mar atraiçoou um navio, afundando-o a poucos metros deles. Desconhece-se
de onde vinha ou para onde ia, sabe-se algo, mas ainda pouco, sobre a carga
que transportava e nada sobre o que aconteceu à sua tripulação, mas sabem os
arqueólogos que, junto às rochas, na zona de rebentação das ondas, jaz o que
resta desse naufrágio, situado, para já, num período entre 1520 e 1580, e do qual
foram já recolhidas centenas de peças.
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E o que ali está, visto, com os seus próprios olhos, pelo arqueólogo Alexandre
Monteiro a 24 de Abril deste ano, num curto mergulho de uma hora e um quarto,
e de novo esta semana que passou, não é pouco. “Estamos perante o primeiro
naufrágio quinhentista em águas portuguesas a ser encontrado praticamente
intocado desde a sua perda”, assinala, num artigo na revista Al-Madan de Julho, o
quarteto que vem liderando a investigação, e que inclui Ana Almeida, arqueóloga
da Câmara de Esposende, Ivone Magalhães, historiadora, da mesma instituição,
e o arqueólogo Filipe Castro, que lidera o ShipLab da Universidade do Texas
A&M. “A ser ibérico, tratar-se-á de um dos mais completos sítios desta tipologia
e cronologia a ser encontrado a nível mundial”, alertam.
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naufragado a salvo da pilhagem mais ou menos organizada. “Se não estivesse
habitualmente coberto, o sítio já teria sido saqueado”, afirma. Em todo o caso,
com boa visibilidade, puderam fazer algumas medições e perceber que a
operação de levantamento dos canhões vai ser complexa.
O grupo de investigadores, que envolve ainda uma equipa com submarinos
autónomos do Laboratório de Sistemas e Tecnologia Subaquática (LSTS) da
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, chegou a programar para
estes dias uma operação para retirar aquelas peças, mas o mar, que tem ditado
o ritmo das descobertas em Belinho, fez-se difícil. Filipe Castro regressou assim
aos EUA sem ver, fora de água, as colubrinas que, acredita, podem conter
inscrições que ajudem a determinar o fabricante e o momento de fabrico, e a
encurtar, dessa forma, a datação possível para este naufrágio do qual, para já,
não encontraram registos.
“Este navio saiu de algum porto, e não chegou ao destino. Tem de haver, algures,
um registo dessa viagem”, nota Ana Almeida. Alexandre Monteiro corrobora.
Afinal, na investigação ao naufrágio do navio Nuestra Señora del Rosario (Tróia,
Grândola, 1598) encontrou 600 páginas de documentação, oficial e até pessoal,
em arquivos portugueses e espanhóis. E ninguém acredita que a perda de um
navio que, pelas dimensões de algum do seu madeirame, teria cerca de 30
metros de eslora, da proa à popa, passasse despercebida.
Dentro deste período há o registo do afundamento do Nossa Senhora da Rosa,
perdido em 1577 “através de Esposende”, quando carregava vinho e breu das
Canárias para o porto de Vila do Conde, situado poucas milhas a sul, mas os
investigadores que se debruçam sobre o naufrágio de Belinho consideram
que não será essa a embarcação que encontraram, pois este “tem um porte
bem maior do que a maioria dos navios que percorriam as rotas das Canárias,
Madeira e Açores no século XVI”.

Reconstituição feita a partir das peças de madeira encontradas
Distribuição das peças que estão á vista no sítio do naufrágio Alexandre Monteiro
Durante a cerimónia que assinalou o centenário do afundamento, na I Grande
Guerra, do Roberto Ivens — um navio da armada portuguesa cuja localização
descobriu, com Paulo Costa —, Alexandre Monteiro bem dizia ao primeiroministro que “o grande museu dos Descobrimentos portugueses e da Expansão
— e que ainda não está feito — está todo no fundo do mar”. Envolvido em
vários projectos de arqueologia subaquática, este investigador do Instituto de
Arqueologia e Paleociências da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa identificou parte do costado deste navio em quatro
conjuntos de madeiras ainda articuladas entre si, viu quatro canhões, em ferro
e em bronze, uma âncora, fragmentos de placas de chumbo que serviriam para
protecção do casco e mais pratos em estanho semelhantes aos que vêm sendo
recolhidos, na praia, desde 2014.
Alexandre Monteiro e Filipe Castro voltaram ao local, na companhia de John
Sexton, um experiente instrutor de mergulho e fotógrafo subaquático a viver
há alguns anos em Portugal, que voltou a captar imagens do sítio, bastante
mais coberto, desta vez, por areia. Monteiro não tem dúvidas de que o que
testemunhou em Abril, altura em que parte do madeirame estava bem à vista,
foi uma excepção, o que explica, na sua perspectiva, a preservação deste navio

A equipa espera que, sob a camada de sedimentos, que Filipe Castro gostaria de
limpar, com recurso a uma bomba de sucção, se houvesse recursos para isso,
o navio de Belinho tenha muito mais a contar. Ao contrário do que acontecia em
naufrágios perto da praia e de povoações, em que nem as madeiras resistiam aos
actos de pilhagem — o que explica o uso de partes dos cascos nas casas mais
antigas de Angra do Heroísmo, assinala Alexandre Monteiro —, esta embarcação
parece ter resistido à cupidez dos seus, e dos nossos, contemporâneos. Que,
podendo, nunca deixariam no mar colubrinas em bronze semelhantes à que
foi encontrada no navio português Bom Jesus, descoberto em Oranjemund, na
costa da Namíbia, e que têm mercado no sector das antiguidades.
“Se encontrássemos objectos pessoais, seria muito importante” para a
investigação, assume o director do ShipLab, que desde 2015, através do projecto
europeu ForSeaDiscovery, do qual faz parte com Alexandre Monteiro, participa
no estudo dos achados arrojados à praia. O material encontrado já lhes dá água
pela barba e abriu portas a vários projectos de investigação, como o de Adolfo
Martins, que está a fazer doutoramento na Universidade de Gales Trinity Saint
David sobre a morfologia das 80 peças de madeira recolhidas. Os seus anéis,
analisados com recurso à dendrocronologia, permitiram excluir a hipótese de
provirem de árvores do Norte da Europa, e as técnicas de construção naval são
semelhantes às usadas por cá naquele período, mas é preciso mais informação
para se poder confirmar a origem deste navio.
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Sobre este naufrágio há imensas perguntas ainda sem resposta — e muitas Um navio no fundo do mar
perguntas por fazer —, mas, neste momento, uma das dificuldades é garantir uma
equipa baseada no Norte do país, que consiga continuar, de perto e com maior Envolver a comunidade na arqueologia subaquática
regularidade, este projecto de investigação arqueológica que seria impossível sem
o empenho da autarquia. Para lá dos elementos do município, e dos achadores, Num país em que a arqueologia subaquática foi recentemente notícia por ter
que vivem em Esposende, todos os que, até agora, participaram na recolha e chegado a situação de emergência, fruto de um desinvestimento do Estado, a
estudo destes achados estão envolvidos em múltiplos projectos, em várias partes equipa que está a investigar o navio descoberto na praia de Belinho quer fazer
do mundo, e não é fácil mobilizá-los para Belinho, para situações de emergência deste projecto um exemplo internacional de boas práticas e o arqueólogo Alexandre
Monteiro pretende, a partir deste trabalho, criar no Norte do país uma rede que
ou, por exemplo, para uma campanha de mergulho, caso o mar o permita.
envolva investigadores, técnicos municipais, clubes de mergulho e pescadores na
salvaguarda de um património que está praticamente todo por descobrir.
“Se não estivesse habitualmente coberto, o sítio já teria sido saqueado”
Alexandre Monteiro, arqueólogo
A história recente do naufrágio de Belinho é já exemplar. Desde logo pela forma
O mar tem sido o marca-passo desta investigação. Foi ele que denunciou o como os achadores das peças que o mar atirou para a praia em 2014, um
naufrágio, atirando despojos para a praia em 2014, mas esta semana não deixou quarteto de pessoas da localidade, entre os quais estão o escultor João Sá e
que lhe levassem os canhões que guarda ciosamente, há cinco séculos. Aliás, o filho Alexandre, alertaram o Instituto de Gestão do Património Cultural — que
uma tentativa de mergulho de Alexandre Monteiro ia correndo muito mal, no comunicou com o município —, mantendo depois, ao longo destes anos, uma
domingo passado. “O naufrágio de Belinho esteve quase a fazer a sua última vigilância informal do local dos achados. Exemplar ainda foi a forma como a
vítima” dizia, já meio a brincar, passado este episódio em que se viu atirado Câmara de Esposende, alicerçada nas competências e na rede de contactos
contra as pedras, e se teve de livrar do cinto de lastro e das botijas de ar, antes de duas das suas técnicas, a arqueóloga Ana Almeida e a historiadora Ivone
de ser salvo por João Sá. O escultor que alertara, em 2014, as autoridades para Magalhães, tomou em mãos a salvaguarda dos achados, convocando para o
a importância destes achados, que encontrara, com familiares, na praia, voltou a projecto saberes sedeados em várias universidades da Europa e dos EUA.
ser fulcral para esta história. Ou não fosse ela um exemplo de cooperação entre
No início desta semana apanhámo-los na praia, entre os banhistas que, humores
cidadãos e a comunidade científica.
do mar, têm areia onde se sentar, no Verão, na maré baixa, numa praia que, fruto
da erosão costeira, ficou quase toda ela sem areal e preenchida por enormes
FEUP tem submarinos apontados à história
seixos rolados. Na penedia, a equipa que vigia de perto o navio quinhentista que
Há mais, na costa de Belinho, do que aquilo que se vê a olho nu (e o mar nem jaz não muito longe dali faz alguns trabalhos, impedida que fora, de manhã, pela
sempre está límpido para ajudar). Sob um manto de sedimentos e pedras há ondulação, de levar a cabo uma operação de levantamento dos quatro canhões
um navio inteiro por descobrir, e a detecção da área por onde se espalham e da âncora já descobertos.
os destroços deste naufrágio do século XVI seria impossível sem o apoio da
tecnologia do Laboratório de Sistemas e Tecnologia Subaquática (LSTS) da Na praia, para além de Ivone Magalhães e Ana Almeida está um antigo engenheiro
civil atraído para a arqueologia, Filipe Castro, ex-responsável pelo Centro Nacional
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
de Arqueologia Subaquática e hoje director do ShipLab da Universidade de Texas
A instituição, referência mundial no desenvolvimento, construção e operação A&M, e um antigo engenheiro zootécnico, Alexandre Monteiro, com um chapéu à
de submarinos autónomos, é um dos parceiros desta investigação, à qual José Indiana Jones. Desde que se estreou no mergulho, nos Açores, este investigador
Pinto, gestor de projectos no LSTS, foi atraído por causa de Alexandre Monteiro. do Instituto de Arqueologia e Paleociências da Faculdade de Ciências Sociais e
A convite da Câmara de Esposende, este organizou um workshop de arqueologia Humanas da Universidade Nova de Lisboa mudou de vida e vem participando em
subaquática no qual o engenheiro participou, por curiosidade em relação a uma inúmeros projectos de identificação, estudo e salvaguarda de património marítimo
área para a qual os submarinos com que trabalha são de grande utilidade. E em vários pontos do mundo, e está a fazer doutoramento sobre o naufrágio de um
a verdade é que, encantado com as histórias relatadas pelo arqueólogo, não navio português na costa da Austrália.
saiu dessas sessões sem manifestar o interesse do laboratório em apoiar o seu
Para além deste investigador, estão o americano John Sexton, um bemtrabalho.
humorado e experiente instrutor de mergulho que, na reforma, escolheu Portugal
para viver, um piloto de aviação civil, Flávio Biscaia, voluntário com imenso jeito
para o desenho, que já fora responsável por representações minuciosas das
madeiras encontradas, e um dos achadores, o jovem designer gráfico Alexandre
Sá, que por obra de um acaso — e dos mergulhos que faz com o pai — se viu
também metido nestas andanças. Ah, e é preciso não esquecer José Pinto, o
engenheiro informático do Laboratório de Sistemas e Tecnologia Subaquática, da
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que coordena a operação
dos submarinos não tripulados envolvidos nesta pesquisa e que não esconde o
entusiasmo pelo contributo que a engenharia está a dar

O mar tira, o mar dá

A equipa do LSTS tem varrido a zona com submarinos autónomos DR
Belinho, onde o LSTS está a utilizar sonares de varrimento lateral, capazes
de ler o fundo do mar, mesmo abaixo da camada de sedimentos, fornecendo
preciosas imagens tridimensionais dos sítios, e magnetómetros que detectam a
presença de materiais ferrosos, como os pregos e cavilhas usados na construção
naval, âncoras ou, neste caso, canhões, é só um dos projectos em que o
laboratório está a colaborar com a arqueologia. José Pinto tem visitado outros
locais, aconselhado por Alexandre Monteiro, e mesmo nas sessões de campo
realizadas em Esposende recolheu dados sobre outros possíveis naufrágios, ou
não fosse esta uma costa rica em vestígios que vão desde a época romana às
décadas mais recentes.
O trabalho do LSTS tem sido tão profícuo que, na Universidade do Texas M&D,
Filipe Castro, o português que ali dirige o ShipLab, já convenceu o responsável
pelo departamento de Engenharia Oceânica local a estudar a possibilidade de
parcerias com este grupo da FEUP, considerado, naquela universidade texana,
“os melhores do mundo no que fazem”, garante o professor de Antropologia,
explicando que já houve contactos no sentido de se avançar com um acordo de
cooperação.

A conversa em torno das múltiplas proveniências dos membros da equipa veio à
tona no final dessa tarde solarenga, em que se discutia a dificuldade de manter,
em Esposende, um grupo permanente capaz de, rapidamente, aproveitar as
abertas concedidas pelo mar para estudar este e outros locais de naufrágios
já identificados na costa Norte. Depois da experiência da criação de um centro
dedicado à arqueologia náutica em Alcácer do Sal, parceria entre este município
e a universidade de Alexandre Monteiro, este gostaria de ver o modelo replicado
no Norte, onde há um trabalho reconhecido na arqueologia feita em terra, mas
faltam, neste momento, investigadores dispostos a “mergulhar” na história,
explica.
Alexandre Monteiro, um crítico da “inoperância” do Estado na defesa do
cumprimento da Convenção sobre a Protecção do Património Subaquático, da
UNESCO, acredita que uma das formas de se avançar no estudo dos inúmeros
naufrágios ocorridos na costa Norte do país passa pelo desenvolvimento de
um projecto capaz de envolver pescadores, senhores de um conhecimento do
terreno que poucas vezes chega à comunidade científica, técnicos municipais,
com Esposende na linha da frente, voluntários e clubes de mergulho como o
da associação Amigos do Mar, de Viana do Castelo, que ainda esta semana
participou numa visita ao navio. O arqueólogo acredita que, com acompanhamento
e formação, é possível transformar estes clubes em defensores dos fundos
marinhos ricos em história mas, tantas vezes, alvo fácil de saqueadores
de tesouros. Esses que, desta vez, parece que foram ultrapassados pelos
arqueólogos na corrida ao navio de Belinho.

Art Africa Paintings
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Colaboração Especial
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As armas da GRANDE GUERRA no Museu do Combatente
Segunda parte

Primeira Guerra Mundial
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O exército Belga foi a primeira força militar a adoptar a metralhadora Lewis; quando
os alemães a encontraram pela primeira vez em 1914 (enquanto combatiam os
Belgas), eles a apelidaram de “A Cascavel Belga”.
Os Britânicos oficialmente adoptaram a metralhadora Lewis calibre .303 para uso
em terra e em aeronaves em Outubro de 1915, com a Marinha Norte Americana
e o Corpo de Fuzileiros Navais no começo de 1917, adoptando a metralhadora
Lewis M1917 (produzida pela Savage Arms Co.), com calibre .30-06.
O exército Norte-Americano nunca adoptou oficialmente a arma para uso da
infantaria e ainda chegou ao ponto de tirar a metralhadora Lewis dos Fuzileiros
Navais Norte-Americanos enquanto chegavam a França e a substituíram pela
barata, inferior, e extremamente insatisfatória metralhadora leve Chauchat
francesa - uma prática que acreditava-se estar relacionada com a antipatia
que o General Crozier tinha pelo Coronel Lewis e sua arma. O exército NorteAmericano eventualmente adoptou o BAR (Browning Automatic Rifle) em 1917.
A Marinha Norte-Americana e o Corpo de Fuzileiros Navais continuaram a usar a
Lewis calibre .30-06 até a parte inicial da Segunda Guerra Mundial.
O Império Russo comprou 10,000 metralhadoras Lewis do Governo Britânico em
1917, e encomendou outras 10,000 armas da Savage Arms nos EUA. O Governo
Norte-Americano estava relutante em prover o Governo Russo Czarista com
armas e há alguma suspeita se foram realmente entregues, embora os registros
indiquem que 5,982 armas da Savage foram entregues para a Rússia em 31
de Março de 1917. As metralhadoras Lewis providas pelos Britânicos foram
expedidas para a Rússia em Maio de 1917, mas há uma confusão se estas foram
as armas fabricadas pela Savage sendo transportadas em navios passando pelo
Reino Unido, ou um lote separado de unidades produzidas no Reino Unido.
Tanques Britânicos Mark IV usaram a Lewis, substituindo a Vickers e a Hotchkiss
usadas em tanques anteriores. A Lewis foi escolhida por causa do seu carregador
relativamente compacto, mas assim que um carregador por fita melhorado foi
desenvolvido para a Hotchkiss, a Lewis foi substituída por elas em modelos
posteriores do tanque.
Apesar de custar mais que a metralhadora Vickers para se fabricar (o custo
de uma metralhadora Lewis em 1915 era de £165, e a Vickers cerca de £100),
as metralhadoras Lewis estavam em alta demanda com os militares Britânicos
durante a Primeira Guerra Mundial. A Lewis também tinha a vantagem de ser
cerca de 80% mais rápida de se fabricar que a Vickers (e era muito mais portátil),
assim, as encomendas foram feitas pelo Governo Britânico entre agosto de 1914
e Junho de 1915 por 3,052 armas. Ao final da Primeira Guerra Mundial mais de
50,000 metralhadoras Lewis foram produzidas nos EUA e Reino Unido e elas
estavam quase omnipresentes no Fronte Ocidental, excedendo em números a
Vickers em uma proporção de 3:1.
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Uso em Aeronaves;
A metralhadora Lewis têm a distinção de ser a primeira metralhadora disparada
de uma aeronave; em 7 de junho de 1912 o Capitão Charles Chandler do Exército
dos EUA disparou um protótipo da metralhadora Lewis de uma aeronave Wright
Model B Flyer.
A metralhadora Lewis foi extensivamente usada nas aeronaves Britânicas e
Francesas durante a Primeira Guerra Mundial, quer como arma de observador ou
de atirador, ou como uma arma adicional à mais comum Vickers. A popularidade
da Lewis como metralhadora aérea foi em parte devido ao seu baixo peso, o fato
que era refrigerada a ar e que usava carregadores do tipo tambor independentes
com 97 tiros. Por causa disso, a Lewis foi montada nos dois primeiros exemplares
de produção da aeronave Bristol Scout C por Lanoe Hawker no verão de 1915,
montada a bombordo e atirando para frente e para fora em um ângulo de 30°
para evitar o raio da hélice.
Mais tarde, nos franceses Nieuport 11 e Nieuport 17, no britânico S.E.5a, e
algumas versões do Sopwith Camel e o Bristol F2b, a Lewis era fixada acima
da asa superior em um reparo Foster, o qual permitia disparar diretamente para
frente fora do raio da hélice. A arma podia ser oscilada de volta ao cockpit em
um trilho para permitir que o tambor de munição fosse trocado em voo, mas o ás
da aviação Albert Ball V.C. também descobriu que mantendo o gatilho original da
arma ela podia portanto, ser disparada para cima. Ele usava o fogo ascendente
da Lewis para atacar aeronaves alemãs bipostas solitárias por baixo e atrás onde
o observador da cauda não podia vê-lo ou atirar de volta. Foi o seu uso da arma
desta forma, em um Nieuport, que levou mais tarde a sua introdução no S.E.5/
S.E.5a. Ball agiu na qualidade de consultor no desenvolvimento deste avião.
Metralhadoras Lewis foram também transportadas como armas defensivas em
dirigíveis britânicos. Os dirigíveis da classe SS transportavam uma arma. Os
dirigíveis maiores da classe NS transportavam duas ou três armas na cabine
de controle, e alguns eram equipados com uma arma adicional e um posto de
atirador no topo do balão de gás.
Fonte: http://histroiaarmas.webnode.com.br/products/metralhadora-lewis/
Ficha técnica
Tipo: Metralhadora leve
País de origen: EUA
Tempo em serviço: 1914-1953
Guerras: Primeira e Segunda Guerras Mundiais, Guerra das Bananas, Guerra da
Coréia e Guerra Árabe-Israelense
Projetistas: Samuel Mcclean e Coronel Isaac Newton Lewis
Ano de criação: 1911
Fabricantes: Birmingham Small Arms Co. e Savage Arms Co.
Período de fabricação: 1913-1942
Variantes: Mks I-V, Modelo para Aeronaves, configuração Anti-Aérea, Modelo
Leve para Infantaria e Savage M1917
Peso: 13Kg
Comprimento: 1,280mm
Comprimento do cano: 660 mm
Calibres: .303 Britânico, 30-06 Springfield e 7,92x57mm Mauser
Operação: à gás
Cadência de tiro: 500-600 tiros por minuto
Velocidade inicial do projétil: 740 m/s
Alcance efetivo: 800m
Alcance máximo: 3,200m
Sistema de alimentação: carregador tipo tambor com 47 ou 97 cartuchos
(fonte Wikipédia)
“Com o começo da guerra já ninguém duvida da necessidade das metralhadoras
ligeiras, pois com elas é possível obter, pela primeira vez, um fogo automático
com uma arma que um soldado pode transportar – a Lewis com suporte pesa
13,6 kgs por comparação da Vickers com suporte.
Portugal recebe a Lewis em 1917 através da Inglaterra, que arma as divisões
CEP na Flandres. Desconhece-se a quantidade exacta fornecida, mas é de supor
que terão sido à volta das três centenas. Só a Escola de Armas, criada em França
para treino das companhias CEP , tinha 78 em Novembro de 1917.
O CEP traz consigo as armas sobreviventes quando regressa em 1918-1919. Em
1931, quando se estuda o re-armamento do exército, há 170 Lewis distribuídas
(143 na infantaria e 27 na cavalaria).A partir de meados dos anos 1930 a Lewis é
gradualmente substituída mas continua em uso nas colónias até muito tarde” (em
Armamento do Exército Português vol. 1 – Armamento ligeiro – de Prof. António
Telo e Major Mário Alves)

Isabel martins, marketing Museu do Combatente, 12 de Setembro de 2017.
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