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. museu de todos.

.carta do
Brasil.

Ana Moderno e Emilie Baptista

Museu da Comunidade Concelhia da Batalha

Coluna da responsabilidade do
Núcleo da Batalha da Liga dos Combatentes

Brexit

Peça do mês: Aljubarrota

CMB

No próximo
ano estarei aí

No mês em que se comemora a
Batalha que ditou a independência
de Portugal no século XIV, parecenos pertinente voltar a evocar a pintura que ocupa grande parte de uma
parede do 1.º piso do Museu.
“Aljubarrota (2009)” intitula o
enorme quadro de dois metros por
dois metros, da autoria do pintor
Mário Rita. Inserir esta obra contemporânea, que alude a um conflito medieval, é apelar à reflexão e
à interpretação artística de um dos
acontecimentos mais marcantes na
história nacional. A pintura interpela o discurso expositivo do Museu,
impondo-se através da dimensão, da
forma, do traço e da cor. Está lá tudo
- ou quase tudo - sobre a Batalha
de Aljubarrota. O quadro é grande,
imponente. Assim foi esta Batalha e
o desejo de independência dos portugueses, liderados por D. João I. A
forma do quadrado apela à inesquecível táctica militar utilizada pelo
Condestável D. Nuno Álvares Pereira. Os traços são expressionistas, em
linha com a linguagem artística de
Mário Rita. Das suas pinceladas revelam-se os referidos protagonistas
D. João I e D. Nuno Álvares Pereira.

. combatentes .

Anuncia ainda os corpos humanos,
os cavalos, a bandeira portuguesa e
a independência nacional. Tudo se
complementa e ganha reforçada expressão com a cor. O amarelo sol do
rei, o vermelho sangue das vidas que
se perderam neste conflito bélico.
O quadro leva o visitante do Museu até ao 2.º piso, numa narrativa
do cumprimento da promessa real
através da construção do Mosteiro
de Santa Maria da Vitória.
Procurando garantir a fruição
desta peça às pessoas com deficiência visual, o Museu, com apoio
técnico da Escola Superior de Artes e
Design das Caldas da Rainha, produziu uma réplica táctil, cujos relevos
elucidam as traços fundamentais das
figuras do quadro. Paralelamente,
a descrição que qualquer visitante
pode ouvir pelo áudio guia, é uma
esclarecedora peça poética sobre
esta obra de arte.
O Município da Batalha, através
do MCCB, apela à visita a todos os
munícipes, bem como aos emigrantes oriundos do concelho a visitar o
nosso Museu, neste mês de comemorações, e a usufruir, em especial
desta pintura.

Olá a todos!
Chegou agora mesmo
o nosso jornal. Está lindo.
Parabéns. Vi que o nosso
Bispo já fez a inauguração
da Igreja. As fotos que eu recebi dão uma ideia bastante
clara como ela ficou bonita
e mais prática para a celebração da Eucaristia e ouras
celebrações.
Vi também que tem por
aí muitos campeões. Parabéns. Muita e boa propaganda da Batalha e da Golpilheira. Parabéns à professora Cândida. Eu também
me associo, mesmo sem a
conhecer. Parabéns às catequistas, como essas do 6.º
ano que celebrou a Comunhão Solene.
Pelos falecidos, Maria
das Dores Santos e Manuel
Rodrigues Vieira, eu rezo
pelas famílias e apresento os
meus pêsames. Que o nosso bom Deus pela paixão de
Jesus os tenha na sua glória.
No próximo ano estarei
aí, certamente, a partir de
Julho, para celebrar os meus
50 de sacerdote e 80 de vida.
Espero que o Senhor Deus
me dê essa graça.
Um abraço amigo e até
sempre,

P. João da Felícia,
missionário no Brasil

Durante quase todo o mês de Junho
fomos confrontados com a “palavra”
BREXIT, que resumirá, em inglês, a união
das duas primeiras letras da palavra Britain (Grã-Bretanha) e a palavra exit (saída) e constituiu o principal chavão que
os britânicos utilizaram na realização do
referendo de 16 de Junho que, pelos seus
resultados, os irá levar à saída da União
Europeia (UE).
Recordemos que a Grã-Bretanha e a
Irlanda são as duas maiores das mais de
6.000 ilhas que constituem o arquipélago comummente designado por “ilhas
britânicas” ou Reino Unido; arquipélago
localizado ao largo da costa noroeste do
continente europeu, de que faz parte.
Lembremos também que a Grã-Bretanha (a maior ilha) é composta por três
países: Inglaterra (130,400 km2), Escócia (78,750 Km2) e Gales (20,800 km2);
enquanto a Irlanda, a segunda maior ilha
do arquipélago, separada da Grã-Bretanha
pelo conhecido Mar da Irlanda, está dividida em dois territórios: o maior (70,270
km2) constitui a República da Irlanda ou
Eire, enquanto o mais pequeno (13.840
km2) é designado de Irlanda do Norte,
estando este sob a dependência, quase
total, da soberania inglesa.
Aliás, a Escócia e o País de Gales também não usufruem de soberania plena,
quer em termos administrativos, quer especialmente políticos, estando igualmente
sob o domínio da Inglaterra.
Em súmula, o referendo do dia 16
de Junho, realizado no Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda
do Norte) irá resultar na sua saída da UE
mas, sejamos realistas, este Reino Unido
que a maioria conhecerá como Inglaterra,
verdadeiramente, desde que entrou na UE,
esteve sempre com um pé dentro e outro
fora, como é exemplo o facto de nunca ter
aderido à moeda única, o euro, ou seja,
nunca abdicou da sua própria moeda, a
libra esterlina.
Entretanto, os resultados deste referendo, cujo impacto estamos ainda
muito longe de lhe sentir os efeitos, positivos e/ou negativos, tanto na UE como
no Reino Unido, têm, contudo, revelado
pormenores interessantes, que valerá a
pena anotar.
Em primeiro lugar, será de referir que,
tanto na Escócia como na Irlanda do

Norte, os seus resultados foram amplamente favoráveis à continuidade na UE e
isto pode vir a causar grandes “dores de
cabeça” aos ingleses, pois se na Escócia
já se fala num outro referendo, mas com
o objectivo de, finalmente, se separarem
da soberania do Reino Unido, designadamente, para se poderem manter na UE, já
na Irlanda do Norte vai-se aventando a
possibilidade de se virem a unir à República da Irlanda.
Ora, se estes dois propósitos forem
avante, no presente dificilmente a Inglaterra os conseguirá travar e, se vierem a
ter êxito, o que ainda resta daquele que
foi o maior império do mundo sofrerá o
seu “golpe de misericórdia”, ou quase.
Outro aspecto interessante que este
referendo nos mostrou é que, pelo que
vamos sabendo, o grosso do povo inglês não será tão culto e/ou tão educado
politicamente como imaginaríamos, na
medida em que, logo na manhã seguinte
a serem conhecidos os seus resultados,
uma percentagem de eleitores, que já terá
chegado aos 7% dos votantes, mostrou
arrependimento por ter votado na saída
da UE. E, pasme-se, na continuidade desse arrependimento, toca a fazerem abaixo
assinados a pedirem novo referendo que,
entretanto, já terá ultrapassado os 5 milhões de assinaturas!
Caramba, se isto não é puro surrealismo, o que será?! – Até porque o argumento que invocam para terem votado “não”,
quando esperavam que o resultado fosse
“sim”, revela uma imaturidade verdadeiramente confrangedora, que nos parece
não ter paralelo com o que se passará com
os eleitores de outros países, incluindo o
nosso que, designadamente pelos ingleses, quase que ainda nos considera meros
trogloditas!
Como quer que seja, há uma consequência que o resultado deste referendo
já nos está a mostrar: que os ingleses serão, provavelmente, os maiores xenófobos do planeta, algo que começam a não
disfarçar, dadas as atitudes que já vêm
tomando, relativamente aos imigrantes,
incluindo os portugueses, que ali labutam
arduamente para ganharem a vida, mas
também em prol da economia e prosperidade inglesas.
Continuaremos a acompanhar este processo e talvez voltemos a ele, mais tarde.
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