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A Chuva e o Bom Tempo

Misérias e esbanjamentos
Num país dominado pela corrupção, a Democracia não dura muito tempo.
Esta advertência, feita em modos de contestação, foi feita por alguém que
tem acompanhado o nosso trem-trem político que em cada dia que passa
tem um ou dois casos polémicos a discutir, que o mesmo será dizer, a
desmentir, a contrariar a acusação, fazendo mirabolantes explicações,
numa tentativa de não perder a face, implicando a celeuma a qualquer
outro. E isto, é quando se dão ao trabalho de comentar porque muitas
vezes, limitam-se adiar a resposta e lançar as dúvidas sobre quem trouxe o
problema a público. É a teoria de matar o mensageiro.
Basta recordar o caso Sócrates que, pelo andar da carruagem, é um folhetim
mirabolante que deixa-se ultrapassar sem nada divulgar e que, mais dia
menos dia cairá no esquecimento público, sem que os responsáveis — que
são muitos — sejam condenados e quem sabe….façam até uma estátua ao
“senhor engenheiro”, vangloriando-o e aplaudindo a personagem. De nada
serve o cartaz onde se lia” ladrão que rouba a Nação, tem programa na
televisão”. É intrincado o caso. Do nunca visto. Uma “chuchadeira” que arrasta
com ela centenas de milhões a juntar às outras centenas que diariamente
vêem à estampa a provocar um “ah” forte pronunciado da população.
Confirma-se assim, que estes políticos trapaceiros que insultam a boa-fé
duma parte da população, crente nos bons discursos com que a manipulam,
têm sempre maneira de deixar correr o tempo e apodrecer a situação. Acabam
também sempre, — ele e todos os outros duma longa lista — por verem
anulados os processos que lhes foram instaurados. E viva a Democracia.
Nesta sociedade decadente onde a política caseira é administrada por
imbecis, vigaristas e traidores, perdem-se os Valores Nacionais e poucos
são os que se preocupam com isso. Assobiam para o lado e lambem as
botas do que esteja acima. A juventude descarrila e faz a agulha para
Star Track, Play Station e outras “geringonças” inteligentes… Tanto pior
para a leitura ou escrita em Português. Os jornais abundam com títulos e
expressões inglesas e não me surpreenderá muito que enverguem pela
língua alemã, quando o IV Reich estiver configurado.
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Mas estas misérias e esbanjamentos não podem ficar por aqui. Bastará
recordarmos a senhora ex-presidente do Raríssimas que apesar das
despesas faraónicas que fez com guarda-roupa, restaurantes e vida larga,
à custa do orçamento, acha que o país deveria pedir-lhe desculpa (nada
menos) porque os custos proibitivos do que comprou, era para as recepções
da rainha….provavelmente muito frequentes! Possivelmente os ordenados
do marido e do filho, estudante, seriam destinados a se ocuparem de Suas
Altezas, os netos da rainha….
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A guerra da Guiné-Bissau, “transborda”
há 50 anos para o Senegal
Testemunho do então Alferes Manuel de Paiva e Sousa
Foi há 50 anos que ocorreu uma operação a Cumbamory, executada pelos
“Roncos”, que era constituído por trinta homens: quinze comandados pelo
Marcelino da Mata e os outros pelo Cherno Sissé. Arrancaram no dia 10DEZ1967,
de Farim para Guidage, e no dia 11 iniciaram a operação. Encontrava-se lá o
Luís Cabral com outros chefes da guerrilha; e estavam em festa, tudo bêbado,
quando o grupo de combate do Cherne atacou do lado do Senegal e o grupo de
Marcelino, do lado da Guiné Portuguesa, dava apoio à retirada.
Iniciou-se o combate corpo a corpo, com facas de mato; os muçulmanos, que
não bebiam, deram o alarme, as milícias Mamadú Sedo Djaló, Fode Bau, o José
Correia, o José Miranda (de Resende) e o Embaló (nome suposto do homem
com bazooca), preparavam-se para disparar um morteiro 81. O Embaló disse
que estavam muito a descoberto e retirou-se para o lado, nesse momento o
pessoal do PAIGC com uma roquetada mataram os quatro e o Embaló mandou
uma bazoocada, que eliminou o roqueteiro IN. Carregou outra vez a bazooca e
foi ver a situação dos outros; disse que era indescritível. Estava feio o combate
e o Marcelino da Mata (Homem guerra) avançou pela esquerda e dominou a
situação.
Relembrando e em homenagem aos “Milícias” mortos em 1975. Destes
combatentes locais da Guiné, um grupo foi fuzilado e a maioria deles (90) depois
de metidos compulsivamente num paiol, lá morreram por asfixia. Recordo-me
que esse paiol tinha sido mandado construir pelo Ten.-Coronel Manuel Agostinho
Ferreira, com materiais recolhidos pelo meu pessoal com a ajuda dos carros de
Farim e da Comp.ª de Binta. Esta operação foi por mim idealizada e comandada,
a pedido do Cmdt de Batalhão e durou dois dias.
PS: O então Furriel Marcelino da Mata, que viria a ser condecorado com a Torre
Espada em 1969 (e depois, com mais três Cruzes de Guerra), actuaria, pelo
menos mais uma vez, noutra grande operação a Cumbamory, com o Batalhão
de Comandos Africano, comandado pelo então Major Almeida Bruno (com os
então capitães Raúl Folques, Matos Gomes e António Ramos), em Maio de
1973. Esta unidade seria ainda reforçada com o então grupo”Os Vingadores”
de Marcelino da Mata. Foi a designada Operação Ametista Real, com vista ao
desbloqueamento do grande cerco a Guidage, que já durava havia cerca de três
semanas.
Cor. M. Bernardo DEZ 2017

E tudo isto passa com quase ameaças da referida ex-presidente, que afirma
não se demitir, provocando o governo a despedi-la para que possa exigir
compensações aos roubos que fez….
Não à Coroa. Aos fundos públicos portugueses, já bastante danificados por
outros responsáveis de postos importantes…
A maior miséria, que, portanto, quase passou despercebida, não fora a
perspicácia de um jornalista do JN ao noticiar um facto “banal” mas
esclarecedor de como no país se tratam os velhos. Como trapos, farrapos
de vida que para os governantes são marginais da sociedade.
Aconteceu há poucos dias. A população do bairro do Outeiro, no Porto,
estranhando a anormalidade na residência duma velhinha de 85 anos
que vivia com um filho de 57 deficiente profundo, decidiram alertar as
autoridades. A televisão e luz estavam em funcionamento permanente e a
roupa mantinha-se no estendal, o que não era frequente. Ao fim de quatro
dias nesta situação constatou-se que a pobre anciã tinha desmaiado ao
lado do filho que incapaz de se mexer, não pôde pedir auxílio. Levada de
urgência para o hospital, faleceu no dia seguinte ao seu internamento.
Consequência do abandono a que os mais velhos são votados — apesar dos
grandes discursos e promessas logo a seguir esquecidas — nenhum dos
muitos institutos de apoio que gastam fortunas em passeios e recepções,
destacou alguém que de quando em quando se informasse sobre o dia-adia da pobre idosa e se algo poderia ser feito para a ajudar.
Mais uma morte de que alguém deveria prestar contas. Pela incúria. Pelo
desleixo. Pelo desprezo pela vida humana. Mas possivelmente, a pobre
velhinha já não votava nas eleições…
São estas, em pequeníssimo resumo, as misérias e esbanjamentos deste
pobre país.
Raul Mesquita

Visitez

Le
Portugal
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Suppression de la Compagnie de Jésus
						 			 au
							 Portugal
La suppression de la Compagnie de Jésus, ordre religieux fondé par Ignace de
Loyola(1), est prononcée par le pape Clément XIV en 1773. La Compagnie de
Jésus, après avoir été expulsée du Portugal et de ses colonies en 1759, de France
en 1763, d’Espagne et de ses colonies en 1667, est supprimée universellement
le 21 juillet 1773, par le pape Clément XIV (Dominus ac Redemptor). Lorsque
la Compagnie de Jésus est dissoute
il y avait plus 23 000 jésuites dans le
monde ayant alors 800 résidents, 700
collèges avec une équipe enseignante
de près de 15 000 personnes et 300
missions.
Le 3 septembre 1758, le roi portugais
D. José 1er échappe à une tentative
d’assassinat. Le 13 décembre les
auteurs et les complices présumés du
régicide sont arrêtés et dix d’entre eux
sont exécutés le 13 janvier 1759, dont
le duc d’Aveiro, le duc de Távora, sa
femme, son fils, ses domestiques et
le comte d’Atoguia. Ainsi, la fraction
la plus réactionnaire de la haute
aristocratie portugaise est éliminée.
Sebastião José de Carvalho e Melo
profitera de cette ambiance de terreur
chez les nobles pour combattre les
jésuites qui étaient très proches des
aristocrates les plus réactionnaires.
Les nobles effrayés par le roi n’oseront
pas protester ouvertement. Le 20 avril
1759, après avoir confisqué leurs biens,
le roi D. José 1er informe le pape qu’il a
décidé d’expulser les jésuites de tous
les territoires portugais à l’exception de
ceux qui renonceraient à leurs vœux.
Quand l’opération est terminée, plus
d’un millier de jésuites sont partis en exil
en Italie. Près de deux cents restent dans les prisons du Portugal. Les survivants,
près d’une soixantaine, ne seront libérés qu’en 1777, après la mort du roi D.
José 1er. Sebastião José de Carvalho e
Melo, Marquis de Pombal depuis 1770,
est expulsé du gouvernement para la
reine D. Maria 1ère.
Pour éviter que le royaume portugais
ne tombe sous la coupe d’un prince
étranger, le 6 juillet 1760, la princesse
Maria, la fille unique et héritière du roi
portugais D. José 1er épouse son oncle
paternel, le frère cadet de son père,
l’infant D. Pedro, mariage condamné
par le pape Clément XIII. Avant d’être
expulsé du gouvernement, Sebastião
José de Carvalho e Melo profite
également pour combattre les jésuites
qui auraient été informés du projet de la
tentative d’assassinat du roi D. José 1er,
se seraient ainsi compromis avec les
milieux nobiliaires. Sur la torture, trois
jésuites auraient avoués et sont brûlés
le 21 septembre 1761. Des membres
de la Compagnie de Jésus sont
expulsés du Portugal. Sebastião José
de Carvalho e Melo, premier ministre
du roi portugais D. José 1er estime que
les jésuites ont trop d’influence à la
cour portugaise, et ils seront interdits
à partir de 1759. Un pamphlet publié

par le jésuite Gabriel Malagrida(2),
alléguant que le tremblement de terre
qui a ravagé Lisbonne le 1er novembre
1755(3) était une punition divine qui
invitait à la repentance, et ceci irrite
Sebastião José de Carvalho e Melo.
En septembre 1759, plus d’une
centaine de prêtres sont placés
sur un bateau en partance pour
Civitavecchia(4) (Ville italienne). En
octobre, les jésuites sont déclarés
rebelles et traîtres. Le 4 janvier
1762, l’Espagne déclare la guerre
au Portugal qui entre dans la guerre
de Sept Ans(5). Après les guerres
napoléoniennes, le climat politique a
changé au Portugal et les monarques
qui avaient expulsé les Jésuites ne
sont plus au pouvoir et le 7 août 1814,
le pape Pie VII, par la bulle Sollicitudo
omnium ecclesiarum (la sollicitude de toutes les églises), la Compagnie de Jésus
est rétablit dans le monde entier. De 1773 à 1814, la Compagnie de Jésus a
perdu environ 90% de ses effectifs. Il faudra une quinzaine d’années pour qu’elle
se rétablisse. Ce fut tout un processus et en particulier sous la direction du
supérieur général Jean-Philippe Roothaan (6).
Ignace de Loyola ou Íñigo López de Loyola, né en 1491 dans le Pays Basque
espagnol (Azpeitia), est le fondateur et le premier général de la Compagnie de
Jésus reconnue par le pape Paul III en 1540. La spiritualité ignacienne est une
des principales sources d’introspection religieuse dans le catholicisme. Ignace
de Loyola est canonisé par le pape Grégoire XV le 12 mars 1622.
(1)

Gabriel Malagrida, né en Italie, est un prêtre jésuite. Mort étranglé puis brûle
à Lisbonne le 21 septembre 1761, une exécution demandée par Sebastião José
de Cavalho e Melo (Marquis de Pombal) après un procès inique. Puis ce fut la
brutalité de l’exécution d’un ancien missionnaire au Brésil, qui avait tous ses
esprits, choque jusqu’à Voltaire, pourtant un sympathisant du marquis de Pombal.
(2)

dans le séisme de 1755, on
dénombre entre 50 000 et 70 000
victimes parmi 275 000 habitants
de Lisbonne. La secousse fut suivie
par un tsunami et des incendies qui
détruisirent la capitale portugaise
dans sa quasi-totalité.
(3)

accueil des jésuites expulsés
d’Espagne par le roi Charles III.
(5)
conflit hispano-portugais de 17621763 prend place dans le cadre de
la guerre de Sept Ans et en constitue
une facette, ayant opposé les deux
États de la péninsule Ibérique,
chacun faisant partie d’un camp
belligérant différent : pour l’Espagne
qui combattait à côté de la France et e
Portugal du côté de Grande-Bretagne.
(4)

considéré comme le second
fondateur ou restaurateur de la
Compagnie de Jésus. Jean-Philippe
Roothaan est un prêtre jésuite
néerlandais.
(6)

Manuel do Nascimento / Paris
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Não falhar o alvo
Turgueniev, em Pais e Filhos, fala dos nihilistas russos da geração de 1860
e Dostoievksi desenhou literariamente em Os Possessos um quadro dos
jovens do movimento revolucionário populista – os narodniki, os “amigos
do povo”, historicamente analisados por Franco Venturi na sua obra Il
Populismo Russo – que, nos anos seguintes, enveredaram pela estratégia
do terrorismo, visando literalmente aterrorizar os principais vultos do
Czarismo e os seus homens-de-mão por meio de atentados à bomba e à
pistola. Também Kropótkine (militar, geógrafo e doutrinador do anarquismo,
nascido com sangue real) refere largamente este ambiente do radicalismo
eslavo nas suas Memórias de Um Revolucionário. Despotismo autoritário e
violência justiceira parecem estar inscritos na alma russa.
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Diabète et dépression : s’armer contre
une épée de Damoclès

Entre muitos outros casos, é em 1881, à sétima tentativa, que o Czar
Alexandre II é mesmo abatido por um membro do grupo Narodnaia Volia
(A Vontade do Povo), o qual morre também vítima da bomba. Para ter a
certeza de não falhar, fizera-a detonar no curto espaço que mediava entre
si o monarca, que deambulava já desnorteado por uma primeira explosão
procurando socorrer os feridos.
A repressão é impiedosa e a Okrana (polícia política) conseguirá muitas
vezes infiltrar estes grupos, instruir agents provocateurs, prender e fazer
enforcar ou deportar muito dos seus membros, geralmente jovens (homens e
mulheres) de famílias aristocráticas ou burguesas, revoltados com a extrema
miséria em que vivia o povo russo camponês ou habitando os subúrbios
das cidades. O desmantelamento do movimento populista não terminou,
porém, com os atentados. A partir de 1902, os Socialistas-Revolucionários
enveredaram também por esse caminho e mesmo o Partido Operário SocialDemocrata Russo (marxista, onde viria a pontificar Lénine) não desdenhou
por essa época financiar a sua propaganda dirigida aos operários com
“expropriações” obtidas à mão armada e execuções de agentes-duplos ou
dos informadores pagos pela polícia.
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O desprezo pela vida (ou o fanatismo) de que deram mostras muitos destes
revolucionários impressionou vivamente os grandes romancistas russos da
ápoca. Não me lembro bem e não fui verificar, mas tenho ideia que algum
desses reputados escritores compôs uma situação em que, no momento
de accionar o seu engenho sobre o Czar (ou alguém da sua esfera), o
bombista vê interpor-se uma criança e, num repente, lança-se ele próprio
sobre a carga explosiva, ficando despedaçado mas poupando assim os
circunstantes. De facto, relata Bernard Thomas em As Provocações Policiais
que, numa primeira tentativa para matar o odiado grão-duque Sergei, tio
do Czar e comandante militar de Moscovo, o revolucionário Kaliaev «não
teve coragem para levar a sua àvante» pois «quando ia para lançar a sua
bomba, o jovem estudante a quem chamavam ‘o poeta’ viu ao lado do grãoduque, sentada no carro, a sua mulher e os dois filhos». Porém, «a segunda
operação, no dia 17 de Fevereiro de 1905, pelo contrário, teve êxito total.
Kaliaev, impávido no cadafalso, será enforcado em 10 de Maio do mesmo
ano» (tradução do original francês de 1972: p. 229).
A 28 de Fevereiro de 1908, os nossos republicanos Costa e Buiça não
estiveram com meias medidas e mataram no mesmo momento o rei Carlos
e o príncipe herdeiro, apenas falhando por pouco o infante cadete, sabendo
que sucumbiriam logo a seguir sob as balas de polícias e “municipais”,
como aconteceu. O facto dividiu ainda mais as opiniões, mas é certo que
contribuiu efectivamente para abreviar a queda do regime. Porém, numa
revista anarquista também se escreveu que: «Baqueiam os tiranos, morrem
os poderosos, exterminam-se os grandes. Mas fica a Tirania, subsiste o
Poder, continua a Grandeza. Homens: tendes que fazer obra mais grandiosa
do que mudar regimes, criar leis, substituir indivíduos!» (Lopo Gil em Novos
Horizontes, nº 13, 15.Abril.1908). Prevenção inútil, pois dez anos após, sob
as balas de outros republicanos seus adversários, caía o presidente-rei
Sidónio Pais – figura que Marcelo Rebelo de Sousa não se esquecerá de
relembrar, de maneira inteligente mas significativa, no centenário de tais
acontecimentos.
A pulsão-de-morte que animava estes tiranicidas era, a seus olhos,
justificada pela ideia de acabar com a opressão e a miséria que impendia
sobre o povo – o qual, aliás, muitas vezes não se sentia oprimido e aceitava
a desgraça como uma prova divina. A racionalidade (vindicativa e justiceira)
estava então do lado dos revolucionários e a crença fatalista do lado das
massas. Hoje, no caso dos terroristas islamitas, é o fanatismo religioso que
os anima, enquanto a racionalidade (securitária, instrumental e sequiosa de
bem-estar) se encontra na larga classe média-baixa que compõe a maioria
das nossas sociedades.
É importante não falhar o alvo. Mas, ainda mais, não se enganar de
adversário.
JF / 8.Dez.2017

L’annonce d’un diagnostic de diabète implique des changements dans les
habitudes de vie, ce qui s’accompagne d’un certain deuil. Il est alors normal
d’être déstabilisé, d’éprouver des sentiments négatifs. Mais au-delà de ce choc
initial, les personnes vivant avec le diabète sont bel et bien plus enclines à glisser
vers une dépression.

Davantage de risques
En effet, près de 10 % des personnes diabétiques vivront une dépression
majeure; environ 30 % en éprouveront des symptômes. Cette prévalence est le
double de celle de la population n’ayant pas de maladie chronique.
Une gestion déficiente de la glycémie et des complications à long terme liées
au diabète comptent parmi les facteurs de risque de la dépression. Ceux-ci
augmentent également avec la durée du diabète, notamment puisqu’à la longue,
avoir à gérer toutes les facettes de sa vie en fonction d’une condition incurable
peut peser.
Notons que d’autres problèmes de santé mentale, comme le trouble d’anxiété
généralisée, ont aussi une forte prévalence chez les personnes diabétiques.

Reconnaître la dépression
Ne confondons pas déprime et dépression : s’il arrive à tout le monde d’avoir
des sentiments négatifs, tous ne vivront pas une dépression majeure. Les
symptômes, notamment ceux énumérés ci-dessous, perdurent dans ce cas audelà de deux semaines et perturbent le cours normal de la vie de l’individu.
•
•
•
•
•
•

Désespoir ou sentiment persistant de vide
Perte d’intérêt
Problèmes de concentration ou de mémoire
Troubles du sommeil (insomnie ou, au contraire, somnolence constante)
Troubles de l’appétit; perte ou gain de poids soudains
Idées suicidaires

Non, la dépression ne se manifeste pas nécessairement par de la tristesse : il
peut s’agir de torpeur ou de léthargie ou, au contraire, d’une agitation constante.
La personne qui vit une telle situation ne peut balayer ses sentiments du revers
de la main. Consulter un professionnel de la santé qui pourra diagnostiquer la
dépression vous aiguillera vers le bon traitement, lequel passe souvent par des
médicaments antidépresseurs et de la psychothérapie.

Conclusion
Un proche traverse une période de dépression? Offrez-lui votre écoute, exempte
de jugement. Et si vous-même vivez pareils symptômes, trouvez également une
oreille attentive.
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Rosa dos Ventos
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Rose des Vents

Villages Historiques du Portugal

Ils peuvent être de tous petits points sur le planisphère, mais grâce à eux le
destin d’un pays a complètement changé. Avec des emplacements stratégiques
le long de la frontière espagnole, les villages historiques du Portugal sont l’œuvre
de plusieurs générations de rois qui, préoccupé par la défense du territoire, se
sont chargé de peupler et de fortifier la région. Il y a eût beaucoup de dirigeants
qui ont construit des châteaux et des murailles, conféré des Foral et offert des
privilèges á ceux qui s’y établissait, notamment D. Afonso Henriques, fondateur
du «Condado Portucalense», et D. Dinis, le roi qui a signé un traité qui fixerait
la frontière avec l’Espagne, aujourd’hui le plus ancien en Europe. Parce que sur
une terre dépeuplée, il est facile à l’ennemi de s’y installer, mais pas sur ces
terres où de nombreuses batailles ont eu lieu. Á chaque victoire les personnes,
croyant un miracle, construisaient une chapelle ou une église. Á chaque épisode
naissait une légende réaffirmant d’une aura magique la «Beira» Portugaise.
Ainsi, siècle après siècle, il fut construit, détruit et reconstruit un patrimoine qui,
aujourd’hui, continue á invoquer toute l’histoire du Portugal. Venez le découvrir
á Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanhaa-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piodão, Sortelha et Trancoso.

Le programme des Villages historiques
Comme au Portugal médiéval oú des villages s’alliaient pour combattre l’ennemi,
maintenant ils s’allient pour lutter contre les effets du passage du temps et la
désertification. Le Réseau des Villages Historiques est venu donner á la région
centrale du Portugal, une stratégie de développement axée sur les valeurs et
l’appréciation de l’Histoire, de la Culture et du Patrimoine. Ce qui a commencé
à sembler un simple ensemble de travaux publics – avec la reprise des façades

et des toits des maisons, les arrangements urbains, l’amélioration de l’accès et
l’amélioration des monuments – s’est avéré être une récupération des villages,
non seulement comme des espaces physiques, mais comme des ensembles
symboliques, capables de promouvoir l’économie, donnant les possibilités
d’intervention aux acteurs locaux, mais aussi pour stimuler socialement la
région. Les visages souvent âgés qui sont restés dans ces villages aujourd’hui se
croisent avec les milliers de visiteurs qui viennent à la recherche d’une aventure
dans le passé et de l’âme de la «Beira» portugaise.

Nature, Culture et Histoire du Portugal
Fondée en une région pleine de richesses naturelles, la Beira portugaise, les
Villages Historiques profitent de la proximité de la Serra da Marofa, du parc
national de la « Serra da Estrela », de la «Gardunha» et la Réserve Naturelle de
la «Malcata». Avec un encadrement comme celui-ci, personne ne peut résister
à la découverte des nombreux chemins entre les villages, bénéficiant d’une
promenade à pied, en vélo ou en voiture. Laissez-vous inspirer par les paysages
à couper le souffle et prenez le temps de goûter les produits régionaux les plus
typiques. Aussi dans le fromage, le vin, le chevreau, l’agneau, la charcuterie
et l’huile d’olive typiques du centre du Portugal sont des vestiges de l’histoire.
Puis, visitez les sites historiques et patrimoine religieux, l’architecture populaire,
palais et maisons seigneuriales, châteaux, murailles et fossés, piloris, prisons et
édifices de mairies. Laissez-vous transporter au Portugal médiéval, mais aussi
aux Découvertes (Descobrimentos), á la restauration, aux Invasions Françaises
ou même à la préhistoire. Et n’essayez pas de tout voir d’un coup. Un jour, vous
voudrais retourner á ces Villages Historiques du Portugal.
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NDLR: Não resistimos à tentação de publicar, com a devina vénia, este excelente
trabalho de José Carlos Fernandes no conceituado jornal Observador. Estamos
convictos que os nosso leitores saberão apreciar e transmitir a outros.
Os nosso sinseros agradecimentos ao autor e editor.
Muitos estudiosos da Bíblia identificam a montanha na “terra de Moriah” como
o local onde mais tarde foi construído o Templo de Salomão, ou seja, o actual
Monte do Templo, em Jerusalém. Nunca saberemos se Abraão e Isaac tiveram
existência real e, tendo-a, se alguma vez se aproximaram de Jerusalém, mas é
mau agouro que a primeira história que tem a cidade como palco seja a de um
pai disposto a cortar a garganta ao filho sem hesitação só porque ouviu uma voz
que lhe disse para o fazer.

Jerusalém: 3800 anos a
criar sarilhos
Por José Carlos Fernandes
São séculos de tumultos: Jerusalém foi atacada 52 vezes, sitiada 23 e arrasada
por diferentes exércitos. Eis a primeira parte da história de uma cidade que
Trump reconheceu como capital de Israel.
Partilhe
[Donald Trump reconheceu esta semana Jerusalém como a capital de Israel.
Seguiram-se confrontos, feridos e já quatro mortos contabilizados. Leia a
primeira parte da história da cidade que está no centro do conflito.]

[“Story of Isaac”, de Leonard Cohen, do álbum Songs from a room (1969), contém
uma acusação que, desgraçadamente, é intemporal: “Vós que agora construis
estes altares/ Para sacrificar estas crianças/ Não mais o deveis fazer/ Um ardil
não é uma visão/ E vós nunca fostes tentados/ Por um demónio ou por um deus”]

c. 1550-1000 a.C.
Jerusalém fica sob domínio egípcio, mas este entra em declínio após a derrota
infligida pelos “Povos do Mar” na batalha de Djahy (ou Canaã), em 1178 a.C. O
domínio dos egípcios dá lugar ao dos jebusitas, até que em 1010 a.C. o rei David
conquista a cidade e faz dela a capital do Reino Unido de Israel, constituído
pelos reinos de Israel, a norte, com capital em Samaria, e Judá, a sul, com
capital em Jerusalém.

c. 2000 a.C.
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Embora os primeiros vestígios arqueológicos de ocupação humana datem de
c.4500-3500 a.C., a primeira menção a Jerusalém surge em textos egípcios de
c. 2000. O nome da cidade é dado como “Rushalim”, um dos muitos que viria a
receber ao longo do tempo nos documentos de diferentes povos – só nos textos
sagrados judaicos a cidade é designada por 72 nomes diferentes. Se os nomes
são legião, as interpretações etimológicas oferecidas para cada um deles por
diferentes estudiosos são um turbilhão estonteante – as discussões etimológicas
em torno do nome “Jerusalém” são tão ferozes, sectárias e inconclusivas como
as disputas pela cidade propriamente dita.

c. 1850 a.C.
Seguindo as instruções de Deus, Abraão sobe a uma montanha na “terra de
Moriah”, acompanhado pelo seu filho Isaac. Chegado ao cimo, amarra o rapaz,
deita-o sobre uma pedra a fazer a vez de altar e prepara-se para o degolar. No
último instante surge um anjo que detém a sua mão e lhe aponta um providencial
carneiro preso num arbusto próximo como vítima alternativa. Jesus (o treinador
de ludopédio, não o Filho de Deus), diria que Abraão “não levou o guião certo”,
mas a emenda acabou por evitar o pior e a história – sinistra e reveladora de
um conceito de deus sanguinário, prepotente e que preza a obediência cega
acima de tudo – acabou por impor-se nas exegeses e no imaginário como um
edificante teste à solidez da fé de Abraão.

David triunfante”, por Matteo Rosselli, 1620

c. 962-700 a.C.
No mesmo local onde David terá erguido um altar, o rei Salomão inicia em 962
a.C. a construção do que ficará conhecido como o Primeiro Templo.
“Salomão consagra o templo”, por James Tissot (ou discípulo), c.1896-1902
Com a morte de Salomão, c.930 a.C., o reino cinde-se em dois e não tarda que
o faraó Sheshonk I (Shishak na Bíblia) se aproveite desta fraqueza para saquear
Jerusalém.

“Sacrifício de Isaac”, por Michelangelo da Caravaggio, c. 1603

Por volta de 850 a.C. sucedem-se os saques por filisteus (o povo de onde
derivará mais tarde o topónimo “Palestina”), árabes e etíopes. Mostrando que
os judeus não precisam de lições de estrangeiros no que toca a pilhagens e
massacres, Joás, rei de Israel, entra em conflito com Amassias, rei de Judá,
derrota as tropas deste na batalha de Beth-shemesh, semeia a destruição em
Jerusalém e apropria-se dos tesouros do Templo.
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Os desentendimentos entre Judá e Israel prosseguem e levam Ahaz de Judá 609 a.C.
a solicitar a protecção de Tiglath Pileser III, o senhor do império Neo-Assírio
(e com um nome que soa a banda de doom metal lituana ou marca de cerveja Partem os assírios, regressam os egípcios. O faraó Necao II, que pretende
artesanal eslovaca). Os assírios começam por aceitar a vassalagem, mas não fazer face aos babilónios, uma potência emergente no sempre agitado cenário
tardam a passar à conquista de boa parte do Médio Oriente, e Israel e Judá não geopolítico do Médio Oriente, solicita a Josias, rei de Judá, que deixe passar
escapam à sua ambição.
as suas tropas, mas Josias recusa e Necao II derrota-o na batalha de Meggido.
Meggido justifica um aparte: é um povoado de modesta relevância, no vale
de Jezreel, mas a topografia da região faz dele um ponto de passagem muito
frequentado, de forma que várias batalhas foram aí travadas ao longo da história;
a dar crédito ao Livro do Apocalipse, terá também aí lugar, no fim dos tempos,
a batalha definitiva, entre Deus e os exércitos de pecadores comandados por
Satanás, ou seja, o Armagedão – nome derivado de Har Meggido.
Em Jerusalém, os novos senhores egípcios removem Joacaz, filho do falecido
Josias, e colocam no trono de Jerusalém o seu irmão Joaquim. Porém,
quatro anos depois, Necao II é derrotado pelo rei babilónio Nabucodonosor II
(Nebuchadnezzar) e Jerusalém transfere para este a sua vassalagem.

A expansão do Império Assírio entre 824 a.C. e a sua máxima extensão, em 671 a.C.

701 a.C.
O rei assírio Sennacherib sitia Jerusalém mas não a conquista. Existem,
consoante a fonte seja hebraica ou assíria, explicações tão contraditórias para
este desfecho que funcionam como uma advertência para que encaremos com a
maior desconfiança os relatos que nos chegaram da Antiguidade – muitos “factos
históricos” sobre os quais alguns povos baseiam hoje reivindicações e crenças
não passam de fraudes descaradas, criadas para efeitos de propaganda.
Se dermos crédito à Bíblia, em 701 a.C. Deus enviou em socorro de Jerusalém
um anjo que matou 185.000 soldados assírios; se dermos crédito aos anais de
Sennacherib, este levantou o cerco depois de Ezequias, rei de Judá, encurralado
na cidade “como um pássaro na gaiola”, ter pago um resgate de “30 talentos de
ouro, 800 de prata e diversos tesouros”.
A verdade pode estar entre estes dois extremos: talvez o levantamento do
cerco tenha resultado de Ezequias ter empreendido prudentes preparativos,
assegurando a abastecimento de água à cidade através da escavação de um
túnel de meio quilómetro e eliminando, à aproximação dos assírios, todas as
fontes de água no exterior; ou, como acontecia frequentemente até há não muito
tempo, o deflagrar de uma epidemia no acampamento sitiante pode ter forçado
Sennacherib a regressar a casa.
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Morte de Josias em Meggido, por Francesco Conti (1681-1760)

586 a.C.
A submissão de Judá aos babilónios não dura muito tempo: o fracasso
retumbante da tentativa de invasão do Egipto por Nabucodonosor II estimula
alguns dos seus vassalos a rebelar-se – é o caso de Judá, cujo rei Joaquim
cessa o pagamento do tributo. O profeta Jeremias, seu conselheiro, adverte-o
de que não será uma boa ideia e reprova os desvios do rei às tradições judaicas
e Joaquim riposta queimando em público os escritos do profeta. As advertências
eram justificadas: em 598 a.C., Nabucodonosor sitia Jerusalém, Joaquim perece
e a cidade cai em 597 a.C. Jeconias sucede a Joaquim, mas poucos meses
depois Nabucodonosor substitui-o pelo tio, Zedequias. Em 589 a.C. este alia-se
com os egípcios contra os babilónios e Nabucodonosor regressa em força.
O cerco à cidade foi longo e impiedoso: há indícios arqueológicos de que a
população passou a alimentar-se de ervas e o relato de Jeremias sugere mesmo
que os sitiados se viram forçados a recorrer ao canibalismo.
[O segundo cerco babilónio a Jerusalém visto por Alessandro Scarlatti: na ária
“Del mio cor più segreto”, da oratória Il Sedecia, re di Gerulasemme (1705),
Ismaele, filho de Sedecia (Zedequias), antevê o futuro funesto que lhe está
reservado. Interpretação do contratenor Philippe Jaroussky e Il Seminario
Musicale, dirigido por Gérard Lesne (Virgin Classics/Warner)]

A versão judaica dos eventos: “A derrota de Sennacherib”, por Peter Paul
Rubens, c.1612-14: o pinto tomou a liberdade de substituir o anjo solitário por
um Quarteto Fantástico

Em 586 a.C., após 30 meses de cerco, a cidade cai e Nabucodonosor,
abespinhado pela sucessivas rebeliões dos judeus e pelo cerco prolongado, dá
largas à sua cólera: faz degolar todos os filhos de Zedequias perante os olhos
deste; é a última coisa que Zedequias vê, pois em seguida é cegado e levado
cativo para Babilónia, onde perecerá. A maior parte da população de Jerusalém
que sobreviveu ao cerco e aos massacres é também deportada para Babilónia
– as estimativas variam entre 10.000 e 20.000 condenados ao exílio. A cidade é
pilhada e o Templo de Salomão é arrasado.
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como Jerusalém” (Montefiore).

Destruição de Jerusalém pelos babilónios, segundo Michel Wolgemut & Wilhelm
Pleydenwurff, na Crónica de Nuremberga, 1493
A recordação do cativeiro na Babilónia está envolto em mágoa – “Junto aos
rios da Babilónia estávamos sentados e chorando, lembrando-nos de Sião. Nos
salgueiros das margens pendurámos as nossas harpas” – mas não teve apenas
aspectos negativos, pois foi aí que o moderno alfabeto hebraico foi adoptado e
vários textos sagrados hebraicos terão sido redigidos, denotando influências das
religiões e mitologias dos povos da Babilónia e da Pérsia. Como escreve Simon
Sebag Montefiore em Jerusalém: A biografia (Alêtheia) “foi aqui que a Bíblia
começou a tomar forma”.

Zorobabel mostra os planos do novo Templo a Ciro, por Jacob van Loo, c.1640-70

516 a.C.
Os que regressaram a Jerusalém fizeram-no em várias levas – uma delas foi
liderada por Zorobabel, neto do último rei de Judá e nascido na Babilónia (é isso
mesmo que o nome “Zorobabel” significa). É ele que, em 516 a.C., no reinado do
imperador persa Dario I, empreende a construção do Segundo Templo – a sua
consagração, no ano seguinte envolveu o sacrifício de 100 touros, 200 carneiros
e 400 cordeiros, mas a imponência destas cerimónias não oculta a realidade: o
novo templo era uma pálida amostra do anterior e Jerusalém continuava a ser
uma cidade em ruínas e semi-despovoada.
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“Junto aos rios da Babilónia”, por Gebhard Fugel, c. 1920
539 a.C.
Mais uma reviravolta no instável tabuleiro geopolítico do Médio Oriente: o rei
persa Ciro derrota o rei babilónio Nabonido. Ao contrário dos assírios e babilónios,
que alicerçavam os seus impérios exclusivamente na opressão e no terror, Ciro
oferece tolerância religiosa como contrapartida da aceitação do domínio político.
Assim, liberta os judeus exilados em Babilónia e autoriza-os a regressar a
Jerusalém e reconstruir o Templo e compromete-se a respeitar os seus direitos e
leis. Não é de admirar que Ciro goze de excelente reputação entre os judeus, mas
seria um erro clamoroso vê-lo como um monarca bondoso e tolerante: quando
foi morto em 530 a.C., quando pretendia anexar ao seu império o território dos
Massagetas (actual Cazaquistão), o líder massageta Tomiris cortou-lhe a cabeça
e guardou-a num recipiente cheio de sangue, como se dissesse “aí tens com que
saciar a tua sede pelos territórios dos outros povos”.
Nem todos os judeus exilados regressaram a Jerusalém: os que ficaram em
Babilónia formaram uma comunidade tão sólida e influente que resistiu às
constantes mudanças políticas e religiosas da região e que constituiu “até à
invasão mongol, […] um centro de cultura e poder judaico quase tão importante

Reconstrução hipotética do Segundo Templo erguido por Zorobabel
Quaisquer melhoras que possa ter registado são anuladas em 350 a.C., quando
a cidade se rebela contra o domínio persa e Artaxerxes III a toma de assalto e
incendeia e procede à deportação dos revoltosos, desta vez para as remotas
estepes da Hircânia, junto ao Mar Cáspio.

332 a.C.
Um rapaz macedónio, com apenas 24 anos de idade mas ambição e determinação
ilimitados, obtém, sem grande esforço, a rendição de Jerusalém. Alexandre III
está empenhado em apoderar-se de todo o império de Dario III, o que inclui o
Egipto – e é no caminho para o Egipto que entra em Jerusalém. Mas, tal como
Ciro, pouco impõe aos judeus para lá do domínio político, e logo parte para
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Oriente, na peugada de Dario III e dos seus sonhos de glória.

“Alexandre o Grande no Templo de Jerusalém”, por Sebastiano Conca, c.1736

Antíoco III o Grande

320 a.C.

167 a.C.

Os sonhos de Alexandre são interrompidos pela morte, em 323 a.C., e as disputas
que eclodem entre os seus lugares-tenentes pela partilha do seu vasto império
convertem-se numa interminável fonte de conflitos, a que não escapa Jerusalém,
que, à partida, ficaria, como toda a Síria, sob o governo de Laomedonte de
Mitilene.

O mesmo não pode dizer-se do seu filho Antíoco IV Epifânio, que sucede ao pai
em 175 a.C. e aproveita querelas familiares entre o sumo-sacerdote Onias III e o
seu irmão Jasão, para destituir o primeiro e elevar o segundo a sumo-sacerdote
de Jerusalém (é substituído três anos depois por Menelau). O desígnio de
Antíoco IV Epifânio é a anulação da identidade judaica: Jerusalém é convertida
numa polis grega, com o nome de Antioquia-Hierosolyma; o Templo é ultrajado
com carne de porco e reconsagrado a Zeus e na colina fronteira é construído
um ginásio grego para os jovens se exercitarem nus; a posse da Tora é punida
com a morte; as mães que circuncidam os filhos são atiradas das muralhas,
juntamente com as crianças; quem observa o Sabbath é queimado vivo.

Outro dos “sucessores de Alexandre”, Ptolemeu I, cobiça a Síria para si: propõese comprá-la a Laomedonte, mas este recusa e Ptolemeu envia um exército,
comandado por Nicanor. Em 320 a.C. este general conquista Jerusalém à máfé: alega querer oferecer um sacrifício ao Deus dos judeus durante o Sabbath,
mas assim que se vê dentro da cidade assume o seu controlo com rapidez
e brutalidade. À pilhagem e às violações soma-se a deportação de judeus
para Alexandria – o que, como no caso do exílio em Babilónia, também tem
consequências positivas: a comunidade judaica de Alexandria converter-se-á
num dos mais importantes centros de erudição judaica do Próximo Oriente.

Quando, em 167 a.C., um alto funcionário selêucida ordena ao sacerdote Matatias
que sejam feitos sacrifícios em honra dos deuses gregos, aquele não só se
recusa a cumprir a ordem como mata um judeu helenizado que se ofereceu para
o fazer, bem como o representante de Antíoco. É a centelha que desencadeia
a Revolta dos Macabeus que, em 164 a.C. toma conta de Jerusalém, para a
perder novamente para os selêucidas em 160 a.C., ano em que é morto Judas
Macabeu e cessa a revolta.

Divisão inicial do império de Alexandre pelos seus generais

200 a.C.
Não dura muito tempo o domínio de Ptolemeu I: em 315 a.C. o seu rival Antíoco
I Monophthalmus (em grego tudo soa mais nobre e venerável: em português
é “Antíoco o Zarolho”), invade a Síria e força Ptolemeu a recuar. Durante mais
de um século, Jerusalém vai ser sucessivamente conquistada e reconquistada
pelas dinastia dos Ptolemeus e dos Antíocos, até que em 200 a.C., Antíoco III o
Grande – à frente do que é agora conhecido como Império Selêucida (por ter sido
fundado por Seleuco I Nicator, um dos “sucessores” de Alexandre) – escorraça
os Ptolemeus para o Egipto e toma conta de Jerusalém. Antíoco III mostra-se
magnânimo: “prometeu reparar o Templo e as muralhas e repovoar a cidade”
(Montefiore) e autorizou que os judeus se regessem pelas suas leis – “nunca
Jerusalém conheceu conquistador tão indulgente quanto este” (Montefiore).

Matatias cumprindo ordens punitivas
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O império selêucida entra em declínio e começa a ver a primazia na região
disputada pelos partos e pelos romanos, o que, aliado a guerras fratricidas entre
príncipes selêucidas cria um vácuo de poder que permite a emergência de um
reino judeu independente – é o início da dinastia dos Asmoneus, que, todavia,
também é dilacerada por conflitos intestinos.
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dependência do governador da Síria. A reforma fiscal imposta por Públio Sulpício
Quirino, o novo governador romano da Síria, gera revolta entre os judeus – é
sufocada, mas dela nasce o movimento dos zelotas, grupo radical apostado em
expulsar os romanos da Judeia.

O poder romano vai estendendo-se ao Próximo Oriente: em 63 a.C. Pompeu
cerca Jerusalém e é mais um dos conquistadores a usar a deslealdade de atacar
durante o Sabbath. No massacre que se segue terão morrido 12.000 judeus,
mas, ao menos, Pompeu abstém-se de saquear os tesouros do Templo.

Jesus expulsa os vendilhões do Templo, por Giovanni Paolo Panini, c.1750

c. 33 d.C.
No Domingo de Ramos, um pregador radical galileu – que alguns estudiosos
associam hoje aos zelotas –, que em ocasião anterior já gerara um tumulto no
Templo, entra em Jerusalém montado num burro e acompanhado por discípulos
que o saúdam como “Messias” e “Rei de Israel”. Os sumos-sacerdotes vêem
uma séria ameaça neste agitador que anuncia o apocalipse iminente e contesta
a sua autoridade e as tradições religiosas judaicas, o que é tanto mais perigoso
por ser Páscoa e, portanto, Jerusalém estar inundada de milhares de peregrinos
judeus vindos de todo o Próximo Oriente. Após várias peripécias, conseguem
que o governador romano da cidade, Pôncio Pilatos, o faça crucificar.
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Pompeu entra no Templo, por Jean Fouquet, c.1470-75
Em 40 a.C., Roma nomeia como rei dos judeus Herodes o Grande, que
empreende importantes obras em Jerusalém e reconstrói o Templo, suplantando
amplamente a modesta construção erigida por Zorobabel.

Entrada de Jesus em Jerusalém, por Anthony Van Dyck, 1617

c. 50 d.C.
Jerusalém após a reconstrução promovida por Herodes, segundo James Tissot,
c.1886-94

6 d.C.
Roma põe fim ao estatuto de estado-vassalo do reino asmoneu (embora
continuem a existir reis asmoneus, com poderes limitados, até 92 d.C.) e
converte a Judeia numa província, com capital administrativa na nova cidade de
Cesareia Palestina (ou Cesareia Marítima) e não em Jerusalém, e colocada na

Os discípulos do pregador crucificado reúnem-se em Jerusalém, a fim de
decidir o que fazer com o legado espiritual do seu mestre. Neste concílio está
também presente Paulo de Tarso, que, após uma experiência traumática, se
consagrou de corpo e alma à divulgação de uma interpretação muito própria dos
ensinamentos do pregador crucificado, o que o faz entrar em conflito com os
discípulos directos, que têm uma visão mais ortodoxa.
É impossível aferir o que realmente se terá passado entre as duas “facções”,
pois a única versão que sobreviveu sobre estes eventos foi a de Paulo – o quer
dizer que nunca saberemos se o pregador crucificado se reconheceria nos
ensinamentos difundidos por Paulo.
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Ruínas do teatro romano de Cesareia
Estes apelam para a intervenção romana, mas o procurador imperial para a
Judeia, Géssio Floro, a quem os gregos subornam, recusa-se a intervir. Em
represália, os sacerdotes judeus anunciam que deixarão de executar sacrifícios
e orações em prol do imperador romano. Aos agravos de ordem religiosa somamse agravos de ordem tributária, quando Floro invade o Templo e subtrai ao seu
tesouro dinheiro que diz ser devido a Roma. Os judeus retaliam bombardeando
Floro com moedas nas ruas de Jerusalém e Floro exige às autoridades
judaicas que os responsáveis lhe sejam entregues. Perante a recusa, os
soldados romanos prendem alguns líderes judeus: uns são açoitados e outros
crucificados. Apesar da tentativa de intermediação pela parte de Berenice, irmã
do rei Herodes Agripa, a escalada de violência prossegue: os judeus pegam
em armas, chacinam a guarnição romana de Jerusalém e depois dedicam-se a
limpar a Judeia de cidadãos romanos, judeus suspeitos de simpatizar com os
romanos e símbolos da autoridade romana.
A conversão de S. Paulo na estrada de Damasco, por Michelangelo da
Caravaggio, c.1600-01
O que é certo é que na altura Paulo está longe de reunir o consenso entre os
judeus: c. 58 d.C., Paulo regressa a Jerusalém e vai ao Templo na companhia de
Tiago o Justo, irmão de Jesus e primeiro bispo de Jerusalém, mas alguns judeus
que não se identificam com as suas pregações reconhecem-no e atacam-no e
apenas a intervenção dos soldados romanos o salva de ser linchado pela turba.
Poucos anos depois – c.62-66 d.C. – o sumo-sacerdote Anano, filho do Anás que
tinha condenado Jesus à morte, manda prender Tiago o Justo e fá-lo condenar
pelo Sinédrio: Tiago é atirado do alto do Templo, mas como a queda não o mata,
passam a apedrejá-lo, até que um espírito mais expedito o despacha com um
golpe de maço na cabeça.

66 d.C.
Em 66 d.C., em Cesareia, capital da Judeia, um grupo de gregos sacrifica um
galo junto à entrada da sinagoga, um acto que, na óptica judaica, torna o edifício
“impuro”. A provocação causa o efeito pretendido: a ira dos judeus.

Tudo isto, é bom ter presente, começou com a morte de um galo.

70 d.C.
O imperador Nero encarrega Vespasiano de reprimir a revolta judaica, mas em
68 d.C. é o próprio Nero que se vê a braços com várias revoltas, e acaba por ter
um fim patético (uma espécie de “suicídio assistido”, pois não teve coragem para
o acto e alguém teve o fazer por ele). Vespasiano aspira à sucessão de Nero e
dirige-se apressadamente para Roma, onde Vitélio tenta apoderar-se do trono,
e deixa a cargo do seu filho Tito a conclusão da campanha da Judeia. Tito cerca
Jerusalém durante sete meses e, apesar da ferocíssima resistência dos zelotas,
acaba por triunfar. A cidade é incendiada, o Templo é arrasado, os tesouros do
Templo são saqueados e os líderes judeus são presos e levados para Roma,
onde figuram numa procissão triunfal que tem como corolário a sua execução.

132-136
Poderia pensar-se que esta punição brutal poria termo às insurreições judaicas,
mas em 115-117 eclodem tumultos sangrentos, desta vez entre os judeus
da diáspora, na Cirenaica e em Chipre. Em 130, o imperador Adriano visita
Jerusalém, ou o que resta dela, e decide apagá-la da história: no seu lugar
será erigida Élia Capitolina, cidade consagrada ao culto de Júpiter, inspirada
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nos planos de helenização de Antíoco IV Epifânio e onde não há lugar para o 614
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judaísmo: a circuncisão é proibida sob pena de morte.

Adriano tem reputação de homem sábio mas é óbvio que subestima os judeus:
em 132 a Judeia volta a inflamar-se com a revolta de Simão bar Kokhba,
aclamado como Messias. Simão assume o controlo de Jerusalém durante três
anos mas as 12 legiões enviadas para o combater acabam por prevalecer:
“foram muito poucos os que sobreviveram, 50 fortalezas e 985 aldeias foram
queimadas, 585.000 mortos no campo de batalha”, não contando com os que
morreram “de fome, de doenças e pelo fogo”, conta o historiador Dião Cássio.
“Foram tantos os judeus reduzidos à escravatura, que valiam menos do que um
cavalo no mercado de escravos de Hebron” (Montefiore).
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Desde o início do século IV que o império sassânida, herdeiro do império
parta, que por sua vez era herdeiro do império persa, se afirmara como uma
das potências (“players”, como hoje sói dizer-se) do Médio Oriente. Cosroe I
(Khosrau) que subiu ao trono em 531 obteve tais sucessos militares que em
532 o imperador bizantino Justiniano I se viu forçado a pagar-lhe uma fortuna
pela “paz eterna”. A “eternidade” durou só até 540 e durante os anos seguintes
bizantinos (o Império Romano do Oriente) e sassânidas digladiaram-se em
guerras quase incessantes, com sucessivos avanços e recuos. Porém, a partir
do início do século VII, com o sha Cosroe II, a maré está, genericamente, a favor
dos sassânidas.

Toda esta destruição não basta a Adriano: os judeus e os cristãos são expulsos
de Élia Capitolina e proibidos de aproximar-se sequer da cidade, sob pena de
serem executados. O Monte do Templo ganha um templo de Júpiter, o Calvário
um templo de Vénus. A Judeia
passa a chamar-se Palestina.
Ruínas de Masada, o último reduto
da resistência judaica na Revolta
de bar Kokhba

326
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Em 324, Constantino, o primeiro
imperador romano a converterse à fé cristã, desembaraça-se
do seu último rival e torna-se no
senhor absoluto de Roma. Em
313, Constantino já promulgara
o Édito de Milão, que permitia o
culto do cristianismo, e em 325
convoca o Concílio de Niceia,
que vai ter um papel padronizador
no que era então uma fé com
incontáveis variantes, ramificações
e dissidências.
Constantino levanta as restrições à entrada de cristãos em Jerusalém, o que
desencadeia um afluxo de emigração cristã para a cidade, muito reforçada pela
visita da octogenária imperatriz viúva Helena, mãe de Constantino, que pode ser
vista como pioneira do turismo religioso.
A visita de Helena a Jerusalém reverte o trabalho de supressão do passado
empreendido por Adriano: o templo de Vénus no Calvário é demolido e, numa
série de afortunadíssimas coincidências (se não as lermos como panfletos
de propaganda cristã, confeccionados a posteriori), Helena “descobriu” uma
infinidade de locais e relíquias sagradas: o túmulo de Jesus, o local exacto
da crucificação, a própria cruz (mais as duas dos “ladrões”) e os respectivos
pregos, a Santa Túnica. Num ápice, Jerusalém vê nascer a Basílica de Eleona,
no Monte das Oliveiras (333), assinalando o local da Ascensão, e a Igreja do
Santo Sepulcro (335). Entretanto, apesar da provecta idade, Helena faz questão
de visitar todos os locais associados com a vida de Jesus – nos anos seguintes
o roteiro irá atrair multidões de peregrinos e o turismo religioso de massas dará
nova vida a Jerusalém à Palestina. O sector da hotelaria e restauração prospera,
o comércio de relíquias fervilha.

“Achamento da Vera Cruz” pela imperatriz Helena, por Piero della Francesca,
c.1452-66

361
Breve interlúdio: o imperador Juliano o Apóstata, que não professa a fé cristã,
permite aos judeus o regresso a Jerusalém e a reconstrução do Templo.

Batalha entre os bizantinos comandados pelo imperador Heráclio e os sassânidas
comandados por Cosroe II, segundo Piero della Francesca, c.1452
Em 614, os sassânidas, sob o comando do general Shahrbaraz e aliados aos
judeus (que se tinham revoltado contra o domínio bizantino), tomam Jerusalém.
Incendeiam a Igreja do Santo Sepulcro, massacram a população cristã,
prendem o patriarca cristão e apoderam-se das relíquias cristãs. Shahrbaraz
nomeia Neemias, o líder dos insurrectos judeus, como governador da cidade
e este empenha-se em construir um novo templo (o terceiro) e em vingar
anos de repressão dos judeus às mãos dos cristãos. Dedica-se a esta última
tarefa com tal zelo que os cristãos se revoltam e lincham numerosos judeus,
Neemias incluído. Os judeus sobreviventes vão pedir ajuda a Shahrbaraz, que
reconquista a cidade; porém, os sassânidas acabam por concluir que os cristãos
são a força dominante em Jerusalém, pelo que lhes confiam o governo da cidade
e expulsam os judeus.

637
Após séculos de atrito entre sassânidas e bizantinos, os dois impérios estão
completamente extenuados e criou-se um vazio de poder, que irá ser aproveitado
por um novo actor, que tinha até então estado relegado a um discretíssimo
papel. A Blitzkrieg árabe alastrou pelo Médio Oriente e Norte de África com
velocidade fulgurante, infligindo espectaculares derrotas aos desgastados
exércitos sassânidas e bizantinos. Em 637, Jerusalém é tomada pelos árabes,
comandados pelo califa Omar I o Grande, mas este garante liberdade de culto
aos não-muçulmanos.
Para o Islão, Jerusalém não é apenas mais uma conquista – é a sua terceira
cidade santa, após Meca e Medina, o que poderá parecer absurdo, uma vez
que Maomé (c.570-632) nunca esteve na cidade nem sequer se aproximou
da Palestina. Porém, em 620, Maomé teve uma visão em que terá feito uma
viagem nocturna, montado num corcel alado, que o terá levado a um “santuário
longínquo” e ao Céu e ao Inferno e em que terá encontrado Adão, Abraão,
Moisés e Jesus. O Corão apresenta esta experiência – conhecida como Isra e
Miraj – como uma visão e não explicita onde fica o “santuário longínquo”, mas
surgiram – e prevaleceram – interpretações que proclamam que o Isra e Miraj
terá sido uma experiência física e que
o “santuário longínquo” era Jerusalém.
Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém,
erguida em 705: o Islão identifica-a
com o “santuário longínquo” visitado
por Maomé na sua viagem nocturna
A escolha de Jerusalém, situada 1200
Km a noroeste de Meca e Medina,
parecerá descabida para quem veja
o Islão como uma religião criada ex
nihilo na Península Arábica, como pretendem as biografias do Profeta. Porém,
os pontos de contacto do islamismo com o judaísmo e o cristianismo são tantos
que “não será certamente absurdo perguntar como se explica que figurem no

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

abc portuscale

Corão tantas personagens bíblicas. Uma resposta possível é que Maomé tivesse
absorvido influências judaicas e cristãs durante as viagens de negócios que
fez à Síria; ou então que, a despeito do que nos dizem as fontes muçulmanas,
houvesse em Meca colónias florescentes de judeus, de cristãos, ou de ambos”,
argumenta Tom Holland em Sob o signo da espada.
Na verdade, dez anos antes da visão/viagem nocturna de 620, Maomé estipulara
o Monte do Templo em Jerusalém como ponto de referência para onde os
crentes deveriam orientar-se nas suas orações, instrução que foi corrigida em
624, passando Meca a ser a referência primordial.

661
Em 661, o Monte do Templo é o local escolhido pelos líderes islâmicos para um
concílio destinado a decidir a nomeação de um sucessor para o quarto califa, Ali,
genro do Profeta, assassinado nesse ano em Kufa. O eleito é Muawiyah ibn Abi
Sufyan, que ficará para a história como Muawiyah I. Embora estabeleça a sua
sede em Damasco, tudo faz para realçar o papel de Jerusalém e, em particular,
do Monte do Templo, que designou como “terra da reunião e da ressurreição no
Dia do Juízo”. “A zona que fica entre os dois muros desta mesquita é mais cara
a Deus do que toda a terra”, declarou.

691
O califa Abd al-Malik conclui a construção da Cúpula da Rocha, no Monte do
Templo, empresa que consumiu sete anos de rendimentos da província do
Egipto. “A Rocha assinala o local onde ficava situado o Paraíso de Adão, o altar
de Abraão, o sítio onde David e Salomão fizeram os planos para o Templo, por
onde Maomé viria a passar na sua Viagem Nocturna” (Montefiore).
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Outono-Inverno canadiano visto do Brasil
Prezados leitores
O Canadá, apesar de ser um país com
duas línguas oficiais, é na província de
New Brunswick que se falam efectivamente os dois idiomas: o Francês e o
inglês. Normalmente os dois idiomas
estão presentes nos rótulos e manuais
de todos os produtos comercializados
no mercado canadense.
No leste canadense, o início do Outono é marcado pelos tons da folhagem das
árvores que vão do vermelho ao tom ferrugem passando pelo castanho, alaranjado e dourado. É no final do Outono que ocorre a queda das folhas que na
sua maioria apresentam um lindo tom amarelo-ouro. Não somente nas florestas,
mas também nas cidades é possível observar este cenário que faz o Outono
ser conhecido como a mais bela estação do ano e também como a estação das
folhas caídas. Nos relvados das casas, nos jardins e praças um tapete amareloouro predomina e chama a atenção dos apreciadores da Natureza. É um período
onde a temperatura já está baixa, por volta de 5 a 10 graus centígrados. Ficamos
aguardando as últimas folhas desprenderem-se das árvores. É realmente o fim
do Outono. O vento, soprando fortemente se encarrega de desfolhar as últimas
árvores e os esquilos preparam-se para se recolherem aos seus ninhos e só
reaparecerem quando o Inverno estiver indo embora. É o prenúncio do Inverno,
estação que traz o frio e a neve.
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Cúpula da Rocha
Não é de estranhar que as disputas religiosas que persistem em torno de
Jerusalém no século XXI: judaísmo, cristianismo e islamismo são trêsà suivre
A destruição do Templo de Jerusalém.

Pensamos apresentar a conclusão deste interessante trabalho jornalístico na próxima edição do abc logo após o Ano Novo,
Renovamos os nossos agradecimentos ao autor e ao Jornal Observador, donde retiramos este artigo cultural, num período histórico em que
Jerusalém, uma vez mais, é motivo de convulsões no Médio Oriente.

O pinheiro, uma das poucas árvores que não perde a ramagem, vai dar o toque
inconfundível nas noites de Natal e durante boa parte desta estação fria, mostrando o gelo fixado em seus ramos. O Inverno proporciona um lindo espectáculo
principalmente na noite de Natal quando a neve se faz presente. É um período
longo que se inicia em fins de Novembro ou Dezembro indo até meados de
Março do ano seguinte.
Agora é a vez da neve tomar conta das ruas, das praças, dos jardins e telhados
das casas, formando um lindo cenário que só a imaginação ou a presença física
de um viajante podem conceber. Roupas adequadas, gorros, sapatos especiais,
balaclavas e luvas para andar nas ruas. Dentro de casa e nos locais fechados a
calefacção é a marca registrada desta estação do ano. Quando o vento sopra, a
sensação térmica da temperatura chega a cair para -10 ou mais graus centígrados. Pistas de patinação no gelo e bonecos de neve dão um colorido especial
ao dia-a-dia daqueles que estão de férias ou que, nos finais de semana, aproveitam o lazer em baixas temperaturas. Para os mais arriscados e que gostam de
grandes emoções, há as pistas de esqui como as de Mont-Tremblant, Winnipeg
e tantas outras existentes em todo o país.
A prática do esqui, snowboard, snowmobile e tantos outros desportos de Inverno
estão à disposição dos canadenses e dos turistas que não têm no seu país o
clima frio. As Câmaras Municipais preparam parques com pistas de patinagem,
onde brincam adultos e crianças de tenra idade. Estas, acompanhadas dos seus
pais aventuram-se em levar muitos tombos neste entretenimento de Inverno.
Boa viagem!””
João Aparecido da Luz – Autor do “Diário de Viagem” – Editora Scortecci
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Por quem os sinos
dobram...
Corpo do paraquedista que morreu em
Angola chegou finalmente a Tondela.
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É Natal.
Paz na Terra aos Homens de boa-vontade
Dezembro lembra o fim de mais uma
caminhada em busca de realizações.
É o tempo de preparação para a
chegada do Menino Jesus que há
2000 anos nasceu simples e humilde
para mostrar que também devemos
ser simples e humildes especialmente
no trato com os mais necessitados
e carentes, não somente no plano
material, pois uma palavra amiga, de conforto, de força e encorajamento para
viver, muitas vezes tem um alcance muito maior do que a mera ajuda pecuniária.
Por outro lado, é o tempo de construir expectativas, esperanças, objectivos e
sonhos para o novo ano que está batendo à porta. Não somente os jovens,
mas também os adultos devem ter estes desejos de realizações e perseguilos. Tê-los sempre em mente significa ter vontade de viver, de conquistar e de
obter aquilo que um dia achamos que seria impossível conseguir. Dificuldades,
problemas todos temos, porém o estímulo para enfrentar e vencer os desafios é
inspirada em Jesus Cristo: “No mundo tereis aflições, mas tenham coragem. Eu
venci o mundo”.
É o Natal que está chegando anunciado pelas luzes por toda cidade, casas
enfeitadas e iluminadas preparando as festas natalícias. Mas a verdadeira luz,
que às vezes podemos esquecer é aquela do Menino Deus que no dia de Natal
chega para iluminar o mundo. Os cristãos comemoram o Natal e os judeus
comemoram, na mesma data, o Janucá (Hanukkah), Festa de Luz.
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por Isidro Esteves, paraquedista
O corpo de António Silva regressou a Portugal na semana passada e seguiu
para Lobão da Beira, depois de cerimónias religiosas em Lisboa e em Tancos
Os restos mortais de um soldado paraquedista português que foi abatido em
Angola, na Guerra do Ultramar, em 1963, chegaram na quarta-feira à tarde à sua
terra natal, Lobão da Beira, no concelho de Tondela.
A transladação dos restos mortais de António da Conceição Lopes da Silva morto em combate na zona do Úcua, a 03 de Outubro de 1963 - foi tratada
pela União Portuguesa de Paraquedistas, em colaboração com a Força Aérea
Portuguesa e o Regimento de Paraquedistas da Brigada de Reacção Rápida, do
Exército Português.
Segundo a União Portuguesa de Paraquedistas, após cerimónias religiosas na
igreja da Força Aérea Portuguesa, em Lisboa, e no Regimento de Paraquedistas,
em Tancos, os restos mortais seguiram em direcção a Lobão da Beira, onde
foram depositados.
De acordo com fonte familiar, os restos mortais do soldado paraquedista
regressaram a Portugal na semana passada, graças “à obstinação de mais de
50 anos da sua filha, Ernestina Silva, natural de Seixo da Beira, concelho de
Oliveira do Hospital, mas a residir há vários anos nos Estados Unidos”.
“António Silva pertencia a uma família de nove irmãos que, na altura, não
detinha posses suficientes para transladar o corpo para Portugal, acabando por
ser sepultado em Angola”, explica, acrescentando que a sua campa foi “relegada
quase ao esquecimento, muito por culpa da distância”.
A mesma fonte refere que “foi apenas há alguns meses, e depois de muitos
anos de especulação, graças às redes sociais e a uma estreita colaboração com
algumas instâncias militares, que a sua filha conseguiu localizar o local onde
estavam depositados” os restos mortais e assim “dar seguimento ao processo
de transladação”.
“Para a família, bem como para os seus antigos companheiros de Ultramar
e todos os militares de uma forma geral, este é um momento carregado de
simbolismo, pois representa o regresso a casa do combatente que, cumprindo
o seu dever, e após tantos anos, ainda que sem vida, regressa para junto dos
seus”, sublinha.

Este período de espera é também um clamor à nova vinda de Jesus Cristo que
prometeu voltar ao mundo não mais com simplicidade e humildade, mas sim
como Soberano Senhor dos céus e da terra. Este tempo simboliza a grandiosa
chegada do menino Deus para iluminar todos os cantos da terra. Preparemos a
a nossa casa para chegada do amor que vem do Menino Jesus que aniversaria.
E que as bênçãos e o amor de Deus possam ser acolhidos por todos nós.
Deixemos fecundar-nos por este amor, promovendo o perdão, a reconciliação,
a união, a fraternidade e a paz.
João Aparecido da Luz
Advogado, escritor, cronista de viagens

Os políticos portugueses .........não
deveriam aprender com este cão...
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Europe : Plusieurs Millions de Migrants
sont en Route
« Un exode africain de proportion biblique impossible à arrêter »

par Soeren Kern
Traduction du texte original: Europe’s Migrant Crisis: Millions Still to Come
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et la Méditerranée parce que les dangers qu’il encourent en restant sont pires.
Si nous n’affrontons pas ce problème, nous allons nous retrouver avec plusieurs
millions de personnes à notre porte d’ici cinq ans.
« Aujourd’hui, nous essayons de résoudre le problème posé par quelques milliers
de personnes, mais une stratégie sera nécessaire pour gérer plusieurs millions
de personnes. »

« Tous les jeunes ont des téléphones portables ; ils peuvent voir ce qui se passe
dans d’autres parties du monde, et cela agit comme un aimant. » - Michael Møller,
directeur du bureau des Nations Unies à Genève .

Quelques jours avant le sommet UA-UE, Tajani a appelé à un « plan Marshall
pour l’Afrique » - un plan d’investissement à long terme de 40 milliards d’euros
pour stimuler l’éducation et l’emploi sur le continent afin de dissuader les gens
de partir. Il a mis en garde contre la croissance démographique en Afrique qui
représente une « bombe » qui poussera des millions d’Africains vers l’Europe. «
Sans stratégie, nous aurons le terrorisme, l’immigration clandestine, l’instabilité
», a-t-il déclaré.

« Les mouvements migratoires les plus importants sont à venir : la population
de l’Afrique va doubler dans les prochaines décennies ... Le Nigeria [passera]
à 400 millions d’habitants. A l’ère numérique, de l’Internet et des téléphones
mobiles, tout le monde connaît notre prospérité et notre mode de vie ... Huit à dix
millions de migrants vont prendre la route. » - Gerd Müller, ministre allemand du
développement.

D’ici 2050, la croissance de la population mondiale sera tirée par l’Afrique pour
plus de la moitié indique le rapport de l’ONU « World Population Prospects :
The 2017 Revision » (Révision des Perspectives démographiques mondiales de
2017). La population africaine devrait augmenter de 1,3 milliard, passant de 1,2
milliard en 2017 à 2,5 milliards en 2050. Entre 2017 et 2050, 26 pays africains
verront doubler la taille de leur population.

Le sommet Union africaine-Union européenne (UA-UE), qui a eu lieu à Abidjan,
(Côte d’Ivoire), les 29 et 30 novembre 2017, s’est soldé par un échec retentissant.
Cinquante-cinq dirigeants africains et vingt-huit dirigeants européens ont
été incapables de se mettre d’accord sur un minimum de mesures capables
d’empêcher plusieurs dizaines de millions de migrants africains d’embarquer
pour l’Europe.

Le Nigeria, septième pays le plus peuplé du monde selon l’ONU, concentrera
à lui seul une grande partie de cette croissance démographique. D’ici 2050, le
Nigéria aura plus d’habitants que les États-Unis et deviendra le troisième pays le
plus peuplé au monde, derrière l’Inde et la Chine (la population de l’Inde devrait
dépasser celle de la Chine d’ici 2024).

Plus de six millions de migrants campent, dans différents pays autour de la
Méditerranée, en attendant de s’embarquer pour l’Europe indique un rapport
confidentiel du gouvernement allemand transmis à Bild

Malgré de grandes attentes et de grandes déclarations, la seule décision concrète
de cette rencontre d’Abidjan a été la promesse d’évacuer 3 800 migrants africains
bloqués en Libye.
Plus de six millions de migrants campent dans les pays autour de la
Méditerranée, attendant le moment opportun pour gagner l’Europe, indique un
rapport confidentiel du gouvernement allemand révélé par Bild. Selon ce rapport,
un million de personnes attendent en Libye ; un autre million est positionné en
Egypte, 720 000 en Jordanie, 430 000 en Algérie, 160 000 en Tunisie et 50 000
au Maroc. En Turquie, plus de trois millions de migrants sont contenus par le
président turc Recep Tayyip Erdogan en raison de l’accord signé avec l’UE.
Des migrants qui ont quitté la Libye pour l’Europe attendent d’être secourus par
l’équipage de la station d’aide offshore (MOAS) du navire Phoenix le 18 mai 2017
au large de Lampedusa, en Italie. (Photo par Chris McGrath / Getty Images)

A partir de 2050, l’Afrique devrait être la seule région au monde à connaître
une « croissance démographique substantielle » - la part du continent dans la
population mondiale passant alors de 17% en 2017 à 40% en 2100, selon le
rapport.
L’Afrique est actuellement le continent le plus jeune du monde : 60% de la
population africaine a moins de 25 ans, contre 32% en Amérique du Nord et 27%
en Europe.
Les 28 États de l’UE ont un PIB de 18 000 milliards de dollars, soit neuf fois plus
que les 2 000 milliards de dollars de l’Afrique.
Michael Møller, directeur du bureau des Nations Unies à Genève, pense que
l’Europe doit se préparer à l’arrivée de millions de migrants en provenance
d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient. Dans une interview à The Times, Møller, un
Danois, a déclaré :
« Nous avons assisté à l’une des plus grandes migrations humaines de l’histoire
et le phénomène n’en est qu’à ses débuts. Les jeunes ont tous des téléphones
portables et ils peuvent voir ce qui se passe dans d’autres parties du monde, et
cela agit comme un aimant. »
Le ministre allemand du développement, Gerd Müller, a fait écho à cet
avertissement:
« Des mouvements migratoires plus importants encore nous attendent : la
population de l’Afrique va doubler au cours des prochaines décennies ; l’Egypte
atteindra 100 millions d’habitants, et la population du Nigeria croitra jusqu’à 400
millions de personnes. A l’ère numérique avec Internet et les téléphones mobiles,
tout le monde connaît notre prospérité et notre style de vie. »

L’ancien chef de l’ambassade britannique à Benghazi, Joe Walker-Cousins, a
prévenu qu’un million de candidats au départ en provenance de différents pays
d’Afrique ont déjà pris la route pour la Libye puis l’Europe. Les efforts de l’UE
pour former une garde côtière libyenne lui paraissent à la fois « trop peu et trop
tard ». « Mes informateurs dans la région me disent qu’au moins un million de
migrants, sinon plus, sont dans le pipeline depuis l’Afrique centrale et la Corne
de l’Afrique. »
Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, a déclaré que l’Europe «
sous-estime » l’ampleur et la gravité de la crise migratoire et que « des millions
d’Africains » inonderont le continent dans les prochaines années si des mesures
urgentes ne sont pas prises.
Dans une interview à Il Messagero, Tajani a déclaré qu’un exode « de proportions
bibliques impossible d’arrêter » se produira si l’Europe ne parvient pas à résoudre
le problème maintenant :
« Croissance démographique, changement climatique, désertification, guerres,
famine en Somalie et au Soudan : tels sont les facteurs qui forcent au départ.
« Quand les gens ont perdu espoir, ils prennent le risque de traverser le Sahara

Müller a ajouté que seulement 10% des personnes qui ont pris la route sont
arrivées en Europe : « huit à dix millions d’autres migrants sont en chemin ».
Dans le Financial Times, Gideon Rachman a posé les termes de la difficile
équation européenne :
« L’Europe peut considérer les mouvements migratoires comme un événement
inévitable et s’en accommoder. Après tout, les économies endettées d’Europe ont
besoin d’une injection de jeunesse et de dynamisme. Qui soignera les personnes
âgées dans les maisons de retraite et qui construira des immeubles si ce n’est
les immigrants venus des quatre coins de la planète?
« Toutefois, même les Européens qui plaident en faveur de l’immigration ont
tendance à soutenir que, bien entendu, les nouveaux venus devront se plier
aux «valeurs européennes». Ce qui est quelque peu irréaliste ... La majorité
des immigrants du Moyen-Orient et d’Afrique apporteront avec eux des attitudes
culturelles conservatrices et sexistes Et quelques cours d’éducation civique ne
corrigeront le problème qu’à la marge ...
« Il n’est pas exclu que les nations insulaires de l’océan Pacifique, comme
le Japon ou l’Australie, réussissent à contrôler l’immigration. Mais la tâche sera
impossible à l’UE qui fait partie d’une masse continentale eurasienne et n’est
séparée de l’Afrique que par l’étroite étendue de la Méditerranée. »
Soeren Kern est Senior Fellow de l’ Institut Gatestone de New York
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URGÊNCIA NA APLICAÇÃO DO DIREITO
HUMANO SOBRE O DIREITO CULTURAL

Teólogo e Pedagogo

Uma Europa que, para os seus cidadãos, baseia o direito e a moral na dignidade
da pessoa humana e por outro lado permite, no seu meio, para outros cidadãos,
a definição da pessoa, não por ela mesma, mas pela cultura (direito cultural
árabe), entra em contradição consigo mesma e põe em risco o seu sistema
democrático e o seu direito constitucional. Proporciona a contraposição de uma
cultura contra outra de maneira sub-reptícia. Neste grupo não se trata de servir
a dois senhores (o religioso e o profano) mas de disponibilizar toda a vida ao
serviço de um só senhor: o Islão que é ao mesmo tempo religioso e profano
(religião e política) e como tal prescinde da dignidade e liberdade humana,
pois acima do direito humano é colocado o direito cultural islâmico (por isso na
convenção dos direitos humanos a Liga Árabe se reserva uma interpretação
diferente dos mesmos!).

O ser humano começou por ser nómada e continua nómada; corresponde à sua
natureza o esforçar-se para encontrar o seu caminho e melhorar a sua vida; para
o seu desenvolvimento, sociedade e indivíduo precisam de locais desprotegidos
e, ao mesmo tempo, do sentimento de protecção e acolhimento que lhe confira
identidade.

Assim como existe uma cultura portuguesa, francesa, alemã, europeia, há
naturalmente uma cultura muçulmana, judaica, chinesa, etc., que se devem
respeitar reciprocamente e serem respeitadas por todos e em que uma não
se deve definir pela exclusão das outras (superior ao direito de uma cultura ou
sistema, deve ser considerado o direito da dignidade humana).

A pessoa precisa de uma certa paroquialidade e, numa reacção primária, refugiase, muitas vezes, no patriotismo e, no pior dos casos, no nacionalismo (fanatismo
religioso/nacional). Enquanto o patriota reconhece o outro como parte (com
características comuns), o nacionalista concebe-o puramente como outro (como
estranho, aquilo que o separa) para assim justificar a violência. Surgem então
fenómenos como fanatismo, racismo, xenofobia, anti-semitismo, etc., da parte
das minorias e das maiorias. Estas e aquelas, movidas, apenas por ligações
emocionais, esquecem a regra de ouro da ética: para assegurar o meu bem
trato-te bem! Por isso torna-se necessária a intervenção da razão que procura
fazer do desigual, igualdades, servindo-se para isso dos direitos humanos. A
emocionalidade torna-se num problema comum à sociedade acolhedora e de
acolhidos e mais ainda em relação aos muçulmanos por se definirem, muitas
vezes, não pelo comum, mas pela diferença.

Em bom português costuma dizer-se: “À terra onde fores ter faz como vires
fazer”! Adaptar-se sem renunciar à dignidade humana e àquilo que a sua cultura
tem de nobre. O direito que rege a nação acolhedora deve ser válido para todos
no respeito pela individualidade de cada um.

Da Negligência política no Lidar com o Direito
Constitucional
Por António Justo
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Muitos muçulmanos que vivem no gueto não querem pertencer à sociedade de
acolhimento embora o possam. Na Alemanha, alunos muçulmanos recusam-se
a participar em viagens escolares de informação (visitas de estudo) a campos
de concentração, alegando que isso “não era a sua história” (Cf. Cícero 6,
2017). Uma socialização anti-semita e a influência dos radiodifusores árabes
e turcos contribuem para o ódio aos judeus e questionam o direito à existência
de Israel. Em 2016 houve 470 incidentes anti-semitas em Berlim. Esta cidade,
pode considerar-se o barómetro indicador dos problemas inerentes a sociedades
multiculturais.
Depois de muitos anos de uma política de integração centrada em desviar o olhar
da realidade, junta-se uma sobrecarga de conflitos principalmente na juventude
muçulmana cada vez mais presente nas metrópoles europeias, até ao ponto
de produzir terroristas nascidos na Europa (1). Esta política do olhar desviado
é responsável pela desestabilização dos partidos na Alemanha e tem facilitado
o aumento alarmante do anti-semitismo e da xenofobia na Europa. Também
a tolerância de espaços livres à direita e à esquerda possibilitam viveiros de
violência. O tema xenofobia e anti-semitismo torna a sociedade cada vez mais
dividida. Em vez de fazer dos refugiados políticos e da pobreza bodes expiatórios
dever-se ia reconsiderara e impedir, através da ONU, a exploração dos recursos
minerais da África sem que parte da riqueza fique lá.
Atendendo à crescente violência, o Estado não deve fugir ao dever de motivar
activamente os novos cidadãos à integração (Na Suiça os imigrantes fazem
um “contracto de integração”: devido à política muçulmana do gueto, muitos
imigrantes provenientes doutras culturas são atingidos aqui por leis que para
eles não seriam necessárias). O problema não está nos muçulmanos, mas
nas suas organizações cientes do poder que a sua massa tem, se reunida
em torno da sua doutrina. Daí a necessidade de toda a simpatia para com os
muçulmanos e todo o rigor com as suas estruturas de poder na sociedade
acolhedora. Buschkowsky, prefeito do distrito de Berlim, diz numa entrevista (HNA
30.01.2012): “Precisamos de uma imigração convencionalmente estruturada. A
imigração não é uma operação de ensaios para o sistema social. Ela deveria
fortalecer, inspirar e enriquecer a sociedade”. Daí a necessidade de medidas
específicas dos governos no sentido da sua integração; torna-se abusivo falarse indiscriminadamente de integração e dos estrangeiros quando a maior parte
dos problemas vêm de grupos muçulmanos. Da experiência que tive em 30 anos
na Alemanha posso afirmar que as culpas não se situam no povo, mas sim nas
autoridades e responsáveis do lado alemão e do lado muçulmano.
Se a religião não reconhece o humano e a vida como um elemento de orientação
primordial, então o Direito civil deve intrometer-se. Enquanto o Islão se definir
como nação (hegemonia cultural), não deixará de ser ameaça para as nações
onde entra. O direito a fronteiras territoriais e culturais é ancorado na necessidade
de se definir e faz parte da essência da identidade. Apesar disto é preciso ganhar
uns e outros para uma sociedade tolerante comum.

Uma sociedade que permita uma obediência ao Corão em contradição com
a Constituição (emprego da sharia) não ajuda os crentes muçulmanos nem
os cidadãos em geral, porque legitima a discriminação da mulher e atrasa o
processo de “desenvolvimento” humano e social. Em Israel, há, contudo,
tribunais de Sharia e de outras confissões que também são permitidos com o
argumento de que “só” negociam disputas culturais e religiosas.
O exagero no liberalismo cultural ao tolerar tribunais islâmicos (Sharia), como
acontece no Reino Unido, torna-se, por outro lado, num obstáculo à igualdade
dos sexos dentro da mesma sociedade ocidental e fomenta a desautorização da
moral e das leis. Alice Schwarzer é clara: “Quem coloca o amor aos estrangeiros
sobre os direitos das mulheres torna-se cúmplice dos perpetradores”.
Uma tal prática reconhece então, a nível institucional, o direito de adiar, ad
infinitum a integração com a correspondente reconhecimento dos direitos
humanos de igualdade e liberdade. Deste modo monopoliza-se, a nível de cultura
e impede-se práticas ao nível dos cidadãos, mais dispostos a compromissos de
tolerância entre os cidadãos do que entre cidadãos e instituições.
Grupos de interesses facciosos estão empenhados em canibalizar o tema como
se a tolerância se pudesse definir numa tolerância de direita e numa tolerância
de esquerda ou numa tolerância de imigrantes e numa tolerância de autóctones.
Um “dogma” comum deveria ser a defesa da dignidade e da liberdade humana
independentemente das fronteiras culturais. A dignidade humana, a liberdade,
a igualdade e o respeito pela vida são os pressupostos para uma vida social
comunitária e os únicos garantes de desenvolvimento.
Nem o sentimento coitadinho nem a arrogância prepotente podem tornar-se em
padrões de análise dos problemas sociais. Um islão que coloca o Homem sobre
a mulher e que legitima a discriminação da mulher tem de ser reformado e os
políticos podendo obrigar políticos a renunciar a padrões de desenvolvimento
adquiridos em nome do respeito pelo islamismo.
O autor Thilo Sarrazin adverte: “Para se conseguir uma política bem-sucedida,
são insuficientes padrões morais “.
Quem reconhece o direito cultural sobre o direito da pessoa humana justifica,
já de princípio, o racismo, a discriminação, a xenofobia, o anti-semitismo e a
colonização.
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EUA | Israel | Palestina
Donald Trump anunciou o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel
e a consequente instalação da Embaixada dos EUA nesta cidade.
O que levou a este desfecho e o que podemos esperar a partir de agora?
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Uma das maiores exposições surrealistas
em Portugal, na Europa e no Mundo no
séc. XXI

1- Trump não é o único responsável. É uma decisão relativamente
consensual entre Republicanos e Democratas.

A International Surrealism Now, uma criação do artista plástico José Manuel Santiago
Ribeiro, estará patente em Condeixa a Nova (Portugal) a partir do dia 23 de
Dezembro 2017.

a) O líder Democrata no Senado, Chuck Schumer, já havia confirmado ao The
Weekly Standard que aconselhou Trump a reconhecer Jerusalém como capital
de Israel e cidade indivisível.

Esta exposição foi organizada pelo museu POROS, a Fundação Bissaya Barreto
de Coimbra, a Câmara Municipal de Condeixa-a Nova e por Santiago Ribeiro.

b) Também o Senador Democrata Ben Cardin confirmou o seu apoio à
comunicação de Trump.
c) Entre os Republicanos, a decisão foi facilmente aceite.
2- Outros Presidentes dos EUA pronunciaram-se, no passado, no mesmo
sentido que Trump.

Estarão patentes obras de 75 artistas de 48 países: Alemanha, Argélia, Argentina,
Austrália, Àustria, Azerbaijão, Bélgica, Bielorrúsia, Brasil, Canadá, Chile, China,
Colúmbia, Croácia, Cuba, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Estados-Unidos,
Filipinas, Finlândia, França, Grã-Bretanha, Holanda, Hungria, Indonésia,
Islândia, Irão, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Marrocos, México, Nigéria, Nova
Zelândia, Pakistão, Polónia, Portugal, República Checa, România, Rússia,
Sérbia, Suécia, Tailândia, Turquia, Ucrânia, Venezuela e Vietnam.

a) George W. Bush já tinha manifestado visão semelhante à de Trump, só não
a concretizou.
b) Barack Obama, quando candidato presidencial, em 2008, foi categórico
quando, durante uma acção de campanha, reconheceu que “Jerusalém é a
capital de Israel e deve permanecer unida”.
c) Esta medida nunca foi levada adiante no passado apenas para alimentar a
ideia de suposta neutralidade dos EUA num eventual processo de paz entre
Israel e Palestina.
3- Trump saldou a dívida com o lobby sionista.
a) A campanha presidencial de Donald Trump foi apoiada e financiada por
influentes personalidades sionistas. Viram em Donald Trump um candidato mais
blindado e menos susceptível às dinâmicas políticas, tornando-se, exactamente
por isso, cada vez mais apetecível à medida que ia conquistando as primárias.
b) Uma das personalidades israelitas mais importantes para a campanha de
Donald Trump foi o multibilionário Sheldon Adelson, que patrocinou a campanha
de Benjamin Netanyahu e não apenas patrocinou a viagem de Trump a Israel
como ainda financiou a campanha deste com 100 milhões de dólares.
c) Os favores têm um preço e Trump saldou parte da sua dívida.
4- Os EUA violam o Direito Internacional com esta decisão.
a) São inúmeras as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e da
Assembleia-Geral que conferem um estatuto especial a Jerusalém e não a
reconhecem como parte de Israel ou de outro Estado.
b) O reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel tem pouco ou nenhum
valor jurídico, já que a prática dos Estados, que poderia criar um efeito vinculativo
sobre o estatuto de Jerusalém, é clara: 99% dos Estados-Membros da ONU não
acompanham, até ao momento, a decisão de Trump.
c) Esta realidade expõe, uma vez, as fragilidades da ONU e a necessidade de
refundar a ordem internacional, seja via uma ONU falida, seja através de um
novo conceito.
5- A ilusão da Arábia Saudita.
a) Desiludam-se os que acham que a condenação da Arábia Saudita é genuína.
Se fosse sincera, teríamos assistido ao anúncio de retaliações. Há muito tempo
que Riade abandonou a agenda palestiniana e se transformou num wahabismo
capitalista dependente dos interesses financeiros.
b) Está activa já há muito tempo uma aliança entre Arábia Saudita e Israel, no
Médio Oriente, para fragilizar o eixo xiita. Riade não tira qualquer benefício de
fragilizar ou atacar um aliado.
6- Os efeitos prometem ser devastadores.
a) Em primeiro lugar, a paz está absolutamente comprometida enquanto
Benjamin Netanyahu e a extrema-direita israelita continuarem a liderar Israel.
b) É impossível acalentar a ideia de dois Estados enquanto Jerusalém, o

Santiago Ribeiro
Este artigo, da nossa habirual colaboradora em Paris, Nanda Pinto, será
publicado na íntegra na próxima edição, por ter sido impossível agora devido à falta de espaço. As nossas desculpas. A redacção.
símbolo com mais significado para Israel e Palestina, for considerada e tratada
como capital de Israel e não for colocado um travão e um recuo à política de
colonatos que torna inviável um Estado (a Palestina) dividido em parcelas de
solo e territorialmente desunido.
c) O anúncio de nova intifada contra Israel promete colocar interesses israelitas
e norte-americanos ainda mais debaixo de fogo e um alvo privilegiado de grande
parte do mundo árabe.
d) Face à passividade saudita e de outros Estados árabes, é muito provável a
ascensão de Irão, Síria e Líbano a líderes da reacção (política e armada) da
causa da Palestina.
e) É expectável uma adesão a agendas extremistas e um descontrolo da luta
armada e terrorista contra Israel e EUA. Muitos dos que até há pouco tempo
eram moderados, indiferentes ou neutros relativamente à causa palestiniana
poderão encontrar nesta situação uma motivação para a radicalização e para
empunharem as armas que tiverem ao seu alcance contra israelitas e norteamericanos.
Em suma, não é por acaso que Israel nunca foi membro do Conselho de
Segurança das Nações Unidas: trata-se de um Estado pária, liderado por um
conjunto de ideais de extrema-direita e sustentado num sistema de apartheid
que nem sequer é consensual entre os judeus.
A discussão de manipulação das eleições dos EUA pela Rússia é absolutamente
inócua e desvia as atenções sobre quem verdadeiramente interfere de forma
directa, grosseira e permanente na política dos EUA: Israel. Provavelmente
seria mais importante para o futuro dos EUA e do Mundo abrir um inquérito
ao conluio entre membros do poder político dos EUA e Israel e responsabilizar
quem protege interesses estrangeiros e coloca em perigo o seu próprio país.
Alexandre Guerreiro, jurista, investigador e analista de segurança e política
internacional
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Colaboração Especial

www.ligacombatentes.org.pt

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

ÀS MÃES DE TODOS OS TEMPOS QUE
VIRAM OS FILHOS PARTIR PARA A
GUERRA ,
OU OS DEIXARAM PARA IR PARA A
GUERRA….
DA GRANDE GUERRA , AO ULTRAMAR E
ÀS ACTUAIS OPERAÇÕES DE PAZ.
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Mostram-se fotos da partida / despedida e da chegada de militares em diferentes
épocas, da Grande Guerra às Operações de Paz, mas dá-se também ênfase
ao trabalho de Núcleos da Liga dos Combatentes na homenagem às Mães
e Combatentes de Guerra, entre muitos outros o enorme Monumento em
Homenagem às Mães e a todos os Combatentes da Guerra do Ultramar, da autoria
do presidente do Núcleo da Liga dos Combatentes da Liga de Ribeirão, José
Ferreira dos Santos, do arquitecto Eduardo Varandas dos Santos e do mestre
escultor Salvador Vieira, que ficou instalado no Souto de Santa Ana, junto à sede
do Núcleo, e do Núcleo da Liga dos Combatentes do Marco de Canavezes.

Isabel Martins , mkt museu do combatente, 8 de Dezembro de 2017

A Origem do Dia das Mães
Em Portugal, o Dia da Mãe é comemorado no primeiro domingo de Maio, seguindo
a tradição da Igreja Católica que neste mês celebra Santa Maria, Mãe de Jesus
(em particular Nossa Senhora de Fátima), embora durante muitos anos tivesse
sido comemorado no dia 8 de Dezembro, dia da Nossa Senhora da Conceição.
A mais antiga comemoração do dia das mães é mitológica. Na Grécia antiga, a
entrada da Primavera era festejada em honra de Rhea, a Mãe dos Deuses. A
Enciclopédia Britânica diz: “Uma festividade derivada do costume de adorar a
mãe, na antiga Grécia. A adoração formal da mãe, com cerimônias para Cibele
ou Rhea, a Grande Mãe dos Deuses, era realizada nos idos de Março, em toda
a Ásia Menor.”
O próximo registro está no início do século XVII, quando a Inglaterra começou a
dedicar o quarto domingo da Quaresma às mães das operárias inglesas. Nesse
dia, as trabalhadoras tinham folga para ficar em casa com as mães. Era chamado
de “Mothering Day”, facto que deu origem ao “mothering cake”, um bolo para as
mães que tornaria o dia ainda mais festivo.
Nos Estados Unidos, as primeiras sugestões em prol da criação de uma data
para a celebração das mães foi dada em 1872 pela escritora Júlia Ward Howe,
autora de “O Hino de Batalha da República”.
Mas foi outra americana, Ana Jarvis, no Estado da Virgínia Ocidental, que iniciou
a campanha para instituir o Dia das Mães. Em 1905 Ana, filha de pastores, perdeu
a sua mãe e entrou em grande depressão. Preocupadas com aquele sofrimento,
algumas amigas tiveram a idéia de perpetuar a memória da sua mãe com uma
festa. Ana quis que a festa fosse estendida a todas as mães, vivas ou mortas,
com um dia em que todas as crianças se lembrassem e homenageassem as suas

https://www.facebook.com / ligadoscombatentes.oficial
mães. A idéia era fortalecer os laços familiares e o respeito pelos pais.
Durante três anos seguidos, Anna lutou para que fosse criado o Dia das Mães. A
primeira celebração oficial aconteceu somente em 26 de Abril de 1910, quando
o governador de Virgínia Ocidental, William E. Glasscock, incorporou o Dia das
Mães ao calendário de datas comemorativas daquele Estado. Rapidamente,
outros Estados norte-americanos aderiram à comemoração.
Finalmente, em 1914, o então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson
(1913-1921), unificou a celebração em todos os Estados, estabelecendo que o
Dia Nacional das Mães deveria ser comemorado sempre no segundo domingo
de Maio. A sugestão foi da própria Anna Jarvis. Em breve tempo, mais de 40
países adoptaram a data.
Anna passou praticamente toda a vida lutando para que as pessoas
reconhecessem a importância das mães. Na maioria das ocasiões, utilizava
o próprio dinheiro para levar a causa para diante. Dizia que as pessoas não
agradecem freqüentemente o amor que recebem das suas mães. “O amor de
uma mãe é diariamente novo”, afirmou certa vez. Anna morreu em 1948, aos
84 anos. Recebeu cartões comemorativos vindos do mundo todo, por anos
seguidos, mas nunca chegou a ser mãe.

Cravos: símbolo da maternidade
Durante a primeira missa das mães, Anna enviou 500 cravos brancos, escolhidos
por ela, para a igreja de Grafton. Num telegrama para a Congregação, ela
declarou que todos deveriam receber a flor. As mães, em memória do dia,
deveriam ganhar dois cravos. Para Anna, a brancura do cravo simbolizava
pureza, fidelidade, amor, caridade e beleza. Durante os anos, Anna enviou mais
de 10 mil cravos para a igreja, com o mesmo propósito. Os cravos passaram,
posteriormente, a ser comercializados.
Nos Estados Unidos, as primeiras sugestões em prol da criação de uma data
para a celebração das mães foi dada pela activista Ann Maria Reeves Jarvis,
que fundou em 1858 os Mothers Days Works Clubs com o objectivo de diminuir a
mortalidade de crianças em famílias de trabalhadores. Jarvis organizou em 1865
o Mother’s Friendship Days (dias de amizade para as mães) para melhorar as
condições dos feridos na Guerra de Secessão que assolou os Estados Unidos
no período. Em 1870 a escritora Julia Ward Howe (autora de O Hino de Batalha
da República) publicou o manifesto Mother’s Day Proclamation, pedindo paz e
desarmamento depois da Guerra de Secessão

Dia das Mães nos Países Baixos em 1925
Reconhecida como idealizadora do Dia das Mães na sua forma actual é a filha
de Ann Maria Reeves Jarvis, a metodista Anna Jarvis, que em 12 de Maio de
1907, dois anos após a morte da sua mãe, que criou um memorial à sua mãe e
iniciou uma campanha para que o Dia das Mães fosse um feriado reconhecido.
Ela obteve sucesso ao torná-lo reconhecido nos Estados Unidos em 8 de Maio
de 1914, quando a resolução Joint Resolution Designating the Second Sunday
in May as Mother’s Day foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos,
instalando o segundo domingo do mês de Maio como Dia das Mães. No âmbito
desta resolução o Presidente dos Estados Unidos Thomas Woodrow Wilson
proclamou no dia seguinte que no Dia das Mães os edifícios públicos devem ser
decorados com bandeiras. Assim, o Dia das Mães foi celebrado pela primeira
vez em 9 de Maio de 1914.
(de wikipedia.org/wiki/Dia_das_Mães)
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NO HORIZONTE (um poema do General Chito Rodrigues, Presidente da
Liga dos Combatentes, de Março 2010 , no seu livro :

“ Caminhos – dos Valores, da Guerra e da Paz”

NO HORIZONTE
Deixei meu filho ir p´ro mar
Ir para longe da terra…lutar!
Dizem-me que vai p´ra guerra
Poderá não voltar !...
No cais
Muitas mães a chorar
Deixaram seus filhos ir p´ro mar
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Não vão sós!
Vão em vapor militar
Vão p´ra longe da terra…Lutar!
Volto à Serra, volto ao Monte
Deixei meus filhos ir p´ro mar
Continuo a vê-lo no Horizonte !

Joaquim Chito Rodrigues, Março de 2010
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Revoltas
1 – Revolta da cerveja (Estados Unidos, 1855)
Tudo começou quando o Presidente da Câmara de Chicago barrou a abertura
de pubs (bares) aos domingos, o que provocou o aumento drástico do preço
das bebidas. A comunidade imigrante viu isso como uma afronta, dando início
à revolta da cerveja. Apesar de toda a manifestação houve apenas uma vítima
fatal e os demais ficaram feridos. Tudo voltou ao normal depois da saída do
Presidente da Câmara.
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Quando o compositor russo Igor Stravinsky apresentou o seu trabalho “A Sagração
da Primavera” para um teatro lotado em Paris, um tumulto inesperado e ainda
hoje inexplicável começou na audiência. A reacção foi tão es-candalosa que as
conversas impediam que os bailarinos – que executavam movimentos bizarros
e violentos – ouvissem a orquestra. Rapidamente a plateia se transformou numa
arena de briga entre grupos do público, ainda que a performance continuasse.

4 – Revolta da prisão de Lincoln (Inglaterra, 2002)

A mudança de menu da prisão levou um grupo de prisioneiros a atacar e roubar
chaves dos guardas, a fim de libertar mais prisioneiros, em Inglaterra. Após 8
horas de rebelião e recuperado o controlo, houve apenas uma morte, além dos
milhões em danos causados pela revolta.

2 – Revolta da Vacina (Brasil, 1904)
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5 – Revolta do Nylon (Estados Unidos, 1945)

A fim de modernizar a cidade do Rio de Janeiro, policias e médicos tinham o
direito de entrarem nas casas das pessoas, forçando-as a tomar as vacinas
contra a varíola, mesmo contra a sua própria vontade. Uma medida drástica e
abusiva que provocou a morte de 30 pessoas e vários deportados. Por fim a
medida da vacinação forçada foi indeferida e houve a devastação da doença na
região.

3 – Revolta da Primavera (França, 1913)

Como os produtos em nylon tinham sido reservados para o exército durante a
Segunda Guerra Mundial, a DuPont tinha anunciado que teriam mais de 300
milhões de pares e meias disponíveis para a venda no Natal. A feroz procura
resultou em população enlouquecida pelos pares em nylon, que foram em massa
fazer plantões em frente às lojas. O alvoroço foi tão grande que os clientes
destruíram as lojas em combates pelos produtos.

6 – Revolta dos chapéus de palha (Estados Unidos, 1922)
Segundo uma tradição do fim do
século 19 e início do século 20,
os homens deveriam abandonar
os seus chapéus depois do fim
do Verão, até à chegada da
Primavera. Ainda que não fosse
oficial, o dia 15 de Setembro era
convencionado como data limite
para a utilização dos acessórios
em público. Em 1922, um grupo
de adolescentes brigaram com
trabalhadores por causa dos
seus chapéus. No final as brigas
do chapéu acabaram deixando vários homens hospitalizados.

