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Sampaio aceita
demissão de Santana

Presidente da República e primeiro-ministro estiveram reunidos cerca
de dez minutos no Palácio de Belém

A audiência estava marcada para as
12:00 e, em poucos minutos, Santana
Lopes entrou e saiu do Palácio de
Belém.

O primeiro-ministro formalizou o
pedido de demissão ao Presidente da
República e este aceitou-o.

“O Governo e eu próprio como

primeiro-ministro asseguraremos a
gestão dos assuntos do Estado até à
tomada de posse do novo Governo”,
garantiu Santana Lopes, salientando
que “em caso de dissoluções ante-
riores só um primeiro-ministro con-
correu novamente a eleições” (Ca-
vaco Silva, em 1987).

Correcção
AS POUCAS HIPÓTESES
DE VENCER SÃO PARA
O PSD, NÃO PARA O PS
* A. Barqueiro

O título do Apontamento da se-
mana passada está de tal modo erra-
do, que contradiz  e inverte o sentido
do texto, numa maneira absoluta.

Na verdade, o original enviado
para publicação sugeria que o PSD
(Partido Social Democrata) não terá
hipóteses de vencer as próximas
eleições legislativas antecipadas,
marcadas para 20 de Fevereiro. Isto
em consequência do Presidente da
República ter dissolvido a Assem-
bleia da República.

O dito trabalho foi encabeçado,
erradamente,  assim: Poucas Hipó-
teses para o PS vencer as eleições
antecipadas.

Pela leitura do artigo, constata-se
que não é o PS (Partido Socialista)
que parte sem hipóteses de ganhar,
antes pelo contrário, se atendermos às
sondagens, à péssima  actuação do
Primeiro Ministro Santana Lopes e ao
estado de espírito do Povo Português.
Segundo todos os indícios, o próximo
governo será  do PS, ficando como
Oposição principal o PSD. Fica aqui a
rectificação, com as desculpas  aos
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Mensagem de Natal 2004
do Embaixador João Pedro da Silveira Carvalho

Desde há muito que a época do Natal é uma ocasião privilegiada
para a reconciliação entre os homens e para invocar os valores da
Paz e da Concórdia. É pois grato viver no Canadá, país
singularmente exemplar deste espírito de paz e de tolerância entre
todos os grupos étnico-religiosos e culturais  que aqui coabitam,
sobretudo nos tempos que correm, em que outras sociedades são
afectadas por dissenções e crimes preocupantes. Muito nos
orgulhamos dos nossos compatriotas que aqui vivem e trabalham
há longos anos, constituindo uma parte integrante, digna e
responsável deste país.   Estou certo que a Comunidade Luso-
Canadiana continuará a progredir  e prosperar, devendo para tal
ser cada vez mais  cívica e politicamente activa, com
representantes em todos os níveis do poder: local, provincial e
federal.  Espero que os empresários e profissionais Luso-
Canadianos, individualmente ou através das suas Organizações
e Câmaras de Comércio tenham uma intervenção mais visível na
economia canadiana,  que ajudem a concretizar joint ventures
entre os dois países na área comercial e dos investimentos. 

 Permitam-me reiterar que a Educação e a Profissionalização são
determinantes para que os nossos jovens se sintam realizados e
contribuam para a afirmação dos Portugueses no Canadá.  Estou
satisfeito por verificar que um número crescente de jovens de
origem portuguesa prossegue estudos superiores, patamar
indispensável para se tornarem nos cientistas e profissionais
altamente especializados, imprescindíveis para o progresso da
nossa Sociedade e do Mundo.    

Todos temos consciência da mais valia que é dominar o
Português no nosso Mundo Global, terceira língua europeia e a
sexta mais falada em toda a Terra. É necessário que as novas
gerações não só se orgulhem da sua herança cultural e linguística
mas que as assumam e continuem a falar a língua portuguesa.

 
Como Embaixador de Portugal, chegado a este grande país há

pouco mais de um ano, é me grato poder constatar através dos
contactos que tenho tido com a nossa Comunidade e a partir de
testemunhos sempre elogiosos das Autoridades Canadianas com
quem me tenho encontrado que os nossos compatriotas não só
estão integrados na sociedade canadiana, como ainda se
destacam cada vez mais em todos os sectores.  

Apresento as minhas felicitações pelos êxitos alcançados e apelo
a todos os portugueses e luso-descendentes para que persistam na
afirmação da presença Portuguesa no Canadá.  

Queria pois deixar-vos os sinceros votos de Feliz Natal e de
confiança num próspero e pacífico Novo Ano. 

João Pedro da Silveira Carvalho
Embaixador

AS POUCAS HIPÓTESES DE VENCER
SÃO PARA O PSD, NÃO PARA O PS

Cont. da pág. 1

leitores atentos.
Este pequeníssimo erro –

escrever-se PS em vêz de PSD
– faz-nos reflectir em como o
sentido das coisas pode ser
alterado, sem  que tenham
ocorrido factos  de grande en-
vergadura. Neste caso espe-
cífico, a falta de um simples “D”
veio modificar o pensamento do
autor, provocando uma contra-
dição entre o título e o conteúdo
do “Apontamento”.

Ora está em causa a letra “D”,
que no PSD significa “Demo-
crata”, vocábulo vindo do gre-
go  demos (povo) e kratos  (for-
ça) . Esta quarta letra do alfa-
beto inicia muitas centenas de
palavras portuguesas, as quais
emprestam significado a outras
tantas centenas de idéias, que
a Humanidade encontra no
dia-a-dia.

Como exemplo ilustrativo,
podemos aproveitar o termo
“deambulatório”, que define o
estado desnorteado do gover-
no de Santana Lopes, durante
a sua passagem como Primeiro
Ministro. Depois “débil” quan-
to às suas capacidades como
homem de Estado. Decadente
na sua carreira pública, que já
atingiu nível de relevo e agora
está em baixo. Demonstrativo
de falha de consistência nas
suas actuações e atitudes.
Muito sujeito ao desaire, nos
tempos que se aproximam a
passos largos. Descaído  no
conceito dos eleitores, em la-
tente descida popular.Diz-se e
desdiz-se  com frequência.
Desfaz e altera o elenco gover-

nativo amiudadamente. De-
sintegra o Partido, mais do que
o desperta  para as grandes
batalhas políticas. Deslumbra-
se com os êxitos do passado, o
que pode destruir o seu tra-
dicional carisma. A sua fácil
dialéctica transportou-o a
posições de destaque , ajudado
pela reconhecida qualidade de
degladiador. Não obstante,
está com ordem de despejo,  da
corrente legislatura.

Registamos, assim, alguns
vocábulos com início na letra
“D”, entre uma grande quan-
tidade de outros existentes.  E,
como a omissão daquela letra

num título de um trabalho
inserto nestas colunas, origi-
nou uma troca de sentido no
tema tratado, isso abriu-nos a
porta para este exercício de
semântica e interpretação,
aplicado à personalidade do  Dr.
Pedro Santana Lopes, que vai
ficar na história como um dos
Primeiros Ministros  com um
período de poder mais curto,
repleto de incidentes negativos
e de  conjuntura problemática.

Nota final: na remota e im-
provável eventualidade do
PSD ganhar as eleições de
Fevereiro, teremos o maior
gosto em pedir desculpa  ao Dr.
Santana Lopes, pelo julgamen-
to errado que fazemos, das suas
capacidades como líder polí-
tico.  O que parece estar fora
das previsões mais optimistas.

O país de Sampaio
Raul Vaz/DN

Pedro Santana Lopes apon-
tou a contradição e Paulo Por-
tas uma razão. O que é óbvio -
ideia omnipresente nesta no-
vela - é facilmente demons-
trável.

Comecemos pela contra-
dição. O Presidente da Repú-
blica pôde falar por absorção
imediata do pulsar anómalo dos
últimos meses. É suficiente
para um entendimento alcalino
- e os estudos de opinião escon-
dem a contradição.

Emerge, contudo, um por-
menor factual. Jorge Sampaio
exerce o cargo há sete anos,
herdou uma conjuntura política
e lidou com ela. Conviveu com
um Governo da sua matriz
partidária, supostamente res-
ponsável e credível, sem que
aparentemente tenha encon-
trado em algum momento «u-
ma situação cuja continuação
seria cada vez mais grave», por
«insustentável». Falácia que se
pode provar com a demissão do
primeiro-ministro António Gu-
terres.

Santana Lopes não tem des-
culpa mas tem razão. Acon-
teceu pior, muito pior, ao ponto
de se antever o pântano. Su-
cessivos incidentes com epi-
sódios que fustigam a cre-
dibilidade de um governo mi-
nistros crucificados em Belém
enquanto davam corpo à figura

de verbo de encher em pleno
Parlamento; taxas de alcoo-
lemia que variavam ao sabor do
grau autárquico; orçamentos
aprovados de forma indigna
pela força de um negócio polí-
tico-privado; contas públicas
em derrapagem crescente sem
qualquer auditoria presiden-
cial; ministros crucificados na
bandeja da hipocrisia.

Santana Lopes tem razão o
Presidente era o mesmo e nun-
ca encontrou sintomas de «cri-
se na relação de confiança en-
tre o Estado e a sociedade».

Jorge Sampaio. Denunciou-
a, com frontalidade, o ministro
Paulo Portas.

É verdade que «ia descer o
imposto sobre as famílias e pela
primeira vez iam ser exigidas
garantias razoáveis do paga-
mento de IRC do sector finan-
ceiro». Entenda-se a banca - e
deduz-se que no país de Jorge
Sampaio com o dinheiro não se
brinca.

O Presidente da República
recebe hoje o primeiro-ministro
demissionário e é previsível que
aceite sem condições um Go-
verno de gestão.

O caminho está feito, com
uma expressiva diferença. Ao
contrário de Eanes, Sampaio
não desaguará no aquário par-
tidário. Já teve a sua conta.
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Açores & Madeira
Submarino USS Scorpion

Perigo nuclear no fundo do mar dos Açores
Maio de 1968, dia 17. Perto da

meia-noite, navegando nas
águas profundas do Atlântico, o
USS Scorpion - submarino nu-
clear, orgulho da Marinha
norte americana - preparava-se
para regressar a casa, em Nor-
folk, após três meses de serviço
secreto no Mediterrâneo.

O sistema de comunicações,
contudo, debitou uma violenta

alteração de planos. Em vez do
rumo à costa americana, o
comandante Francis Slaterry
recebia uma última missão:
avançar para as redondezas
das Canárias para espiar um
grupo de navios russos, a ope-
rar nessas águas para testar
um novo processo de subsis-
tência no mar (a União Sovié-
tica estudava uma forma de se
manter no mar mais tempo sem
ter que emergir em bases ter-
restres para reabastecer, em-
bora outra teoria assegure que
os navios soviéticos estavam a
testar um sistema hidroacús-
tico de vigilância de subma-
rinos americanos).

Trinta e três minutos mais
tarde, o submarino emergia na
base de Rota, em Espanha, para
desembarcar dois tripulantes
por razões de emergência - um
por motivos familiares, outro
médicos.

A partir dessa hora, nunca
mais ninguém viu o USS Scor-
pion. O mistério do seu afun-
damento perdura no tempo,
com a Marinha americana e a
russa a classificar a verdadeira
história, empolando as espe-
culações em torno deste caso,
que é citado no mais infame
episódio de infiltração na CIA: o
caso “John Walker”, militar
americano que, durante anos,
passou segredos à União Sovié-
tica, revelando inclusive os
códigos necessários para que os
soviéticos seguissem os passos
dos submarinos atómicos ame-
ricanos, incluindo o USS Scor-
pion.

E é esta “rede” de espiona-
gem e contra-espionagem, ca-
racterística da Guerra-Fria,
que envolve o mistério do USS
Scorpion, afundado a 400 mi-
lhas a sudoeste dos Açores, com
carga nuclear a bordo (reac-
tores e torpedos).

Mas, nos EUA, os investiga-
dores aumentam a descon-
fiança a cada dia que passa, ao
descobrirem que há um alega-
do acordo entre as autoridades

norte-americanas e russas para
que não sejam revelados os
documentos relativos a este
caso, o que, segundo alguns,
revela apenas que o afunda-
mento do USS Scorpion as-
sume proporções muito maio-
res do que um simples con-
fronto no fundo do mar ou um
acidente técnico, (as duas
razões apontadas como causa

do acidente).

ACIDENTE?...
O afundamento do USS Scor-

pion ao largo dos Açores con-
tinua na penumbra dos serviços
secretos, com a camuflagem
própria da Guerra-Fria a es-
conder a verdade, dando assim
oportunidade a especulação.

Depois de descobertos os
destroços do submarino, a Ar-

mada americana apressou-se a
esclarecer que a origem do
acidente tinha sido uma avaria
técnica que fizera afundar o
submarino, matando os 99
tripulantes (entre eles viaja-
vam especialistas militares em
encriptação e descodificação,
incluindo tradutores de russo,
já que o submarino deambula-
va pelo fundo do oceano em

busca de mensagens entre
submarinos soviéticos).

A teoria oficial não satisfez os
investigadores privados, que se
lançaram noutra possibilidade:
o USS Scorpion havia sido
afundado por um torpedo, res-
tava saber se disparado por um
submarino russo se por um dos
que levava a bordo.

  As duas teorias caminham
lado a lado, corn os seus defen-

sores a esgrimirem argumen-
tos e a Marinha americana a
negá-los. Mas há também
quem não aceite nenhuma
destas especulações e prefira
defender um afundamento
premeditado e autorizado pela
Defesa americana, com o ob-
jectivo de esconder os códigos
dos seas submarinos da Ar-
mada sovietica, então na posse
dos códigos necessários para
seguir o USS Scorpion.

Alguns oficiais na reforma,
garantem que, como os sovié-
ticos estavam a seguir o sub-
marino americano, ele, ao ser-
lhe ordenado que fosse espiar
os navios russos, podia estar a
dirigir-se para uma cidade. O
almirante Philip Beshany na
altura, alegou que “é possivel
que os navios russos tenham
interceptado as comunicacões
do USS Scorpion e o tenham
seguido, atacando-o depois e
afundando-o”.

Outro dos misterios deste
caso prende-se com o ponto em
que a ultima missão do USS
Scorpion se encontrava na
altura do afundamento. A Ma-
rinha apresenta a explicacão de
que o submarino, quando se
afundou, tinha completado a
sua missão, regressando a Nor-
folk. Outra versão, testemu-
nhada pela viúva de um oficial
que se encontrava no centro de
comunicações  da Armada,
adianta que a última comu-
nicacão do comandante do
navio dava conta de que a mis-
são estava em curso.

Todas estas teorias ganha-
ram mais força quando se sou-
be que existe um acordo se-
creto entre os EUA e a Rússia
para nunca revelar o que real-
mente se passou nesse dia 22,
assim como o que esteve na ori-

gem do afundamento de um
submarino soviético, em Feve-
reiro de 1968, no Pacifico.

Um oficial soviético na refor-
ma assegurou tratarem-se de
“assuntos para despoletar as
relações periclitantes entre
ambos os países”.

O USS Scorpion era, na al-
tura, uma das coqueluches da
Armada norte-americana.

PERIGO NUCLEAR...
Em Outubro de 1968, o USS

Scorpion foi encontrado a 400
milhas dos Açores, a 3048 me-
tros de profundidade. A bordo,
duas ogivas nucleares e os
reactores atómicos que o movi-
am jaziam no fundo, constituin-
do um perigo para a fauna em
redor.

Ainda hoje lá estão, com espe-
cialistas ambientais a alerta-
rem para os perigos que esse
naufrágio representa, mas com
os EUA a manter o segredo,
evitando quaisquer acções.
Fontes americanas asseguram
que os restos do submarino
tem sido monitorizados e que

não há perigo.
Contudo, uma investigação

datada de 1986 - a última que
foi tornada pública - revela uma
posição curiosa: “não há provas
da eventual libertação de mate-
rial radioactivo, mas também
não há certeza absoluta de que
isso não tenha acontecido ou

possa vir a acontecer”.
O caso é conhecido em Por-

tugal, embora o dossier con-
tinue no esquecimento dos
corredores da Defesa e do
Ambiente nacionais. Nas ilhas,
há quem tenha estudado esta
questão e mesmo quem asse-
gure que foram detectados
níveis elevados de mercúrio em
peixes capturados nessa zona,
mas ninguém dá a cara.

E - apurou DI - os esforços de
cientistas açorianos para apro-
fundar o conhecimento deste
caso foram infrutíferos. A US
Navy apenas diz que as moni-
torizações são regulares para
detectar se o material está ou
não corroído.

No início dos anos 90, o Go-
verno Regional foi avisado do
caso, recebendo um dossier do
Ministério do Ambiente. Con-
tudo, as análises efectuadas na
costa e zonas balneares nunca
revelaram quaisquer ano-
malias. Mas a ameaça mantém-
se, assim como o mistério
que envolve o afundamento do
USS Scorpion, a 400 milhas dos

Açores. Dizem autores ame-
ricanos - que investigaram o
caso - que, no fundo do mar, os
destroços do USS Scorpion, 36
anos depois, encerram um dos
“maiores segredos” da Guerra-
Fria, que, provavelmente, nun-
ca será conhecido.
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PERIGO NA ESTRADA
Detenção de condutores sem carta está a aumentar em todo

o País
Paula Cardoso Almeida

Sismo sentido em
vários pontos do país

Ne Norte a Sul, foram várias as localidade que sentiram
a terra tremer cerca das 14:20  

Portugueses gastam
milhões em medicamentos
para deixar o vício de fumar

Uso de fármacos contra o tabaco tem sucesso em apenas
30% dos casos Consultas de desabituação tabágica no Serviço
Nacional de Saúde sem capacidade de resposta

Pode ser fictício, resultado
apenas de um reforço da fisca-
lização da Guarda Nacional
Republicana (GNR), mas os
números não enganam as de-
tenções por condução sem ha-
bilitação legal estão a aumen-
tar. Nos distritos de Aveiro,
Castelo Branco, Coimbra, Gu-
arda e Viseu foram detectados,
até 31 de Outubro deste ano,
1304 condutores sem carta. No
mesmo período, a GNR regis-
tou, em todo o País, um total de
6592 casos, 4081 referentes a
veículos de quatro rodas e 2511
de duas, que representam mais
665 do que em 2003.

O fenómeno tem vindo a
crescer na Região Centro, desi-
gnadamente no distrito de
Aveiro, onde este ano foram
feitas 838 detenções por con-
dução ilegal (mais 84 que no

ano passado). As autoridades
não conseguem, no entanto,
apresentar razões específicas
para o acréscimo deste tipo de
crime (previsto em legislação
penal avulsa), mas é inequívoco
que já não escolhe idade, sexo,
classe ou formação.

O status  associado ao auto-
móvel; a necessidade de mobi-
lidade; a dificuldade crescente
em obter o título de condução
e seus custos; e a facilidade
com que, hoje, se adquire um
carro usado, são alguns dos
factores que, de acordo com a
polícia, podem justificar o au-
mento deste tipo de situações.
O reforço da fiscalização ajuda
a justificar aqueles números,
mas, pelos vistos, não tem
conseguido travar este tipo de
criminalidade.

Juíza decide separar processos
Francisco Alves, Herman José e Paulo Pedroso ‘afastados’

do processo que está em julgamento no Tribunal de Monsanto 

A juíza Ana Peres decidiu sepa-
rar os processos de Herman
José, Paulo Pedroso e Fran-
cisco Alves do processo de
pedofilia na Casa Pia que está a
ser julgado no Tribunal do
Monsanto.

A decisão tem por base um
requerimento apresentado
pelo procurador do Ministério
Público (MP) João Aibeo, uma
vez que o MP recorreu da não
pronúncia do humorista, do
socialista e do arqueólogo suba-
quático.

Francisco Alves era arguido
no processo por posse ilegal de
arma, quando a acusação lhe
imputa 34 crimes de lenocínio.

À semelhança do que acon-
teceu nas duas sessões ante-
riores de julgamento, Fran-
cisco Alves esteve esta manhã
no Tribunal de Monsanto mas
foi dispensado por Ana Peres.

A juíza que preside ao julga-
mento decidiu ainda consi-
derar válidos os actos prati-
cados pelo juiz Rui Teixeira na
instrução do processo

Outro ataque racista
 Uma vez mais, membros da

Comunidade portuguesa resi-
dente na Irlanda do Norte fo-
ram sugeitos a um cobarde
ataque racista.

 Na noite de domingo, oito
elementos de uma família, in-
cluindo uma criança, foram
apenas salvas de morrer quei-
madas pela pronta intervenção
dos bombeiros locais que, res-
pondendo a uma chamada de
emergência de um automo-
bilista que passava no local,
tiveram tempo de resgatar

todos os Portugueses que se
encontravam no interior do
edifício e que não tinham dado
conta do fogo.

 Em estado de grande e com-
preensível choque, os Portu-
gueses salvos referiam-se à
amargura que sentem por con-
tinuarem abandonados pelo
Governo português e pelos
serviços consulares sediados
em Londres, que nunca os visi-
taram nem quiserem saber das
suas verdadeiras preocupa-
ções.

Os portugueses gastam cer-
ca de três milhões de euros por
ano em fármacos para deixar
de fumar, sabendo-se que con-
seguem resultados positivos em
30% dos casos. E investem mais
um valor inquantificável em
consultas privadas que ofe-

recem métodos alternativos, a
preços que vão dos 290 euros
aos 320 euros para um pro-
grama completo. Sem sucesso
avaliado oficialmente, a publi-
cidade aponta taxas acima dos
80%. Certo é que, segundo
números de 2003, se queima-
ram 382,8 milhões de euros
(mais IVA) em tabaco, numa
muito ligeira descida relativa a
2002 (menos dois milhões).
Este decréscimo foi explicado
pelo presidente do Conselho de
Prevenção do Tabagismo
(CPT), Manuel Pais Clemente,
sobretudo com a subida do
preço dos cigarros e conse-
quente arredamento de algu-
ma - muito pouca - camada
jovem menos endinheirada.

Santana Lopes
recebeu partidos

Fonte do gabinete de Pedro
Santana Lopes disse à Agência
Lusa que os encontros com os
partidos políticos irão realizar-
se a partir das 11:00, na resi-
dência oficial do primeiro-
ministro, em São Bento. Esta
segunda-feira, depois de ter
apresentado a demissão do
Governo ao Presidente da Re-
pública, Santana Lopes ga-
rantiu que serão assegurados
os assuntos do Estado até à
posse de um novo Executivo.
Santana Lopes disse ainda que,
«à luz dos precedentes da
história constitucional portu-
guesa», o Executivo assegu-
rará a representação de Portu-
gal em «todas as iniciativas que
decorram ou não, independen-
temente da vontade do Go-
verno».

Julgamento prossegue terça-feira
O julgamento do processo

Casa Pia, que está a decorrer
no Tribunal de Monsanto, em
Lisboa, foi interrompido esta
segunda-feira às 17:15, com a
leitura do despacho de pro-
núncia. A quarta sessão ficou
marcada para terça-feira, às
09:30.

Antes da leitura do despacho
de pronúncia, a juíza presi-
dente do colectivo que está a
julgar o processo de pedofilia da
Casa Pia leu a acusação do
arguido Carlos Silvino («Bibi.

A leitura da acusação de
Carlos Silvino decorreu depois
da juíza Ana Peres ter feito a
identificação dos sete arguidos.

Começou pelo funcionário da
Casa Pia Carlos Silvino, se-

guindo-se o ex-provedor ad-
junto da instituição Manuel
Abrantes, o embaixador Jorge
Ritto, o apresentador de tele-
visão Carlos Cruz, o médico
Ferreira Diniz, o advogado
Hugo Marçal e Gertrudes Nu-
nes, proprietária da casa de
Elvas onde alegadamente te-
rão sido abusados sexualmente
jovens.

Guimarães, Leiria, Figueira
da Foz, Lisboa, Évora, Beja,
Lagos, Portimão, Faro, Vila
Real de Santo António e Tavira
são algumas zonas do país onde
a terra tremeu, hoje, cerca das
14:20.

Em Coimbra, Matosinhos,
Porto, Santo Tirso, Valongo,
Santarém, Alcobaça e Caldas
da Rainha também há relatos
dos habitantes que dão conta
do abalo sísmico, que teve
epicentro a 117 quilómetros a

Sudoeste do Cabo de São Vi-
cente.

O sismo registou magnitude
5,4 na escala de Richter (mede
a energia libertada e baseia-se
no registo sismográfico).

Na região de Lisboa o tremor
de terra teve intensidade 4 na
escala de Mercalli modificada,
o que corresponde a uma inten-
sidade moderada.

Segundo o Instituto de Me-
teorologia não há danos pes-
soais a registar

DEMISSÃO GOVERNO

Oposição critica
discurso de Santana Lopes

Os partidos da Oposição foram unânimes em criticar o teor do
discurso de Santana Lopes. O PS pediu responsabilidade e propostas
concretas ao PSD, o PCP fala de falta de credibilidade do Governo,
o Bloco de Esquerda diz que este é um ciclo encerrado.

Em Castelo Branco, o líder
socialista José Sócrates falou da
responsabilidade, dignidade e
respeito das instituições por
parte de quem governa.

«Governar exige responsa-
bilidade, seriedade e compos-
tura. Não podemos ter uma
governação que está sujeita aos
humores do momento», avan-
çou Sócrates.

O líder do PS apelou aonda ao
PSD para que se concentre na
campanha eleitoral e apresente
propostas concretas para o país.

Do lado do PCP, Bernardino
Soares criticou a falta de credi-
bilidade de Santana Lopes e
aquilo que considera um «in-
sulto» como é o facto do pri-
meiro-ministro dizer que «Por-
tugal é o maior país com estabi-
lidade social» perante os 500

mil desempregados e as pes-
soas que vivem com baixos
salários e reformas, apesar das
promessas do Governo.

Bernardino Soares salientou,
no entanto, que apesar de de-
mitido, é preciso continuar a
vigiar o Governo e ter atenção
aos tempos que aí vem.

Francisco Louça, do Bloco
de Esquerda considera que,
com esta demissão, encerra-se
um ciclo. «Venha agora o de-
bate clarificador dos problemas
que afectam o país>», avançou
aquele responsável, classi-
ficando a declaração de Pedro
Santana Lopes de «triste».
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Opinião

Augusto Machado Raul Mesquita

O odioso que o Presidente criou
Fernando Cruz Gomes

Um Governo com um mínimo
de dignidade tinha de fazer,
naturalmente, o que o Gabinete
de Pedro Santana Lopes acaba de
fazer. Para Jorge Sampaio tem de
ficar mais uma nota negativa. É
que, dias antes – não muitos –
dissera que o Governo se man-
teria em funções exactamente
como até ali. Por isso, a insistência
para que, se o desejasse fazer,
aprovar o Orçamento Geral do

Estado.
No dia em que se decidiu pela dissolução da Assembleia... mais

um volte-face. Disse que o Governo ficaria com as suas
competências limitadas. Que é que deveria fazer o Governo?
Aceitar todas as diatribes do “todo poderoso” Presidente? Assobiar
para o lado, fazendo de contas que não tinha visto o “cartão”, que
antes era “amarelo” passar para “vermelho”?!

Não. De facto, Pedro Santana Lopes nada mais tinha a fazer. Um
gesto que, mesmo não parecendo bonito, acaba por devolver o
cartão “amarelo” ao Presidente. Um cartão que só não é
“vermelho” porque o não pode ser. Governar assim seria suicídio.
Governar “em gestão” – como vai ser o caso, a partir de agora –
vai mostrar aos Portugueses que ainda há um resto de dignidade,
mesmo entre os políticos.

Ao dissolver a Assembleia da República, Jorge Sampaio acabou
com medidas que eram bem capazes de ser “pedradas no charco”
para acabar com crises que se devem, afinal, à sua própria “família
política”. Ajudar a destabilizar o Executivo, como Belém fez nos
últimos tempos, prejudicou grandemente Portugal e os
Portugueses. Por muito que as “cassandras da desgraça” digam
o contrário. É que foi Sampaio quem chamou economistas a
Belém, foi ele que achou dever falar com um comentador político
cuja missão era deitar abaixo o Governo. Foi ele, afinal, que atirou
farpas à política da Saúde.

De resto, o Governo avançou com medidas “impopulares”, que
acabariam por dar os seus frutos. A lei das rendas é um dos casos.
Como o serão todos os passos que se referem a temas como as
SCUTS, a GALP, a TAP, a CGD, o pacto justiça, o “imbróglio” dos
incêndios, as medidas de combate à fuga fiscal. E os 3% que era
preciso manter? E o desenvolvimento sustentável?

Em qualquer outra parte do mundo, um Governo assim
mereceria nota alta. Em Portugal, pela mão do chamado supremo
magistrado da Nação, mereceu nota negativa. Nota negativa que
desmantelou a estabilidade governativa. E parou reformas
administrativas que fariam avançar o País.

Há quem se interrogue sobre o porquê da altura que Sampaio
aproveitou para avançar. E muitos interrogam-se sobre se não será
para parar, de novo, o inquérito sobre a tragédia que vitimou Sá
Carneiro e Amaro da Costa. Se não seria para parar processos que
estavam a ser preparados. Onde se falava, também, em “fugas” de
dinheiros e em “descobertas” que ninguém quereria. Talvez
agora… sejam precisos mais umas quantas décadas para se voltar
a falar sobre o caso de Camarate.

Sampaio já não vai poder beneficiar de toda esta “trapalhada”.
Só que deixa o seu Partido a herdar – ou melhor, com a
possibilidade de herdar – tudo o que poderá vir a seguir. É que,
agora, havia uma maioria no Parlamento, havia sinais evidentes
de retoma e o país tinha, de facto, estabilidade social.

O Povo não é parvo. E vai entender que quem criou
instabilidade – por si e pelos seus correligionários – foi, de facto,
Jorge Sampaio.

Eleições a 20 de Fevereiro

O Presidente da República
avisou o Governo da coligação de
que até às próximas eleições não
toleraria nomeações nem me-
didas de fundo ou decisões polé-
micas. E se o Executivo pisasse o
risco seria mesmo demitido. A
ameaça foi levada a sério - 24 horas
depois o Governo demitiu-se. Está
instalada a crise. Portugal tem
agora, até ao dia das eleições, 20
de Fevereiro, um governo de

gestão.
Os partidos que formam a coligação, PSD e CDS/PP, não

gostaram de ouvir as razões que levou Jorge Sampaio a dissolver
o Parlamento. E o Presidente não as nomeou todas. Disse que os
portugueses já as conhecem bem. Referiu que existe uma grave
crise de credibilidade que afecta o desenvolvimento do país devido
à falta de estabilidade e à desagregação do Governo. Acres-
centando que a “legitimidade política” do Governo estava ferida.

Caros leitores, nestes últimos dias o País tem vivido momentos
de grandes emoções no quadro político. Os partidos da Esquerda
acusam a Direita de interferir com os poderes do Presidente da
República (PR), por sua vez os partidos que formam o Governo
censuram e criticam o PR por este não ser coerente. Lembram que
o PR não está a utilizar o mesmo critério que usou com governos
anteriores, nomeadamente durante o governo de António
Guterres. Mais uma vez está demonstrado que os portugueses têm
dificuldade em obter e manter governos estáveis. Vejamos a nossa
vizinha Espanha: enquanto Portugal, durante o mesmo período,
já teve 16 governos, os espanhóis tiveram apenas quatro. E isso é
notável no desenvolvimento económico e social dos nossos
hermanos.

Enfim, é o país que temos. E já em 1896 o célebre Guerra
Junqueiro, in “Pátria”, escrevia: “Um povo imbecilizado e
resignado, humilde e macambúzio, fatalista e sonâmbulo(...). Uma
burguesia, cívica e politicamente corrupta até à medula, não
descriminando já o bem do mal, sem palavras, sem vergonha, sem
caracter, havendo homens que, honrados (?) na vida íntima,
descambam na vida política em pantomineiros e sevandijas,
capazes de toda a veniaga e toda a infâmia, da mentira à
falsificação, da violência ao roubo, donde provém que na política
portuguesa sucedam, entre a indiferença geral, escândalos
monstruosos, absolutamente inverosímeis no Limoeiro(...)

A Justiça ao arbítrio da Política, torcendo-lhe a vara ao ponto de
fazer dela saca-rolhas; Partidos sem ideias, sem planos, sem
convicções, incapazes de governar, vivendo do mesmo utilitarismo
céptico e pervertido, análogos nas palavras, idênticos nos actos,
iguais uns aos outros como metades do mesmo zero (...)” Uff!
Afinal, nada do que vivemos hoje – por incrível que pareça – é novo
no país do “deixa-andar” e do “faz-de-conta”.

Graças a oportunismos políticos

O Québec tornar-se-á islâmico?

O conceituado jornal Le Devoir
assinalava na sua edição deste
último fim-de-semana, que várias
pressões estão sendo desen-
volvidas sobre os governos do
Canada e do Québec, pelos movi-
mentos islâmicos, que pretendem
a institucionalização dum tribu-
nal muçulmano de arbitragem e
mediação sobre questões fami-
liares, em virtude da “charia”.

Esta lei islâmica, extremamente severa e arbitrária, faz a chuva
e o bom tempo nas famílias muçulmanas, impondo-lhes regras
restritas de vestuário e de tipo de vida. O Conselho Muçulmano
de Montreal criou já para esse efeito, um Conselho da Charia que
segundo o seu presidente Salam Elmenyawi, “…quer regular a
prática e que esta possa ser enquadrada pelo governo(…) Nós
queremos um acordo para que os muçulmanos tenham uma
instância oficial para assegurar que eles gerem a sua vida segundo os
preceitos da sua religião. (…) Se Québec rejeita, deveremos nós
próprios dar toda a credibilidade ao Conselho da Charia”, afirma o
líder islâmico que deverá encontrar o ministro da Justiça do
Canada, Jacques Dupuis, no mês de Janeiro. Para além deste
projecto, tem o imame Elmenyawi a intenção de sensibilizar o
ministro sobre as demoras no tratamento das queixas de
muçulmanos, junto da Comissão dos Direitos das Pessoas e nos
Direitos da Juventude…, na sequência do caso da jovem Irene
Waseem que foi expulsa de um colégio privado, por usar o véu
islâmico. Foi durante a última campanha eleitoral que os
contactos entre Salam Elmenyawi e Jacques Dupuis se
estabeleceram e se terão solidificado, ao ponto de o líder
muçulmano se vangloriar de ser tratado pelo ministro como “meu
amigo Abdessalam”.

Talvez uma fórmula política pois que o presidente do Conselho
dos Muçulmanos de Montreal, aconselhou os seus 7435
conterrâneos da circunscrição de S. Laurent, a votarem por
Jacques Dupuis… que foi eleito, como se sabe e se tornou ministro
da Justiça, tal como estava previsto. Esta aparente amizade tornou-
se extensiva a Jean Charest, que, como gosta de recordar o líder
islâmico, o visitou acompanhando Jacques Dupuis nesse período
eleitoral tão crucial para os liberais e “…foi Jean Charest que abriu
a porta para uma troca de pontos de vista, respeitante
particularmente à parte do seu programa relativo aos imigrantes e
portanto, aos muçulmanos”, afirmou, dizendo-se esperançado
quanto às possibilidades de aceitação do projecto pelas
autoridades oficiais.

Num Québec que tanto se manifestou e optou pela eliminação
da religião nas escolas estar-se-á agora, por razões de obscuros
oportunismos políticos, a escancarar portas de acesso ao
islamismo obsoleto e medieval? Este tipo de tribunais
comunitários-religiosos no interior do sistema judicial canadiano,
existem já na comunidade judia (têm sempre de ser diferentes…)
e a província do Ontário prepara-se a tornar público um relatório
sobre a legitimidade de uma lei datando de 1991, que permitiria
a sua instalação e arbitragem sobre a base de princípios religiosos
que, contrariamente ao que sucede ainda no Québec, podem ser
chamados a tomar decisões respeitantes a problemas familiares.

No momento em que o ministro das Finanças do Québec, Yves
Séguin, se prepara a contrair empréstimos de vários biliões a
alguns bancos árabes, este debate e a confiança que transpira
destas aspirações islâmicas acompanhando a criação do Conselho
da Charia, é um passo largo nesta direcção e permite pensar que,
com ou sem o consentimento oficial, os muçulmanos entendem
ditar leis e criar um estado de Direito ao interior da lei canadiana.
É também um largo passo, uma transposição, — mais uma, rumo
à RBQ — República de Bananas do Québec.

São membros, do Conselho da Charia do Québec, entre outros,
personagens bem conhecidas e com forte implicação na
comunidade muçulmana de Montreal como, Salam Elmenyawi,
laureado do Instituto de Estudos Islâmicos do Cairo e imame da
oração das sextas-feiras nas mesquitas das Universidades McGill
e Concórdia.

Os movimentos feministas e o Conselho Canadiano das Mulheres
Muçulmanas já se manifestaram vigorosamente contra a
possibilidade de actuação de tribunais islâmicos, dizendo
abertamente não necessitarem de tais anacrónicas instituições,
considerando um perigoso obstáculo à emancipação da mulher
muçulmana e aos seus direitos fundamentais. Para o chefe
religioso Elmenyawi, o Conselho da Charia poderá mesmo
recorrer a opiniões de islamistas bastante activos no Próximo
Oriente como o Xeque egípcio Youssef Al Kardoui, residente no
Qatar, que em tempos não muito recuados iniciou “uma guerra
santa e total contra os judeus, onde quer que eles se encontrem”.
Muitas vozes se levantam contra este projecto. Mulheres, mas
muitos homens também. “Essa gente não pode impor às nossas
comunidades, as suas interpretações bem pessoais ou partidárias do
Islão”— ruge Abdesselam Mejlaoui, presidente do Espaço
Marrocos-Canada e, Elahé Choukrai, do conselho de admi-
nistração da Federação das Mulheres do Québec e fundadora da
Associação das Mulheres iranianas de Montreal afirma e previne
“Não existe nenhuma necessidade de institucionalizar a mediação
por pessoas que se dizem representar os muçulmanos do Québec. Eu
penso que o seu objectivo é de meter o pé na porta e que não será
apenas um primeiro passo….O resto virá a seguir”. Face a este jogo
de interesses, de oportunistas amizades e de irresponsáveis
promessas eleitorais, o Québec tornar-se-á islâmico?
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Economia
Portugal e o euro

As exportações perdem competitividade, mas começamos a
comprar petróleo mais barato

Como fica Portugal, no meio
da escalada da moeda única
face ao dólar? De acordo com
Teresa Gil Pinheiro, econo-
mista do Banco BPI, «a valo-
rização só terá impacto na eco-
nomia portuguesa na medida
em que o tiver sobre as restan-
tes economias da zona euro,
pois mais de 80% das nossas
exportações têm como destino
os países que aderiram à moeda
única.» Isto é, estamos clara-
mente dependentes do que
venha a suceder com os nossos
parceiros comerciais.

No Velho Continente, teme-
se uma quebra das exporta-
ções, mas também se procura
captar os efeitos positivos da
escalada do euro. «Poderão
verificar-se efeitos que se con-
trabalancem», diz Teresa Gil
Pinheiro.

E o principal e o preço do
crude que, sendo transac-
cionado em dólares, fica mais
barato para a Europa. «Uma
subida muito forte do euro
afectaria a competitividade das
exportações europeias. Mas
limitaria o impacte da subida do
custo do petróleo nos preços e,
consequentemente, no rendi-
mento disponível das famílias»,
obser-va a economista do BPI.

Mas na opinião de Teresa Gil
Pinheiro, o sector exportador
europeu não tem muito a re-
cear, por enquanto. «As expor-
tações europeias não são muito
vulneráveis à valorização da
moeda europeia. Uma percen-
tagem significativa das expor-
tações europeias e de bens de

investimento. Ora, estamos
numa altura de expansão do in-
vestimento a nível mundial.
Alem disso, a Europa exporta

bens de qualidade, também
eles menos sensíveis à flutua-
ção do valor da moeda.».

De acordo com Teresa Gil
Pinheiro, «os efeitos negativos
significativos nas exportações
só se sentirão com uma valo-
rização muito forte do euro –
para valores muito superiores
aos 1,30 euros por dólar».

Uma análise não partilhada
por Carlos Firme, economista
do Finibanco. Segundo ele, o
valor de equilíbrio entre a moe-
da europeia e norte-americana
ronda os 1,20 dólares, pelo que
os 1,30 já atingidos já são preo-
cupantes.

Economia menos competi-
tiva

As exportações das econo-
mias francesa e a alemã vão
sofrer necessariamente as
consequências da subida do
euro, considera o economista,
tornando-se menos compe-
titivas.

Quanto a Portugal, temos
que esperar pelos efeitos indi-
rectos. Se o crescimento econó-
mico abrandar em alguns dos
países da zona euro, os nossos
principais parceiros, as expor-
tações nacionais reduzir-se-ão.

Alem disso, salienta Carlos
Firme, «sectores sujeitos a
concorrência internacional,
como os têxteis e o calçado, tor-
nam-se menos competitivos, no
espaço europeu, em face de
competidores como a China,
que transacciona em dólares».

Mas o economista destaca,
também, os aspectos positivos
da valorização: «Conseguimos
reduzir a factura energética. A
valorização tem, por isso, um
efeito misto.» Um efeito que o
Finibanco já incorporou nas
suas previsões para 2005, esti-
mando que a economia cresça
entre 1,75 % e 2,25 por cento.
Ainda assim, menos optimistas
que as do Governo.

Euro: as duas faces
Uma moeda única valorizada face ao dólar tem vantagens para a Europa, mas também inconvenientes. Saiba quais são:

Vantagens
- Energia e materias-primas ficam mais baratas

- O preço das importações indexadas ao dólar cai

- A inflação fica mais controlada na zona euro

- Acções, obrigações e outros instrumentos financeiros deno-
minados em euros tornam-se mais atractivos e captam mais
investimento

- Europeus, particulares e empresas, compram mais barato, fora
da zona euro

Desvantagens
- Complica a recuperação económica europeia, Portugal incluído

- Os países da zona euro tornam-se menos competitivos face aos
EUA e aos países com moedas indexadas ao dólar

- Exportações para os EUA tendem a diminuir, pois tornam-se
bastante mais caras

- O turismo na zona euro fica menos competitivo. Uma péssima
noticia para Portugal

- Com um euro forte, aumenta o risco de deflação, ou seja, de os
preços começarem a cair. O que é bem mais complicado econo-
micamente do que a inflação

Economia interrompe
crescimento no terceiro
trimestre do ano

A economia portuguesa recu-
ou, no terceiro trimestre de
2004, devido a um impacto mais
negativo da procura externa
líquida e da desaceleração da
procura interna, anunciou o
INE.

O produto interno bruto
(PIB) português caiu 1,2 por
cento no terceiro trimestre
deste ano, face aos três meses
imediatamente anteriores, mas
cresceu 0,8 por cento face a
igual período de 2003, indicou
hoje o INE.

O recuo da economia face ao
segundo trimestre, em que a
economia nacional cresceu 1,8
por cento, ficou a dever-se a um
contributo mais negativo da
procura externa líquida para o
crescimento e da desacele-

ração da procura interna.
No conjunto dos três pri-

meiros trimestres de 2004, a
economia portuguesa cresceu
1,1 por cento homólogos.

Segundo o INE, o segundo
trimestre foi influenciado pela
realização do campeonato euro-
peu de futebol, que dinamizou
de forma evidente a procura
interna e as exportações de
serviços, situação que já não se
verificou no terceiro trimestre.

A procura interna passou de
um crescimento homólogo de
2,6 por cento no segundo tri-
mestre para 1,9 por cento no
terceiro, com o consumo pri-
vado a abrandar de 2,9 por
cento para 2,1 por cento e a
formação bruta de capital fixo
(FBCF, investimento) a desa-

celerar de 3,6 por cento para 1,9
por cento.

A despesa das famílias em
bens de consumo duradouros
cresceu 1,7 por cento homó-

logos no terceiro trimestre, o
que compara com 6,6 por cen-
to no segundo, uma desacele-
ração fortemente associada à
componente automóvel.

Em contrapartida, a despesa
das administrações públicas
acelerou, de um crescimento
homólogo de 0,6 por cento no
segundo trimestre para 1,2 por
cento no terceiro.

12-15-2004.pmd 12/14/2004, 5:37 PM6



A VOZ DE PORTUGAL, 15 de Dezembro  de  2004  - Página 7

Cultura

12-15-2004.pmd 12/14/2004, 5:38 PM7



A VOZ DE PORTUGAL, 15 de  Dezembro  de  2004 - Página 8

Alma Juvenil
O Bebé do Ano 2004

Continuamos a publicação de alguns dos nossos “leitores do
futuro”. Entretanto continuamos a incentivar os nossos “leitores
do presente”, para que nos enviem as fotografias dos seus bebés
nascidos no ano 2004, acompanhadas dos respectivos nomes,
datas de nascimento, nomes dos pais e número do telefone, para:
Concurso Bebé 2004, A Voz de Portugal, 4231 boul. St-Laurent,
Montréal, Qc H2W 1Z4.

No mês de Janeiro 2005, efectuaremos um sorteio entre todas
as “carinhas bonitas” que até lá tenhamos recebido.

Para mais informações contactem-nos pelo tel. (514)284-1813,
de Segunda a Sexta, das 09h00 às 17h00.

Tommy Figueiredo Caetano
Nasceu:  6 de Julho de 2004
Mãe: Sofia Figueiredo
Pai: Severino Caetano Foto da semana

O Natal…
Onde vem a origem desta festa?

O Pai Natal

Para os católicos, o Natal tem
outro significado totalmente
diferente do que hoje em dia os
mercados podem transmitir à
populaçao. O Natal, festejado
no dia 25 de Dezembro, é o dia
da Natividade no calendário
católico, querendo dizer o
nascimento de Jesus-Cristo,
Filho único de Deus. Mas que
quer dizer o dia 25? Segundo
algumas pesquisas, este dia
importante no calendário é uma
data preconisante de várias
formas.

Antigamente, os povos pre-
históricos construíam vários
templos em honra às divini-
dades para demostrar atenção
ou atrair sentimentos  favo-
ráveis para o povo da terra.
Também podiam erigir monu-
mentos para fenómenos natu-
rais de grande importância
para marcar as estações e po-

der dar uma via a seguir para os
povos que começaram a ser
sedentários e comprender me-
lhor o desenvolvimento das
estações para a agricultura.
Dando exemplos:  na Irlanda,
um templo megalítico em New
Grange, só entra luz do Sol
uma vez por ano ou seja  no dia
do solstício do Inverno, no dia
25 de Dezembro. Na Inglaterra,
no Stonehenge só entra luz por
uma pedra do dia do solstício
do Verão, ou seja no dia 21 de
Junho. Os Egipcios, durante o
solstício de Verao, veneravam
o filho de Osiris, Deus da morte
e da resurreição, Aïnou que
queria dizer o “Sol Nascente”.
Sobre o reino romano, o 25 de
Dezembro veio a ser a festa  do
“Sol Invencido” representado
por un recém-nascido.

Várias celebrações podiam
também marcar o 25 de De-
zembro. Os Celtas faziam gran-
des lareiras na altura dos soltí-
cios para combater a escuridão
porque eram períodos de dias
mais curtos. Os Romanos junta-
vam-se e festejam durante uma
semana as saturnais, festa
consagrada ao Deus Satúrnio.
As populaçoes metiam  grinal-
das à volta do pescoço e ofere-
ciam-se presentes.

Antes do terceiro século, a
religião católica festejava a
Natividade no dia 6 de Janeiro.
Em 354, a Igreja decidiu que a
Natividade devia  ser o dia 25 de
Dezembro.

Assim, o dia 25 de Dezembro
regrupa várias crenças e ficou
a ser o dia mais importante do
nosse calendário.

Susana Sequeira
Todos nós conhecemos este

grande homem barbudo com o
grande casaco vermelho, o
chapeú e as botas, com o saco às
costas,  descendo, pela chaminé
para colocar prendas debaixo
do pinheiro às crianças que fo-
ram sossegadas todo o ano.
Esta é a imagem que nós faze-
mos dum homem generoso
com efeitos mágicos. Mas será
que este homem já existiu?

O santo Nicolau foi o Pai Na-
tal original. Ele nasceu na Ásia
menor (hoje em dia seria a
Turquia)  há 1600 anos. Há
várias lendas sobre esta perso-
nagem, mas a mais conhecida
é quando ele atirou pelas
janelas das filhas dum fidalgo,
que não tinha capacidades de
dar dotes suficientes para os
casamentos delas, três sacos de
dinheiro.

A lenda espalhou-se, dando a
imaginar a todos um homem
de barba branca voando pelo ar
com um trenó puxado por um
cavalo branco botando pre-
sentes pela chaminé.

Durante a idade média, nas
pequenas cidades, durante o
mês de Dezembro, um servo
do fidalgo passava nas ruas
distribuindo prendas às crian-
ças que tivessem sido sosse-
gadas todo o ano e repreen-
dendo as outras.

Os primeiros emigrantes
holandeses chegados aos Esta-
dos Unidos chamavam São
Nicolau “Sinter klaas” e com o
tempo veio a ser em inglês
“Santa Claus”.

Na Suíça, as crianças pensa-
vam que o anjo do Natal tinha
um trenó puxado por seis vea-
dos. Os duendes ajudantes do
Pai Natal a fazer os presents
para as crianças do Mundo veio
das histórias da Noruega.

Mais tarde, no 19no século, um
professor, Doutor Clément C.
Moore, recolheu todos os con-
tos orais relativos a esta perso-
nagem e escreveu um livro
para crianças, sendo um gran-
de clássico da literatura.  Em
1863, Thomas Nast teve a mis-
são de criar uma imagem a
este homem distribuídor de
prendas. Ele conseguiu, e a
imagem do Pai Natal todo ves-
tido de vermelho, seguindo seu
caminho no céu, se perpetuou
até hoje em dia.

Susana Sequeira

Linda menina cheia de alegria na Casa dos Açores do
Quebeque à espera do Natal.

Alexandre Gardiner
Nasceu:  6 Janeiro de 2004
Mãe: Maria Dias
Pai: Ralph Gardiner

Jade Andrea Augusto O Campo
Nasceu:  29 de Janeiro de 2004
Mãe: Rafaela Carina Augusto
Pai: André O Campo

4510, Cartier
angle Mont-Royal

527-8701

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU

DENTISTERIE GÉNÉRALE, ESTHÉTIQUE ET PROTHÈSES
NOUS ACCEPTONS LE BIEN-ÉTRE SOCIAL, LA CARTE
D'ASSURANCE MALADIE, L'ASSURANCE DENTAIRE

JOUR • SOIR • SAMEDI • URGENCES

Mt-Royal
Autobus 97 Est

Papineau
Autobus 45

Gouveia, GouveiaGouveia, GouveiaGouveia, GouveiaGouveia, GouveiaGouveia, Gouveia
507, Place d'Armes, suite 1704         Tel.: (514) 844-0116
Montreal, Québec H2Y 2W8 Fax: (514) 844-9053

Filomena Gouveia  Filomena Gouveia  Filomena Gouveia  Filomena Gouveia  Filomena Gouveia  LL.BLL.BLL.BLL.BLL.B.....
AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

As cores do Natal
Esta tradição remonta aos festivais do solstício de que já vimos

na breve história. O verde é a cor das verduras que tem uma
grande importância na decoração.

O vermelho apareceu por causa do azevinho. Este arbusto dá-
se ao longo do Inverno e cobre-se de bagas vermelhas. Diz-se que
este nascer das suas bagas simboliza Cristo.

É também uma das chamadas cores quentes, que no frio do
Inverno dá a sensação de aquecimento e apela aos sentimentos
mais nobres do coração - sinónimos do Natal.
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Dra. Maria Helena Martins
Horóscopo Semanal

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Vária

É com grande prazer que
comunicamos a todos os or-
gãos de comunicação social de
lingua portuguesa, que a reali-
zação cinematográfica original
do produtor indepedente Feli-
pe Gomes, “Corações Fortes

Mãos Firmes”, que conta os
primeiros cinquenta anos da
emigração portuguesa no Ca-
nada, está já desponivel em
formato DVD ou VHS.

“A reconhecida e premiada
realizadora canadiana Carol
Coffey e o cinematógrafo Gary
Elmer, conseguiram retratar
para o ecrã as emoções da
chegada dos pioneiros, desde
as dificuldades de adaptação
até aos seus sucessos e o por-
quê da sua vontade de que-
rerem ser sepultados em terras
canadianas.

Contada por estes homens e
mulheres nas suas próprias
palavras, a história torna-se
dramática e está repleta de
imagens obtidas nos arquivos
nacionais de Portugal e tam-
bem de familias portuguesas
emigrantes no Canada.  Ao
vermos o documento, temos a
sensação de estarmos sentados
nos lugares da frente a con-
templar a vida do povo portu-
guês que,  com orgulho e atra-
vés das suas experiências, nos
dão a conhecer a expanção
portuguesa em terras cana-
dianas” diz o productor Felipe
Gomes.

O documentário “Corações
Fortes Mãos Firmes” oferece-
nos a oportunidade única de
compartilhar com os filhos e
netos dos pioneiros, vindos do
Continente, dos Açores e da
Madeira, os momentos de tri-
unfo e atribulações por eles
vividos.

Torna-se assim um teste-
munho da vida do povo lusitano
em terras canadianas e a sua
mensagem chega até nós, im-
pregnada de um fino aroma de
saudade e gratidão.

“Corações Fortes Mãos Firmes”
A História dos Portuguêses no Canada

Para encomendar o filme “
Corações Fortes Mãos Firmes”
queiram por favor contactar:

Felipe Gomes, Executive
Producer,355 Wellington St.
Unit 236, London – Ontario
N6A 3N7  Canadá.

Os enfeites
Os principais enfeites de Natal consistiam em frutos da época,

doces e bolos.
Mais tarde os vidreiros alemães, fabricaram objectos mais leves

com os quais se podia enfeitar a árvore. Pequenos enfeites e doces
também eram ai colocados pelas crianças.

Mas afinal porque enfeitamos a árvore de Natal?
Mais uma vez, estamos no reino do ritual pagão. Na Idade Média

as pessoas acreditavam em espíritos das árvores, enfeitavam
árvores todos os anos durante o Inverno. Quando no Outono as
folhas caiam pensavam que os espíritos das árvores as tinham
abandonado. Isto motivava receios de que não pudessem
regressar a essas árvores na Primavera seguinte. Se tal
acontecesse, as árvores ficavam nuas e não dariam mais frutos.

Para fazer com que os espíritos regressassem às árvores,
penduravam-se nas mesmas decorações de pedras pintadas ou de
panos coloridos. A ideia era a de tornar atraente as árvores para
que os espíritos regressassem e as habitassem de novo. Para
encanto de todos, isto funcionava maravilhosamente bem, e todos
os anos, ma Primavera, as folhas despontavam novamente nas
árvores.

Depois deste costume, as pessoas começaram a trazer uma
árvore para dentro de casa no período do Natal. Quando o novo
costume de trazer para dentro de casa pequenos abetos teve início
na Alemanha, era perfeitamente natural acrescentar-lhe enfeites.
Estes passaram a ser variados: doces, rebuçados, correntes de
pequenas bolas de vidro, ornamentos de papel, velas e muitos mais.
De salientar o facto de que hoje as velas não são utilizadas por
serem consideradas perigosas e foram substituídas por pequenas
lâmpadas eléctricas coloridas ou não.

O dia 24
Para os crentes a véspera de Natal é a parte mais emocionante

da época natalícia, porque anuncia o momento em que podemos
começar a celebrar o nascimento de Jesus. É uma antiga tradição
dizer que Jesus nasceu no dia 25 de Dezembro exactamente à
meia-noite. Quando os cristãos ouvem os sinos tocar à meia-noite,
surge de novo o sentimento de que Cristo está a entrar no mundo
e de que o demónio o está a abandonar. É um momento emocional
muito importante para aqueles que têm uma fé pessoal forte.

Existe um mito de que, no exacto momento do nascimento de
Jesus todos os animais conseguiram de súbito falar e comportar-
se como pessoas. Nos campos, viraram-se para Leste e ajoelharam-
se a rezar.

Existe também a lenda de que à meia-noite da véspera de Natal
todas as abelhas que estavam a hibernar acordariam nos seus
cortiços e começariam a zumbir em uníssono o Salmo 100. Ao
mesmo tempo as portas do Paraíso abrir-se-iam e, durante alguns
instantes, deixariam passar fosse quem fosse (abençoados e
pecadores) para entrar directamente no Céu.

A influência de Jesus era tão forte que, quando os sinos tocassem
à meia-noite os espíritos malignos seriam incapazes de fazer mal.

Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: A sua relação poderá estar a avançar muito rapidamente.
Aja com prudência.
Saúde: Cuide melhor dos seus dentes, pois merece ter um
lindo sorriso.

Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que realmente pode. Faça bem
as suas contas.
Número da Sorte: 73 Números da Semana: 1, 14, 25, 36, 47, 49.

Carta da Semana: Rei de Ouros, que significa Inteligente,
Prático.
Amor: Faça uma surpresa agradável a uma pessoa querida.
Não se vai arrepender do resultado final.
Saúde: Proteja-se do frio.

Dinheiro: Aquela quantia que pensava irrecuperável poder-lhe-á ser
restituída. Não perca a esperança.
Número da Sorte: 78 Números da Semana: 2, 15, 24, 26, 41, 42.

Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/
Indolência.
Amor: Evite conflitos por pormenores mal explicados. Seja
consciencioso.
Saúde: Tenha atenção à sua tensão arterial.

Dinheiro: Período favorável para pequenos investimentos.
Número da Sorte: 66 Números da Semana: 5, 11, 17, 19, 28, 36.

Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: Momentos de grande harmonia e cumplicidade entre
o casal.
Saúde: Cuidado, poderá estar mais sensível e isso reflectir-
se na sua postura.

Dinheiro: Esteja atento. Não deixe que uma distracção ponha em risco
a credibilidade do seu desempenho profissional.
Número da Sorte: 51 Números da Semana: 9, 18, 22, 36, 39, 44.

Carta da Semana: O Enforcado, que significa Sacrifício.
Amor: Por mais que lhe custe tente respeitar a opinião de
quem está ao seu redor, principalmente os seus familiares.
Saúde: Adopte uma atitude mais positiva perante a vida.
Dinheiro: Não compre nada sem uma avaliação prévia. Seja

comedido.
Número da Sorte: 12 Números da Semana: 11, 22, 29, 32, 39, 49.

Carta da Semana: A Roda da Fortuna, que significa Sorte,
Acontecimentos Inesperados.
Amor: Por vezes, deve escutar mais o seu coração do que
a razão.
Saúde: Semana serena neste sector.

Dinheiro: Presenteie alguém muito querido para revitalizar a relação.
Número da Sorte: 10
Números da Semana: 8, 17, 21, 25, 27, 47.

Carta da Semana: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Esteja mais atento ao seu ambiente familiar.
Saúde: À excepção de uma pequena constipação, sentir-se-
á sempre bem.
Dinheiro: Preocupe-se mais com as suas tarefas em vez de

estar sempre a intrometer-se nos afazeres dos seus colegas.
Número da Sorte: 71 Números da Semana: 5, 20, 30, 40, 44, 48.

Carta da Semana: Os Enamorados, que significa Escolha.
Amor: Terá a necessidade de escolher entre dois caminhos
amorosos.
Saúde: Precisa de descansar, o stress diário está a prejudicar

o seu sistema imunitário.
Dinheiro: Abra os cordões à bolsa para melhorar a sua imagem.
Número da Sorte: 6
Números da Semana: 14, 28, 32, 33, 41, 49.

Carta da Semana: O Papa que significa Sabedoria.
Amor: A sua família precisa muito da sua presença. Tente
estar mais tempo em casa.
Saúde: Os nervos estarão à flor da pele. Contenha-se para
não se prejudicar.

Dinheiro: Faça bem os cálculos do orçamento semanal para que não
exceda. Cuidado!
Número da Sorte: 5
Números da Semana: 1, 21, 23, 29, 32, 33.

Carta da Semana: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Através da ternura e do carinho poderá conseguir tudo
aquilo que deseja do seu par.
Saúde: Não abuse de refeições muito pesadas. Coma
moderadamente.

Dinheiro: Poderão surgir alguns imprevistos no ambiente de trabalho.
Número da Sorte: 1
Números da Semana: 9, 14, 18, 22, 33, 44.

Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Não seja tão possessivo. Dê mais espaço ao seu amor
e verá que as coisas correrão muito melhor.
Saúde: Poderá, neste período, sentir-se um pouco mais
fragilizado emocionalmente. Não se isole.

Dinheiro: Seja mais poupado, pense no dia de amanhã.
Número da Sorte: 21
Números da Semana: 11, 20, 28, 29, 30, 36.

Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Aproveite bem os momentos mais íntimos para mostrar
à sua cara-metade o tamanho do seu amor.
Saúde: Procure o seu médico de família para fazer exames

de rotina.
Dinheiro: Dedique-se com afinco e determinação ao seu emprego porque
pode ter uma excelente surpresa.
Número da Sorte: 38
Números da Semana: 8, 12, 17, 19, 30, 48.

12-15-2004.pmd 12/14/2004, 5:38 PM9



A VOZ DE PORTUGAL, 15 de  Dezembro  de  2004 - Página 1 0

Natal n’ A Voz de Portugal

Por gentil iniciativa do nosso
editor, Senhor Eduíno Mar-

tins, a equipa do Jornal reuniu-
se à volta duma grande mesa de
Natal, num jantar informal e
muito caloroso, realizado no
Restaurante Café Açores. Bem
situado na rua Liège, esquina
com Drolet, este acolhedor
restaurante encheu a sua sala
principal com a alegria dos
convivas, que se regalaram
com um excelente pitéu, por
todos elogiado. E houve razões
para isso. A simpatia do pessoal
da casa deixou também boas
recordações. A não esquecer.

Foi ocasião para o nosso Di-
rector— que anunciou já a sua
demissão do cargo após 40

longos anos de bons serviços,
de se despedir do grupo de
trabalho, para quem teve gene-
rosas manifestações de sim-
patia e encorajamento para os
anos vindouros. Outros toma-
ram também a palavra— Ben-
jamin Silva e Eduíno Martins,
principalmente, dirigindo-lhe
agradecimentos e votos de
uma reforma bem merecida
mesmo se, ao mesmo tempo,
esperam, esperamos, que o
Armando Barqueiro vá envi-
ando aqui e lá, uns quantos
apontamentos sempre objec-

tivos e oportunos, para prazer
dos nossos leitores e dos faze-

Raul Mesquita

Festa natalícia
dores do Jornal.

Eduíno Martins aproveitou o
momento para, ao agradecer
todos os executantes e colabo-
radores de A Voz de Portugal,
sobretudo nestes últimos nove
meses da gestação dum “novo”
semanário, para anunciar a sua
decisão de oferecer a Armando
Barqueiro o título de Director
Honorário, que o visado acei-
tou comovido e reconhecido.
Um tanto emotivas foram igual-
mente as mensagens dos filhos
do Director demissionário e da
sua esposa, D. Vitália, que fize-
ram um resumo da vida do pai
e marido na conjunção família
– Director do semanário, com
todas as responsabilidades e a
contribuição de muitas e mui-
tas horas fora do convívio famil-
iar, a fim que o Jornal, o seu
Jornal, mantivesse a perio-

dicidade de publicação e distri-
buição ao público.

Encontro familiar muito a-
gradável, a demonstrar a vita-
lidade duma equipa que como
a que a antecedeu nesta barca
de Gil Vicente, que é um se-
manário, com todos os seus
detractores e apoiantes, não se
contenta de contar a história
da comunidade portuguesa de
Montreal.

Ela, ele, é parte integrante
dela. E já lá vão 43 anos.

Bom Natal a todos. E como
tenho o hábito de dizer: Possa
2005 ter 364 dias de Natal.

Mensagem do Director
Prezados colegas
Esta confraternização não

será  a última entre nós, aman-
tes de uma obra que nos empol-
ga e vicia sem remissão. Mas ela
é, disso estou certo, a derra-
deira em que me apresento
como vértice de um grupo ma-
ravilhoso de trabalhadores,
teimosos e persistentes em
manter o nosso jornal ao serviço
de uma Comunidade em cons-
tante evolução e necessitada

da contribuição de todos.
Assim, conforme já comu-

niquei ao Editor Sr. Eduino
Martins, o meu posto de Direc-
tor vai ser mantido somente até
à primeira edição de Janeiro
próximo, para que se comple-
tem os quarenta anos em que
assumi esse cargo em 1965. E,
se prolongo este estatuto em
algumas semanas, é para que
fique nos arquivos da nossa
publicação essa data, somente
como dado estatístico e prova
da vitalidade de um órgão de
informação que mantém uma
atitude sóbria e honesta, refle-
xo do grupo redactorial que o
serve com dedicação e amor. A
minha presença como Director
durante cerca de duas mil edi-
ções, nestes quarenta anos,
está polvilhada de pequenos
incidentes de percurso, uns de
cariz negativo, outros de  sinal
positivo, num balanço que ten-
de favoravelmente para os bons
gestos e palavras que me foram
prodigalizados nesse longo
período. Uns e outros serviram
para conhecer melhor a condi-
ção humana e poder separar o
trigo do joio. De resto, o juizo de
consciência é pronunciado an-
tes de agirmos, mas reflecte-se
também depois, quando pode-
mos avaliar se seguimos ou não
a voz da consciência. É próprio
do homem recto guiar-se pela
voz da sua consciência.

Nesta linha de conduta, foi
sempre a minha primeira e
única opção: seguir a voz da
consciência. Naturalmente,
tomei decisões certas em deter-
minadas ocasiões, enquanto as
tomei erradas noutras, natural
consequência da minha condi-
ção humana. “Errare huma-
num est”. Nesta fase vem-me à
memória a colaboração rece-
bida de tantos companheiros de
percurso, de quem recebi sem-
pre provas de amizade e de
fidelidade ao jornal. Esses cola-
boradores sentem ainda no

coração o afecto à A Voz de
Portugal, uma espécie de vírus
contraído quando se é enqua-
drado numa equipa que, além
de  saciar as necessidades
intelectuais, visa prestar  servi-
ços à Comunidade. Bom seria
que fôsse organizado um clu-
be, com as dúzias de benévolos
que têm e tiveram  participação
nos trabalhos do nosso Sema-
nário, desde a sua fundação em

1961.  Convenhamos que as
hipóteses de outros órgãos de
informação em língua portu-
guesa atingirem a longevidade
de A Voz de Portugal, no limiar
dos 44 anos, são diminutas e
vagas. A nossa periodicidade, o
nosso termo de existência e,
sobretudo, a nossa conduta
responsável e parca de exces-

sos jornalísticos, são razões que
nos colocam na liderança da
comunicação social lusa desta
zona, com efeitos de represen-
tatividade conquistados por
mérito próprio. Na altura de
me desligar da Direcção do
jornal, sem outras quaisquer
motivações do que as que resul-
tam do estado de saúde e do
desejo de proporcionar uma
nova dinâmica para o periódico,
abrindo horizontes a valores
ainda não totalmente revela-
dos,  aproveito para sugerir aos
vindouros uma filosofia de con-
tenção e de atitudes justas,
para que o caminho até agora
seguido tenha continuidade e
dignifique o nosso Jornal.  Acre-
ditem: levo-vos no coração. De

vez enquando conto participar
com escritos  esporádicos nas
nossas colunas, para matar as
saudades que estes quarenta
anos de actividade criaram .
Sinto que aquilo que dei ao
jornal foi generosamente retri-
buído pelo prazer de expressar
os meus pensamentos e de al-
guns deles terem sido apre-
ciados pelos leitores. De entre
tanta coisa que escrevi, alguma

matéria terá sido útil e retida
por gente interessada. Faço
votos sinceros para  que o meu
sucessor sinta  a alegria do
desempenho do cargo, nos
termos em que eu senti, e que
os colaboradores se unam para
lhe facilitar a tarefa, tal como
aconteceu comigo. A Voz de
Portugal não pode ser somente

um jornal informativo e forma-
tivo. Ele é, paralelamente, um
núcleo de amizades alicerçado
num ideal comum, que se re-
sume em dois grandes objec-
tivos:  expandir o gosto pelo
jornalismo e servir uma Comu-
nidade onde os valores contri-
buem para a sua afirmação.

Permitam-me que me vos
diga até breve, com um pensa-
mento do grande poeta Fer-
nando Pessoa, que coincide
com a minha maneira de enca-
rar a vida: “Eu sou do tamanho
do que vejo e não do tamanho da
minha altura”

Um grande abraço a
todos.
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Anedotas do tony

Onde costuma arranjar o seu
carro?

A garagem F.E.S., embora
ficando por detrás de uma ou-
tra e de dezenas de carros em-
pilhados, está bem situada,
próximo do boul. Taschereau.

Uma visita a este local vale a
pena, pois que atrás da ferra-
gem, esconde-se um mecânico
que tenta ajudar os clientes
vindos das mais variadas partes
de Montreal e arredores.

Embora seja um local peque-
no, acolhe no entanto todos os
que lá vão. Não havendo com-
putadores nem truques de alta
tecnologia como na maioria das
grandes garagens, Fernando
Silva trabalha honradamente
tentando sempre dar o seu
máximo.

Desde muito novo que se
habituou a resolver todos os
problemas de mecânica, não
sentindo necessidade de sair
do seu “esconderijo” para fazer
adeptos. Seus preços e bom
serviço, trazem-lhe uma clien-
tela até bastante matizada. “Na
verdade eu tenho clientes de
todas as nacionalidades”.

Parece que o Sr. Silva tem
uma varinha mágica e conse-
gue sempre dar a volta para
que o carro fique a funcionar
bem. Tanto é que, pode vir um
cliente da Ville St. Laurent

Natercia Rodrigues

fazer uma mudança de óleo
como pode vir um cliente de
Joliette para um grande traba-
lho.

Ora nesta altura de apare-
lhos ultra sofisticados que tudo
diagnosticam, nós pergun-

tamos como é que o Fernando
Silva faz para arranjar os car-
ros. O segredo? Desembaraço
e auxílio mútuo. Mesmo não
estando equipado como algu-
mas grandes garagens, tudo
se remedeia e quando é preciso
um serviço do garagista vizi-
nho, lá vai o Fernando e, mais
tarde, se o vizinho precisa dos
serviços dele, pois cá vem o
vizinho. Apenas tem alguém
que o ajuda na carroçaria e,
tudo o mais ele faz só.

O Fernando Silva trabalhou
noutras garagens até meados
dos anos 90 abrindo a sua pró-
pria garagem de sociedade
com outro. O outro sócio abalou
e o Fernando ficou. Hoje sente-
se orgulhoso e contente ao
celebrar o seu quarto aniver-
sário como dono desta gara-
gem. O seu carro está com pro-
blemas? Não hesite e leve-o à
Garagem F.E.S. que fica situa-
da no 849, Verchères, Lon-
gueuil ou ligue para o telefone
450-463-4200.

Para o Fernando Silva, votos
de muito sucesso!

Um mecânico que faz milagres

Agenda comunitaria
Ass. Portuguesa de La Salle

Esta Associação informa os seus membros e amigos, de que
organiza na sua sede em LaSalle, a Passagem do Ano,
abrilhantada pelo Discoteca Gabriel. Para mais informações
contactar os telefones: 366-6305, 366-075, 365-5704 ou 364-4296

Caixa de Economia Portuguesa
Horário das Festas
A Caixa de Economia dos Portugueses informa os seus

membros de que a sua Caixa estará fechada nos dias 27 e 28 de
Dezembro, assim que a 3 e 4 de Janeiro. Nos dias 24 e 31 estará
aberta até o meio-dia. Os serviços automáticos funcionam
porém, como de costume, 24/24 hrs.

Vária

Evangelização Dois Mil
No dia 24 véspera de Natal às dez horas e meia da noite, o

Canal 10 – TVA, apresenta uma emissão de Natal. É uma oferta
da organização Evangelização 2000. Música e canções com,
Renée Martel, Patrick Normand, Miguel Padilha  e a nossa
conterrânea, São, artista muito apreciada no organismo Cristão
Católico. Na festa ouviremos o Doutor Gilles Lapointe que tem
emissões no Canal 9”Vox”. Também participarão os padres
Gérard Marier, Christian Beaulieu e Daniel Larivée. Com esta
emissão esperam dar um pouco de alegria às pessoas sós ou
doentes e também aos que estão em família. Evangelização
emite todos os dias no Canal 10 de segunda a sexta feira “Les
matins de Dieu” às 5h15 e aos sábados às 6h45.

Aos domingos no mesmo canal meia hora às 6h30, repetida
ao meio-dia e trinta minutos e à noite depois da Loto Québec. É
ouvida em Francês em todo o Canada e em parte dos Estados
Unidos da América.É um organismo fundado por um padre e
um leigo que é o director.

CONSOADA NA APC
24 DE DEZEMBRO DE 2004

NÃO PASSE O NATAL TRISTE E SEM NINGUÉM
Mais uma vez este ano, com o patrocinio de Carlos Ferreira

a Associaçao Portuguesa do Canada organiza um jantar de
Natal para todas as pessoas carenciadas e sozinhas.

Um jantar tradicional de Natal sera servido pelos voluntarios
da A.P.C. havera prendas para as crianças presentes, Pai Natal
e musica.

Nao fique sozinho! Venha passar o Natal connosco a nossa
porta esta aberta.

Insvreva-se telefone para o 844-2269 ou 779-6298 (Conceiçao)

PASSAGEM DE ANO NA A.P.C.
A A.P.C organiza o Reveillon 2004 na sua sede, com um Buf-

fet variado e requintado e com o conjunto Impact.
Venha passar o fim de ano num ambiente familiar e alegre.
Para reservas telefone para o 844-2269 ou 779-6298

Portugália-Tradição e Cultura
Esta Associação de margem sul, responsável pela Escola

Portuguesa de Brossard, organiza o seu tradicional Baile de Fim
do Ano do qual faz parte um jantar de 4 serviços a cargo de um
dos nossos bons restaurantes montrealenses, com espumante
e Bolo-Rei à meia-noite. Venha portanto festejar num ambiente
de sonho, num local convidativo a acolher o novo ano com
esplendor, às 19h00 no Centro Socio-cultural de Brossard, 7905,
San Francisco, Brossard. Os bilhetes com os preços de 60 para
adultos e 30 para até os 12 anos, estão à venda na Escola aos
sábados até o dia 11 de Dezembro, podendo também ser
reservados pelos telefones: 514-570-5173, 450-659-4356 ou 450-
635-3327.Colaborar com Portugália-Tradição e Cultura é
participar na continuação da expansão e aprendizagem da
Língua e Culturas Portuguesas na Escola de Brossard.

Romeiros de Montreal
O mestre dos Romeiros de Montreal, João Vital, informa que

levará o seu Rancho a S.Miguel em 2005 para qual necessita
de 10 ou 12 irmãos de Montreal para completar o grupo, no qual
estão incluídos alguns elementos dos Estados Unidos e em
S.Miguel, outros das freguesias da Ribeira Chã e da Relva,
localidade de onde sairá o Rancho.João Vital agradece que os
interessados em fazerem parte do grupo que sairá de Montreal
na segunda semana da Quaresma, a 19 de Fevereiro, lhe
comuniquem com a maior brevidade a fim de poder fazer
confirmações com o coordenador em S.Miguel. Mais informa
que já tem preços para a viagem e para os alojamentos a preços
muito acessíveis para quem não tenha familiares na região.
Queiram portanto telefonar o mais urgente possível para João
Vital, 450-430-7509 ou 514-971-1688.

Natal, uma data no tempo!
Natercia Rodrigues

Como por toda a parte do
vasto mundo que celebra o
Natal, este é vivido aqui em
Montreal, uma comunidade de
emigrantes, direi, como mo-
mento de aproximação e união
entre os homens, especial-
mente os que se unem por laços
de sangue. Deslocam-se os
parentes que estão longe, para
nesta quadra de alegria e de
paz se encontrarem com fa-
miliares e amigos e, em convívio

Centro de Ajuda à Família
Projecção de um vídeo
Questionário de avaliação da actividade. 18 de Dezembro

2004. Às 20h00 no Clube Portugal De Montreal. O objectivo
deste projecto é fazer a avaliação do impacto dos medias em
varias comunidades étnicas e das actividades relativas à
violência conjugal e familiar. Avaliação feita pela UQAM
(Université du Québec à Montreal).

Durante a consulta, vêm as perguntas de praxe:
- Nome?
- Manuel dos Santos!
- Idade?
- 32 anos.
- O senhor bebe?
- Bem, vou aceitar um golinho, para o acompanhar!

Num bar um bêbado pedia uma cerveja, ia ao WC e despejava-
a pela sanita a baixo. A cena repetiu-se por diversas vezes, até
que o barman pergunta “Então porque é que deita a cerveja
fora?”, responde o bêbedo “Estou farto de ser intermediário!!!”

Um bêbado passa por uma mulher muito feia, e exclama:
- Sua feia!
Então a mulher vira-se e responde:
- Seu bêbado!
O bêbado responde:
-Sim, mas eu amanhã estou curado!

Numa conversa entre dois bêbados diz um para o outro:
- Não há nada melhor do que um copo de vinho.
- Ai há, há.
- Então o quê?
- Uma garrafa!

O bêbado estava descendo cambaleante uma grande ladeira
agarrando firmemente uma garrafa de aguardente, quando, de
repente, tropeça e sai rolando ladeira abaixo. Ao chegar ao fi-
nal da ladeira ele levanta-se meio preocupado apalpa-se quando
descobre que a sua camisa está molhada, pensa:

- Espero que seja sangue......

Um bêbado para o outro:
- Parece que há uma doença que se cura com whisky...
- E como se apanha essa doença?

Um homem muito bêbado entra no seu carro.
- Ora esta,tiraram-me o guiador os pedais e e tudo mais,

LADRÕES!!
Um polícia ao ouvir isso diz-lhe:
- Sai mas é de trás e passa para a frente.

fraternal, lembrarem o Natal de
Jesus, símbolo desse Amor,
dessa Compreensão e dessa
Paz que deve unir todos os
homens.

Celebra-se pois, cada um à
sua maneira, pois que na nossa
comunidade aqui há gente de
todos os pontos de Portugal,
dos Açores, da Madeira, e de
muitos outros lugares onde se
fala a língua de Camões ainda.

Celebra-se conforme ritos anti-
gos e sempre de acordo com
sentimentos e vivências pecu-
liares de um povo que é espe-
cial-mente emotivo. Convive e
dá. Dá alguma coisa do que
tem e do que sente. Dá espiri-
tualmente a fraternidade des-
ses momentos íntimos da la-
reira, da missa do galo e da
consoada.

Dá materialmente, levando a
sua oferta por mais insigni-
ficante que seja à igreja, a sua
ajuda, tal como os pastores do
presépio de Belém deram ao
Deus Nascido as suas oferendas
de gente humilde e boa ou tal
como os Magos o ouro, o incen-
so e a mirra, atenções e obsé-
quios de quem mais pode; dão
ainda quando trocam em ami-
zade os votos de Boas Festas e
lembranças e trocam também
amêndoas e fritos caseiros de
reconhecida qualidade e sa-
bor, a marcarem esta data
festiva.

A tradição de dar vem aliás de
remota data desde os Romanos
até aos nossos dias, costume
difundido entre os povos da
Europa e de todo o mundo
cristão e neo-cristão, porque na
chaminé, nos presépios ou nos
pinheiros do Natal enfeitados
com prendas e luzes, tudo são
manifestações de Amor, atra-
vés da atitude de doação mú-
tua. É uma Festa de Dar. Festa
da Família, família que não é
apenas a dos laços de paren-
tesco, mas sim toda a comu-
nidade que se encontra na
confraternização natalícia de
vizinhos e patrícios da mesma
aldeia, vila ou cidade. Não é
porventura assaz expressivo
que nós os emigrantes empre-
garmos a palavra « família »
com o significado tão profundo
e humano de « gente e pessoas
», sejam elas quem forem é
comum dizer-se por estas para-
gens « estava muita família

junta, para significar exacta-
mente a aglomeração de mui-
tas pessoas em determinada
casa ou lugar.

Esta festa, universalmente
conhecida por estar ligada à
celebração do nascimento de
Jesus Cristo, tem um passado
muito alongado e é a Igreja
Católica que lhe dá o maior
relevo. Seja como for, a verdade
é que esta festa dos católicos
tem esta data, este relevo que
se embeleza pela presença do
presépio, naquele estábulo com
a sua gruta, manjedoura e ani-
mais, com uma dimensão de
encanto sem igual, parado-
xalmente pela simplicidade que
lhe concede mais valor e a
enriquece, toda aquela pobreza
original.

As refeições em família nesta
quadra são o pretexto mais
frequente para a convivência.
As horas sem ocupação que se
vivem no fim da tarde da vés-
pera de Natal ou durante o
serão ou ainda no dia 25, são
motivo para conversas despreo-
cupadas e para recordações de
saudade, lembrando até os que
Deus já lá tem. Dão até azo para
as avós contarem aos mais
pequeninos histórias de encan-
tar ou contos fantasiosos do
Menino Jesus…até a literatura
popular se enriquece, se rea-
nima na linguagem, na pureza
e na autenticidade das expres-
sões populares ou seja essa
linguagem com que o Povo se
ama e se compreende no abra-
ço fraterno e indestrutível do
Natal de Cristo.

Todas estas datas de festa
bem antigas e respeitadas,
marcam uma união humana
que se repetem e, sempre, com
a maior dimensão dos senti-
mentos que as famílias renovam
e reforçam cada ano os laços de
sangue, quando as saudades
também ajudam… !

FELIZ NATAL a todos!
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TESTEMUNHAS DE JEOVÁ - I
“Entrada fácil, saída difícil”

Manuel Louro

Há apenas 25 anos que o
Canadá francês, o QUEBE-
QUE, era 100% católico e 90%
praticante. Os católicos tinham
por vezes ocasião de admirar o
zêlo dos Testemunhas de Jeová
ou de criticar a maneira de
viver dos Protestantes, mas
não se questionavam sôbre a
sua religião. Hoje, menos de
20% da população e praticante.
As mais variadas seitas se mul-
tiplicam e recebem adeptos de
toda a parte.

Quem não recebeu já, num
fim de semana de manhã e
quantas vezes? ... a visita de
dois senhores, de pasta na mão,
com ar grave e sério, estilo
profissional, perfilados como
imagens ou também de duas
senhoras, por vezes acompa-
nhadas com crianças, uns e
outros sempre impecavelmen-
te vestidos, com livros e revis-
tas debaixo do braço que distri-
buem em profusão a toda a
gente, bom pretexto para “caça-
rem”, dialogando sobre
assuntos bíblicos e sobre o fim
do mundo? Quem os não viu
nem ouviu? Toda a gente ima-
gina ou sabe de quem falo:
TESTEMUNHAS DE JEOVÁ!

Tratando-se de um assunto
de relativa actualidade e impor-
tância, resolvi debruar-me so-
bre tais personagens bem co-
nhecidas aqui nas Américas
onde começou a sua historia, e
saber o que se passa dentro das
aparências. Li, reli, comparei,
reestudei a História como pude
e soube, para de tudo poder
fazer a síntese que apresento

em duas partes:
1- História, doutrina e ritos

do Jeovismo;
2- Uma máquina possante e

bem rodada que bate à porta.
RAMOS DA MESMA ÁRVO-

RE
A palavra Jeová é a defor-

mação da palavra YAHVEH, o
verdadeiro nome de Deus em
Hebreu. Ora, como um dos
mandamentos do Decálogo de
Moisés proíbe que o nome de
Deus seja pronunciado... em
vão, a palavra Yavé transfor-
mou-se com o tempo em Jeová,
maneira contornada de dizer o
mesmo, sem “pecar”. É como a
palavra Elmano em vez de Ma-
nuel, refiro-me ao pseudónimo
do poeta Bocage, Elmano (Ma-
nuel) Sadino.

Por volta dos anos 1 800 antes
de Cristo, começou com ABRA-
ÃO a aventura da fé num só
Deus (Monoteísmo). A Fé de
Abraão e de Moisés vive-se hoje
no Judaísmo. Há 15 000 000
judeus espalhados pelo mundo.
Jesus Cristo era também ju-
deu. Veio completar a Reve-
lação feita a Abraão e aos Pro-
fetas. Aqui começou o ramo do
Cristianismo, filho do Judaísmo,
no ano zero da nossa história.

Fenómenos políticos e espiri-
tuais dividiram o ramo dos
cristãos: no Oriente, apare-
ceram as Igrejas ortodoxas no
séc. XI e, na Europa, as Igrejas
da Reforma no séc. XVI, comu-
mente conhecidas por PRO-
TESTANTES, a partir de 1520.
Destas seitas proliferaram ou-
tras, segundo as conveniências

históricas, interesses locais e
interpretações individuais, ao
ritmo das ideias e opiniões tão
vastas e diferentes como con-
traditórias.

- LUTERO na Alemanha
violento iniciador da reforma

– LUTERANISMO
- CALVINO na França e na

Suíça - CALVINISMO:
-Congregacionalistas (Igre-

jas Reformadas e Igreja unida
do Canadá)

-Presbiteranas
- HENRIQUE VIII, da

Inglaterra -
ANGLICANISMO:

-Metodismo:
-Mormonismo
- THOMAS MUNZER, Ale-

manha,separado de Lutero,
fundou - ANABATISMO:

-BAPTISTAS
-Exército da Salvação
-Pentecostistas
-Adventistas do 70 dia
-JEOVISMO TESTEMU-

NHAS DE JEOVÁ (Jeovistas)
O JEOVISMO (TESTE-

MUNHAS DE JEOVÁ) - movi-
mento religioso cristão não
católico, fundado em 1878, em
Pittsburgh nos Estados-Unidos
por Charles T. Russell, que se
separou dos Adventistas e a-
nunciou para o ano 1914 o prin-
cípio do reino de Cristo vitorioso
sobre Satanás. O sucessor Jo-
seph F. Rutherford afirmava ser
o único intérprete autorizado da
Bíblia, predisse o regresso de
Abraão, de Izaac e de Jacob
para 1925, nova decepção! 0
actual presidente, Nathan H.
Knorr, por seu lado anunciou o
começo do Mundo Novo para
1975. Ainda outra decepção!

O Jeovismo é, portanto, uma
seita com pouco mais de um
século de existência, filha di-

recta do Adventismo do 7º dia,
neta da Igreja reformada ANA-
BAPTISTA de origem alemã, e
bisneta da IGREJA CATÓ-
LICA. O Anabaptismo separou-
se do ramo católico em 1520
mas não existe mais como seita;
no séc. XVII passou a chamar-
se simplesmente BAPTISTA.

DOUTRINA E RITOS DO
JEOVISMO

- Os Testemunhas de Jeová
negam o mistério da Trindade
e a divindade de Cristo. Pela
morte, a alma adormece num
túmulo esperando o regresso
de Cristo e o Juízo Final, ressus-
citando depois. Contudo, entre
os Jeovistas há um grupo de 144
000 eleitos cuja alma vai unir-se
a Cristo no Céu para O ajudar a
governar durante 1 000 anos.
Todos os outros TESTEMU-
NHAS entrarão num “paraíso”
algures na Terra. Onde?...

- Para eles, o único baptismo
válido é o Baptismo por imer-
são, que, a pesar de tudo, tem
apenas carácter simbólico. Não
podem comer nada que con-
tenha sangue, exemplo chou-
riço de sangue... fígado, etc .e
ainda menos, aceitar qualquer
transfusão sanguínea, porque
segundo eles, é no sangue que
reside a alma.

- Os Testemunhas combatem
a Igreja Católica, o Papa, Fáti-
ma, Lourdes... todas as outras
religiões que, segundo eles,
pertencem a Satanás, do mes-
mo modo que os governos,
escolas, organizações mun-
diais, nações, organizações
militares ou outras que não
estejam directamente ligadas
ao Jeovismo.

- Os perfeitos jeovistas,
devem cortar relações com
influencias exteriores: anti-

gos amigos, esposos... e
todas as pessoas que não
façam parte da Organização;
delapidam o património,
põem os bens e ordenado ao
serviço da seita, como os
toxicómanos e alcoólicos que
dependem da droga.- Durante
mais de 70 anos os Testemu-
nhas mantiveram os adeptos
presos pela ilusão dum novo
PARAÍSO depois da destrui-
ção total do mundo em 1914
com a vinda de Cristo que nun-
ca veio, sendo esse paraíso
reservado exclusivamente pa-
ra os Testemunhas, os mem-
bros da Organização Jeovista.

Esta promessa do novo Jar-
dim do Éden é a força motriz de
todas as actividades dos Teste-
munhas. - Para entrar no Jar-
dim do Éden, enquanto espera
o fim do mundo que não tarda
em chegar, o Testemunha de-
ve ser “activo”, trabalhar com
afinco, vender e estudar todo
os livros e revistas editados
pela TORRE DE GUARDA
(quartel geral com sede em
Nova Iorque), onde o seu
nome se encontra escrito. As
principais publicações são
“A Torre de Guardar” 10 000
000 de exemplares tradu-
zidos em 78 línguas, e “Re-
veillez-vous!”

- Quando um Testemunha
for desagregado isto e expulso
da Organização, torna-se ímpio
e, como qualquer outra pessoa
que não faz parte do Jeovismo,
não pode salvar-se. - Os teste-
munhas de Jeová reúnem-se
regularmente, duas vezes por
semana, na Sala do Reino para
estudar a Bíblia e melhor plani-
ficar a propaganda da Mensa-
gem, de porta em porta. - Como
prova de serviço, os Jeovistas

apresentam contas do trabalho
em fichas que indicam a com-
posição das famílias visitadas, a
ideologia e opções dos mem-
bros, as brochuras distribuídas
e as probabilidades de outras
visitas. Estas fichas são envia-
das a Brooklyn (Nova Iorque),
sede social, onde são guardadas
e actualizadas as estatísticas
mundiais. A competição espe-
vita-lhes o zêlo que, no fundo e
puramente egoísta. Correm de
porta em porta, febrilmente,
para que o seu sucesso seja
notório, esperando assim, como
recompensa, alguns favores ou
pelo menos o olhar admirativo
do “ministro presidente” ou
uma menção especial do “ir-
mão” que se ocupa da venda
dos livros e revistas. O Jeovista
não pode receber quaisquer
documentações a crédito nem
devolvê-las. Tudo deve ser
pago no momento da compra
na Sala do Reino. São verda-
deiros vendedores itine-
rantes sem percentagem de
lucro, ao serviço dos GIGAN-
TES de Nova Iorque que
acumulam riquezas feitas
das migalhas dos prisio-
neiros inocentes, concen-
tradas exclusivamente nas
mãos dos grandes chefes que
investem à escala mundial,
subvencionam obras da Or-
ganização para não pagarem
impostos, fazem emprés-
timos cujo capital e juros
compostos se multiplicam
em favor destas Organizações
multinacionais secretas.

NB: O que acaba de ser ex-
posto e que continua, baseia-se
fielmente nos testemunhos
públicos de quantos conse-
guiram escapar-se do Jeovismo.
Continua.
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Portugal
Os primeiros 15 minutos por 1$

Cada minuto adicional 8¢

Tarifas longa distância
que não afectam
o seu orçamento

Argentina
 Buenos Aires

PORTUGAL
Por apenas

Use 10-10-620 para poupar nas suas chamadas interurbanas

Canadá
Estados Unidospor minuto*

Os primeiros 20 minutos por 1$
Cada minuto adicional 5¢

Os primeiros 15 minutos por 1$
Cada minuto adicional 8¢

6.7¢

Telefone “Toll-free” 1-866-3-1010620 ou visite-nos no www.1010620.com para mais detalhes

• Facturação na  sua conta da Bell
• Sem contrato nem  despesa de activação

*   Baseado em 15 minutos para o primeiro dolar, cada minuto adicional 8¢. Telefonemas para telemoveis e países
com códigos especiaís podem ser mais caros. Cada telefonema a baixo de 1 minuto será facturado 1$.

Tarifas effectivas no 1º de Novembro 2004 e podem mudar sem qualquer aviso.

10-10-620 is a division of Telehop, publicity
traded as HOP on TSX Venture Exchange

• NADA a pagar por mês
• NÃO precisa mudar  companhia  telefónica

Espanha
Itália

Os primeiros 15 minutos por 1$
Cada minuto adicional 8¢

Partilhe esta possibilidade de
comunicações de longa distância
com as cartas-prendas 10-10-620.
Visite o www.1010620.com para mais informações

CRÓNICA DO INCRÍVEL
A NOSTALGIA

Joviano Vaz

De uma maneira geral, nós
não gostamos dos políticos. Nós
quebequenses não fugimos à
regra. Não gostamos do Go-
verno Charest, mas não gos-
tamos também da oposição.

É claro que esta não é a
primeira vez que os quebe-
quenses não gostam dos polí-
ticos, mas desta vez, parece que
a situação é pior. Sentimo-nos
nostálgicos.

A razão é simples: o governo
Charest continua a não saber
para onde vai. Um dia ele esco-
lhe um lugar para construir o
Centro Hospitalar da Univer-
sidade de Montreal, e depois,
muda de opinião.

Estudos e mais estudos são
feitos à custa do contribuinte, e
é-nos depois anunciado que o

novo Hospital será talvez cons-
truído no vetusto Hospital
Saint-Luc, ou então em Ou-
tremont, isto depois de ter sido
abandonado o projecto de St-
Denis e Rosemont.

Um dia faz uma vasta con-
sulta nacional para definir no-
vas prioridades, e depois, es-
quece as opiniões recolhidas e
anuncia o que nunca foi discu-
tido. Mas do lado do Partido
Quebequense, as coisas não
são melhores. Uma maioria de
eleitores não gosta de Bernard
Landry, que se cola ao poder de
uma maneira ultrapassada.

Por fim, a Aliança Demo-
crática de Mario Dumont pas-
sou a ser apenas um partido
regional que nunca poderá
servir a causa nacional. Es-

tamos assim atacados de nos-
talgia. Mas infelizmente, a nos-
talgia não serve a política.

E diz-se à boca calada e certas
tendências parecem comprová-
lo que o salvador desta situa-
ção será Lucien Bouchard. É
que cerca de dois terços dos
membros do Partido Quebe-
quense começam a exprimir a
opinião que só Lucien Bou-
chard pode salvar a situação. É
que este soube manter uma
certa coerência entre a acção
partidária e a gestão gover-
namental. Tudo isto pode pare-
cer ridículo, mas os que gostam
do poder preparam devida-
mente a sua volta. É talvez o
que está fazendo Lucien Bou-
chard. Só a nossa nostalgia
incrível e a nossa incapacidade
de encontrar novas vias de
funcionamento justificam o
caos em que nos encontramos
e do qual teremos dificuldade
em sair. A ver vamos

Os maiores chifres do mundo são portugueses
Os maiores chifres do

Mundo de um bode, com
1,09 metros de ponta-a-
ponta, são portugueses, reza
a edição comemorativa dos
50 anos do livro “Guinness
World Records”, de 2005.

O bode foi medido no dia 09 de
Abril de 2002 e pertence a Amíl-
car Reis Mendes, que vive em
Casal Branco, Ourém, de acor-
do com a edição comemorativa
consultada pela Agência Lusa.

Portugal e os portugueses
têm um total de 24 citações no
livro, desde Manoel de Oliveira
a peças de recordação da prin-
cesa Diana. Gualdino Guer-
reiro aparece citado duas vezes
na secção “habilidades invul-
gares”: em 2002 e 2003, mante-
ve uma bola de golfe suspensa
num taco de golfe “sandwed-
ge” durante uma hora, 19 mi-
nutos e 28 segundos no Hotel
Giltar, Tenby, Pembrokeshire
(Reino Unido) e em dois tacos,
respectivamente, no mesmo
local, durante 59 minutos e 58
segundos. Na secção “partici-
pação maciça”, Portugal é cita-
do por duas vezes, uma com o
“maior logótipo humano” -
34.309 pessoas no dia 24 de
Julho de 1999, no Estádio Na-
cional, para o logótipo do Euro
2004 - e outra com a “mesa mais
comprida” - mais de 15 mil
pessoas na Ponte Vasco da
Gama, a maior da Europa, no
dia 22 de Março de 1998.

A mesa tinha 5.050 metros de
comprimento. Portugal é citado
também como tendo a “maior
floresta de cortiça” e o “maior
sobreiro” numa secção que aos
portugueses soa como estra-
nha: “plantas invulgares”. De
acordo com o livro, Portugal
detém 33 por cento da área
mundial de sobreiros, cobrindo
uma extensão de 725 mil hect-
ares e sendo responsável por 51
por cento da produção mun-
dial de cortiça. O maior sobrei-
ro do Mundo - diz o livro - en-
contra-se no Alentejo e tem
cerca de 102 toneladas, dando
uma tonelada de cortiça bruta
por colheita, o que é suficiente
para fazer 100 mil rolhas de
garrafas de vinho. Em “políticos
e governos”, Portugal é mere-
cedor de três recordes: o de
“maior reinado na Europa”,
com D. Afonso Henriques, que
reinou durante 73 anos e 220
dias como Conde e como Rei, o
de “reinado mais curto”, com o
Príncipe da Coroa Luís Filipe
que foi tecnicamente Rei de
Portugal (D. Luís III) durante
20 minutos em 01 de Fevereiro
de 1908. O terceiro recorde
neste capítulo é o de “tratado

mais antigo”, o Tratado da
Aliança Luso-Britânica, assina-
do em Londres a 16 de Junho
de 1373 e ainda em vigor.

Um recorde português me-
nos feliz é o da “maior perda
moderna da capacidade de
agricultura”. Segundo a edi-
ção de 2005 do Guinness, a
maior taxa a que uma terra se
tornou árida nos tempos mo-
dernos foi experimentada em
Portugal, onde, desde 1970,
mais de 51 por cento das terras
de cultivo não conseguem
suportar a agricultura nos
moldes antigos. Um recorde
que praticamente passou des-
percebido ao cidadão nacional
é o da “maior guitarra acús-
tica”. Mede 16,75 metros, com
7,57 metros de largura e 2.67
metros de fundo, pesa quatro
toneladas e foi construída no
dia 07 de Janeiro de 2001 pela
Realizar-Eventos, Porto.

É precisamente nesta secção
- “maior do que a vida” - que os
portugueses estão mais bem
representados. Além da maior
guitarra acústica do Mundo, os
portugueses têm ainda o “mai-
or canivete”, o “maior copo de
vinho”, a “maior manta de reta-
lhos”, o “maior mural perma-
nente de moedas” e o “maior
bouquet de noiva”. O “maior
canivete” mede 3,9 metros,
pesa 122 quilos, foi desenhado
por Telmo Cadavez, de Bra-
gança, e feito à mão por Virgílio,
Raul e Manuel Pires, em 09 de
Janeiro de 2003. O “maior copo
de vinho”, que, na verdade, é
um cálice de cristal de Vinho
do Porto, foi produzido pela
Atlantis-Cristais de Alcobaça
no dia 07 de Maio de 1998.

Foram feitos quatro exem-
plares, que medem 1,515 me-
tros de altura, 1,461 metros no
ponto mais largo e com capa-
cidade para 84 litros.

Pesando 25 quilos e gravados
com a palavra “Portugal”, fo-
ram utilizadas na sua produção
10 toneladas de cristal, as quais
foram derretidas por uma equi-
pa de 15 homens que levaram
mais de mil horas de trabalho.
Para construir a taça de cada
cálice, foi necessário derreter
20 quilos de vidro para poder
ser soprado. A “maior manta de
retalhos” tem 25.100 metros
quadrados e é apelidada de
“Manta da Cultura”.

Foi feita no Parque da Cida-
de, Porto, e acabada no dia 18
de Junho de 2000. O “maior
mural permanente de moedas”
é da autoria de Eduardo Dinis
Henriques que em 2002 cons-
truiu o mural, a que deu o nome
“Europa”, de 15,37 metros

quadrados, utilizando 67.567
moedas de diversos valores,
metais e tamanhos.

O “maior bouquet de noiva”
mede 42 metros, pesa 60 quilos
e é feito de rosas, orquídeas,
talos de espargos e fetos.

Foi criado por Fátima Fer-
nandes para o casamento de
Mal Carlos e Tânia Santos, no
dia 29 de Setembro de 2002, na
Igreja de Almargem do Bispo,
no Algarve. Um dos mais bizar-
ros recordes portugueses é o da
“maior colecção de recorda-
ções reais”. Segundo o Guin-
ness, esse recorde pertence a
Ronny Bragança que tem uma
colecção de 2.950 peças de
recordação relacionadas com
Diana, princesa de Gales, que
acumula desde 1991.

O livro assegura que o portu-
guês possui um cartão de Natal
assinado por Carlos e Diana em
1989. Outro estranho recorde é
o de “maior cozinhado sem
ajuda”, pertencente a Dave
Walia que, entre 22 e 24 de
Outubro de 1998, preparou e
cozinhou uma refeição de caril,
arroz e pão indiano, sem ajuda,
para 1.081 convidados em 50
horas e 30 minutos, em Fissul,
Silves.

Portugal detém também o
recorde de “primeiro voo em
balão”, conseguido no dia 08 de
Agosto de 1709 por Frei Barto-
lomeu de Gusmão que voou
dentro da Casa da Índia, no
Terreiro do Paço. Na “moda e
beleza”, Portugal é campeã
mundial da “maior camisola”,
uma camisola estilo náutica, de
cor crua, manufacturada no
dia 15 de Dezembro de 1998
pela companhia Malhas Carjor,
de Santo Tirso, Tem uma me-
dida de peito de 2,2 metros, um
comprimento de 2,43 metros e
um comprimento de manga de
1,85 metros. O cineasta Manoel
de Oliveira, com 95 anos, é o
“realizador mais velho” e o
mágico Luís de Matos é o titular
da estranha categoria de “mais
não-mágicos ensinados a fazer
um truque num único local”. O
Guinness averbou que o coni-
mbricence ensinou a 52 mil
pessoas um método para fazer
desaparecer 52.001 lenços, no
dia 16 de Novembro de 2003
no nóvel Estádio do Dragão, no
Porto.

Finalmente, Portugal detém
o recorde do “jogador de hó-
quei em patins mais velho”.

De acordo com o livro, trata-
se de Domingos Rosa Soares,
71 anos, que ainda joga na zona
de Maceira-Liz.

Vária
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Vária
Breve História de Natal

O primeiro Natal começou a
ser celebrado nas vésperas do
nascimento de Jesus, quando,
segundo a Bíblia, os anjos a-
nunciaram a Sua chegada.

Nessa altura o imperador
Augusto, determinou o recen-
seamento de toda a população
do Império Romano por causa
dos impostos, tendo cada pes-
soa, para o efeito de se registar
na sua localidade.

O Novo Testamento refere
que José partiu de Nazaré para
Belém, para se recensear, e,
levou com ele a sua esposa,
Maria, que esperava um Filho.
Ao longo da viagem, chegou a
hora de Maria dar à luz e como
a cidade estava com os alber-
gues completamente cheios,
tiveram de pernoitar numa
gruta. Foi nessa região da
Judeia e no tempo do rei He-
rodes que Jesus nasceu.

Diz a Bíblia que um Anjo des-
ceu sobre os pastores que gu-
ardavam os seus rebanhos du-
rante a noite e disse-lhes: “dei-
xai o que estais a fazer e vinde
adorar o menino, que se en-
contra em Belém e é o vosso
Redentor”. Os pastores foram
apressados, procurando o lugar
indicado pelo Anjo, e lá encon-
traram Maria, José e o menino.
Ao vê-lo, espalharam a boa
nova.

Os Evangelhos, de S. Marcos
e S. Mateus relatam a história
do nascimento de Jesus e ao
contrário do que julgávamos,
Jesus não teria nascido no in-
verno, mas sim na Primavera ou
no Verão. Os pastores não
guardariam os rebanhos nos
montes com o rigor do Inverno.

Em relação à data do nasci-
mento de Jesus, existem tam-
bém algumas dúvidas. A es-
trela que guiou os Três Reis
Magos até à gruta de Belém
deu lugar a várias explicações.

Alguns cientistas afirmam que
deverá ter sido um cometa. No
entanto nessa altura não há
registo que algum cometa tives-
se sido visto. Outros dizem que
no ano 6 ou 7 a. C. houve um
alinhamento dos planetas Júpi-
ter e Saturno mas também não
é muito credível, para que se
considere esse o ano do nas-
cimento de Jesus. Por outro
lado, visita dos Reis Magos é
comemorada 12 dias depois do
Natal (Epifania) sendo tradi-
cional festejar este aconte-
cimento em pleno Inverno, a 6

de Janeiro. O cálculo mais
engenhoso, baseava-se na ideia
de que, uma vez que se parte do
princípio de que Cristo terá
morrido a 25 de Março, deve
também ter sido concebido a 25
de Março, porque o seu tempo
na Terra tinha de ser um
número perfeito de anos. Nove
meses depois de 25 de Março,
temos 25 de Dezembro, e, desta
forma, pode justificar-se a data
escolhida oficialmente.

A escolha do dia 25 de De-

zembro foi inteligente e nada
teve de arbitrário. Ao colocar,
de uma vez por todas o nasci-
mento de Cristo a meio das
antiquíssimas festividades pa-
gãs do solstício do Inverno, a
Igreja Cristã tinha a esperança
de as absorver e de as con-
verter. O que aconteceu foi
que, por um lado, as festivi-
dades pagãs foram vitoriosa-
mente envolvidas pela fé cris-tã,
e o nascimento de Jesus
transformou-se, no espírito das
pessoas, no principal ponto de
interesse do solstício do Inver-
no. Os Apóstolos encarrega-
ram-se de espalhar a palavra de

Jesus Cristo e muita gente se
converteu ao Cristianismo. Os
primeiros cristãos foram perse-
guidos pelos romanos e apenas
no ano de 306 d. C, quando o
imperador Constantino se con-
verteu ao Cristianismo, este se
difundiu em grande escala.

Esse imperador mandou
construir muitas igrejas, entre
elas está a igreja da Natividade
em Belém, no local onde se
julga que Jesus terá nascido.

Embora a celebração do Na-
tal começasse com o nasci-
mento de Jesus, tornou-se ver-

dadeiramente popular há ape-
nas 300 anos.

Os primeiros registos da cele-
bração do Natal têm origem na
Turquia, a 25 de Dezembro,
em meados do sec II.

No ano 350, o Papa Júlio I
levou a efeito uma investigação
pormenorizada e proclamou o
dia 25 de Dezembro como data
oficial e o Imperador Justinia-
no, em 529, declarou-o feriado
nacional.

O período das festas alargou-
se até à Epifania, ou seja vai
desde 25 de Dezembro até 6 de
Janeiro. O dia 6 de Janeiro é o

chamado dia dos Reis Magos.
Bom, mas porque celebra-

mos o dia 25 de Dezembro e
não outra data se temos tantas
dúvidas sobre o nascimento de
Jesus? Vejamos a explicação
que se segue.

Os dias em Dezembro ficam
cada vez mais pequenos, até ao
dia 21 do mesmo mês, dia do
solstício de Inverno, e, os povos
pagãos festejavam os dias que
precediam esta data, com o
objectivo de apaziguar o Sol e
fazer com que este aparecesse
de novo, fazendo com que o
Inverno fosse mais suave. Após
o solstício os dias ficam maiores
e mais claros, isto significava
para eles luz, alegria e espe-
rança de boas colheitas.

Em Roma festejava-se o tri-
unfo de Saturno sobre Júpiter.
Saturno era a idade de ouro de
Roma, por isso era associado ao
Sol. Os romanos festejavam esta
festa próximo do solstício. Nes-
ta altura ninguém trabalhava.
Acendiam-se velas e grandes
fogueiras para iluminar a noite
e havia muita comida.

Outro ritual era a oferta de
presentes para apaziguar a
deusa das colheitas, sim, os
romanos tinham deuses para
quase tudo.

A Igreja não aprovava estas
festas pagãs, pelos excessos que
se cometiam, compreende-se
pois que as tentassem abolir, no
entanto, chegou à conclusão
que era preferível permiti-las
para não privar o povo dos
festejos que tanta alegria lhes
davam, mas tentando transmi-
tir-lhes a ideia, de que esta
cedência era feita para dar
honras a Cristo. Assim o seu
nascimento seria celebrado
com dignidade e teria a sua
festa.

Noutras páginas deste site
encontrará a sua explicação.

O mais antigo é talvez a comi-
da e a bebida que neste dia
existe em abundância em qua-
se todos os lares, É talvez por
isso que os não católicos feste-
jam o Natal com grande entu-
siasmo.

Os maiores festejos da Era
romana, realizavam-se em hon-

ra do deus Mitra, que nasceu a
25 de Dezembro. Por este facto,
o Imperador Aureliano decla-
rou este dia o maior feriado em
Roma. Passado cerca de um
século o Imperador Constan-
tino, que se tinha convertido ao
cristianismo, manteve muitos
dos rituais, pois o deus Mitra
representava o sol e a sabe-
doria.

Cristo representa a vida, a luz
e a esperança. Então em vez de
se festejar o Sol como antiga-
mente, passar-se-ia a celebrar o
nascimento de Jesus Cristo e a
festa pagã seria absorvida pela
festa cristã.

Durante as invasões bárb-
aras no século V, os povos Nór-
dicos e Germânicos conhecem
o Cristianismo e tomam contac-
to com o Natal. Saliente-se que
estes povos já festejavam o
solstício com rituais próprios e
mais tarde foram incorporados
no Natal.

A religião Cristã foi abraçan-
do toda a Europa, dando a co-
nhecer a outros povos a cele-
bração do Natal.

Em Inglaterra, o primeiro
arcebispo de Cantuária foi
responsável pela celebração do
Natal. Na Alemanha, foi reco-
nhecido em 813, através do
sínodo de Mainz. Na Noruega,
pelo rei Hakon em meados de
900. Este rei teve, a título de
curiosidade, o cognome de O
BOM.

Portanto em finais do séc. IX,
o Natal já era celebrado em toda
a Europa.

Através dos séculos o carác-
ter pagão destas celebrações
foi progressivamente absorvido
pela celebração cristã, no en-
tanto alguns dos rituais man-
tiveram-se.

Em Inglaterra Alfredo, o
Grande, declarou 12 dias de
festividade. Henrique III cele-
brava o Natal com a matança de
animais e eram oferecidos pre-
sentes ao rei. No entanto este,
mudou um pouco a tradição e
passou também a distribuir
comida pelos mais pobres.

Em 1533, o Natal tornou-se
um grande acontecimento, e
era celebrado com cânticos,
danças, teatro e abundância de
comida.

O Clero com estes excessos
todos colocou alguns entraves
à maneira como o Natal era
celebrado, isto é para a igreja,
faltava o lado espiritual. Surgiu
então a questão abolir ou não
as festas, antes que estas caís-
sem em exageros.

Com a reforma Lutero consi-
derou os festejos desnecessá-
rios e, na Escócia, o Natal foi
abolido em 1583. O povo de-
monstrava o seu desconten-
tamento com estas leis e foi
resistindo ao seu cumprimento,
continuando a festejar o Natal.
Mas a lei foi mais forte e o Natal
tornou-se de facto ilegal. As
igrejas foram fechadas e quem
não respeitasse a lei era punido.
Note-se que os Puritanos toma-
ram estas medidas como pre-
caução, pelos excessos pagãos
que estes festejos continham e
não pelo celebração do aconte-
cimento cristão.

O Natal foi novamente lega-
lizado em 1660, quando Carlos
II regressou ao poder.

Mas com a revolução indus-
trial o espírito do Natal foi-se
perdendo. Era necessário tra-
balhar o mais possível para
fazer dinheiro, e não havia
lugar ao descanso, como tal os
feriados foram proibidos,

incluindo o do Natal. Apenas al-
gumas pessoas continuaram a
festejar o Natal em suas casas.
Alguns patrões concediam
também algumas horas livres
aos seus empregados.

Enquanto em Inglaterra a
maioria das pessoas andava
triste, na Alemanha, as pessoas
festejavam alegremente o Na-
tal, que se consolidou com
muita tradição.

No século XIX (finais) os
americanos, viam esta época
com grande ternura, provavel-
mente devido aos emigrantes
germânicos que a celebravam
com entusiasmo.

Os germânicos celebravam o
Natal com grandes feiras, árvo-
res, luzes e presentes, e as
crianças eram o alvo das maio-
res atenções.

Quando em 1837 a rainha
Vitória subiu ao trono de Ingla-
terra, este país mudou radical-
mente a sua posição acerca do
Natal. A rainha casou com o
príncipe Alberto de descen-
dência alemã, e o príncipe trou-
xe consigo as tradições, e o
espírito do Natal ressurgiu.
Esta época era maravilhosa. A
família real festejava-a com
grande carinho pelas crianças,
e fomentava a solidariedade e o
amor pelo povo.

A primeira árvore de Natal foi
introduzida pelo próprio prínci-
pe Alberto.

A Família real foi a grande
responsável pelo impacto que o
Natal veio a ter em Inglaterra.

Era uma época de boa von-
tade e de amor, na qual os mais
desprotegidos recebiam algum
consolo. Finalmente no século
XX, o feriado continuou e a
tradição chegou até nós.
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Rabanadas ou Fatias-de-paridas
Ingredientes:
· 1 pão de véspera (cacete ou de forma) ;
· 3 dl de leite ;
· 4 ovos ;
· 300 g de açúcar ;
· canela ;
· 1 casca de limão ;
· óleo para fritar
Confecção:
Leva-se o leite a ferver com duas colheres de sopa de açúcar e a casca de limão.
Batem-se os ovos muito bem, de modo que a clara fique imperceptível.
Corta-se o pão em fatias com cerca de 1,5 cm e passam-se primeiro pelo leite e depois pelos ovos.

Fritam-se em óleo bem quente e escorrem-se sobre papel absorvente ou sobre um pano.
Servem-se polvilhadas com açúcar e canela ou com calda de açúcar.

Peru Assado e Recheado
Ingredientes:
Para 8 pessoas:
·1 peru pequeno ou perua
·2 limões
·3 colheres (de sopa) de manteiga
·50 grs de toucinho
·250 grs de carne de porco
·250 grs de fígado de vitela
·50 grs de pinhões
·100 grs de miolo de pão
·50 gr de azeitonas

Confecção :
Prepare o peru e ponha-o de molho em água fria com os limões em rodelas, de um dia para o outro.
No dia seguinte enxugue o peru e recheie-lhe o papo com o seguinte picado: pique a carne de porco,

o fígado do peru e o de vitela e o toucinho.
Pique a cebola e aloure-a com uma colher de sopa de manteiga. Junte as carnes, os pinhões, as

azeitonas sem caroço, o miolo de pão amolecido com um pouco de leite e a colher de sopa de salsa
picada. Ligue com os ovos batidos e a aguardente e tempere com sal, pimenta e noz moscada.

Encha o papo do peru com o recheio, feche a abertura com agulha e linha e deixe ficar algumas
horas.

Coloque o peru num tabuleiro, regue-o com a restante manteiga derretida e leve a assar em forno
médio (180ºC).

A meio da assadura refresque o peru com um pouco de vinho branco. Depois de assado, retire-lhe
as linhas com que foi cosido e sirva-o acompanhado com ervilhas salteadas e cenouras estufadas.

Nos topos da travessa ponha agriões bem frescos.
À parte sirva um arroz de passas e pinhões.
* Um peru de 5 kg recheado leva cerca de 4 horas a assar. Se começar muito cedo, envolva-o em

folha de alumínio.

·2 ovos
·1 colher de (sopa)
 de salsa picada
·1/2 dl de aguardente
·leite
·1 cebola pequena
·1 dente de alho
·sal
·pimenta e noz moscada
·vinho branco
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Pinheiro do meu Menino
Por Ana Velez

Há uma árvore de Natal plan-
tada no meio do presépio da
igreja onde fui baptizada há
quase meio século de vida à
espera do meu regresso.

Este Natal apetece-me voltar
para a aldeia e ajudar a ar-
rancar, das entranhas da terra,
o musgo para enfeitar o berço
do nascimento do meu Me-
nino. O Menino que está comi-
go nos momentos de solidão
acariciando-me os pensamen-
tos presentes das lembranças
de outrora. O Menino que me
segue procura comigo, em
cada Natal, um pinheiro igual
àquele que desejo ver em cada
igreja onde entro para matar a
minha saudade, até regressar.

Duas vaquinhas esguias, e
de ar sereno, uma ao lado da
outra, seguem também os
meus passos por mundos dife-
rentes, onde o emigrante ga-
nha o pão que a pátria nunca
lhe quis dar.

Entro, saio, adormeço, e é
Natal, acordo, e é outra vez
Natal: Natal com sucessos,
alegrias, choros e risos, dese-
nhados na vida que o destino
me vai traçando longe da árvo-
re do meu Menino.

- Ajuda-me, ajuda-me! Quero
trepar mais depressa, para
poder ver, do alto, todo o presé-
pio iluminado!

As minhas pernas são em-
purradas por mão firme e, eu
trepo cada vez com mais força.
Sentada num galho estico uma
perna, e depois outra, e enfio um
pontapé nas pinhas que blo-
queiam o meu caminho. Quan-
do estou quase no alto do pi-

nheiro, sinto que alguém me
puxa pelos pés e, começo a
descer, a descer, até chegar a
terra firme onde me sinto um
animalzinho inocente e sem
folgo para bafejar o meu Me-
nino.

Não digam a ninguém (cada
vez que entra na magia da
quadra natalícia) há em mim
uma criança que me obriga a
trepar ao pinheiro do Menino,
para regressar à aldeia em
pensamento e matar a minha
saudade.

Os pinheiros de todos os mon-
tes, nos países onde vivi, con-
tinuam a servir-me de mira-
douro, aqui e agora e daqui
para acolá. No Canadá escolhi
um deles, e nele trepei para
chorar, cantar, dançar, e ver o
natal da aldeia mais além: ao
longe lá na encosta da Serra do
Açor. Esquecida de tudo, ao
meu redor, liberto-me do medo
da altura, e deixo que me avis-
tem todos os natais da minha
memória. Vejo muitos pi-
nheiros... Debaixo de todos eles
há figurinhas de todas as cores,
e um Menino embrulhado num
lençol dourado, rodeado por
duas vaquinhas e, milhares de
luzinhas, que parecem des-cer
do Céu. Chegam as primeiras
velhas da sacristia, vestidas de
negro, e as jovens de véu
branco na cabeça, e as mães
com os filhinhos ao colo ou pela
mão. Só depois entram os
homens, e os rapazes que lenta-
mente e em silêncio, sobem pela
igreja acima, e vão sentar-se
nos primeiros bancos da frente,
perto do altar-mor. Todos

rezam baixinho para adorme-
cer o Menino que acaba de
nascer à meia-noite em ponto.
Ainda oiço o murmurar daque-
las beatas, que baixinho vão
criticando a maneira de vestir,
(as mini-saias) das esbeltas
raparigas que depois da missa

do galo namoriscam até ao
rebentar da aurora.

- «Tátá desce, estás na lua»?
– Eu estava empoleirada no
mais alto dos meus pensamen-
tos, e respondi à criança que me
interrogava.    - Nas minhas lem-
branças, querida menina, há
sempre pinheiros cercados de
figurinhas, que atravessam
céus e mares para que nos
momentos vazios da vida, o
Menino as coloque no sítio
certo para que não me falte a
companhia em terras de emi-
gração.

Nos meus pensamentos ain-

da permanecem vivos os pinhei-
ros que cortámos para fazer
sombra ao Menino, e pendurar
as luzes do passado para que
com elas nos sintamos ilumi-
nados na procura de outras e
belas lembranças vividas. Há
dias em que subo de pinheiro

em pinheiro. Depois, apoiada de
galho em galho, deixo-me cair,
e volto a trepar, na esperança
de que do alto do próximo
pinheiro, possa ver ainda me-
lhor os natais da aldeia que me
viu nascer.

Mais do que uma vez, cansa-
da dos tempos que correm velo-
zes, cada vez mais rotineiros,
trepo mais alto, e num delírio
desequilibrado caio dum pi-
nheiro gigante, e a queda faz–
me acordar já do outro lado do
mar.

Foi preciso dar um novo sal-
to. Desta vez não deixei que o

pinheiro baloiçasse na viajem
de regresso, porque até seria
perigoso caso o pinheiro tom-
basse e me deixasse cair. Eu,
pesada como sou, faria um
buraco nas neves frias destes
lados do mundo: o Canadá.

Mas a pernada vergou até à

entrada da maior igreja de
Montreal. Eu só queria encon-
trar um pinheiro igual ao do
meu Menino, lá da aldeia. Re-
paro que nem naquela igreja
canadiana, nem nas outras,
havia pinheiros como os do
meu Menino. E como posso eu
viver nos caminhos espinhosos
da emi-gração, sem o pinheiro
do meu Menino, cujo tronco
me serve de ponte entre o pas-
sado e o presente? E como será
o futuro, se os galhos do pinhei-
ro do meu Menino envelhe-
cem, e decidem atraiçoar-me
enquanto corro mundos emi-

grantes, levando a minha Pá-
tria, prenhe de memórias e
saudades.  Não, o meu Menino
Deus, o verdadeiro, não o vai
deixar secar o meu pinheirinho:
vai regá-lo todos os dias até que
um dia eu regresse da viagem.

Olhando para o espelho do
meu quarto, enfeito-me para a
ceia de Natal.  Dou um gritinho
às crianças para que venham
admirar o fato verde que acabo
de estrear. Gostaria que elas e
eles, tivessem um dia uma bela
recordação da tatá!

Pergunto-lhes:
- Estou linda amores meus?
- Sim, mas anda brincar...
 A música de Natal que uma

das meninas havia trazido en-
cantava-me. Fecho os olhos. A
cama estava ali; perto de mais
para dar vontade de gozar uma
pequena sesta. O sono foi de
pouca dura. Senti gemidos,
como se fossem de lenha a ra-
char. A lareira crepitante convi-
dava a uma bela ceia de Natal.
Acordo? Olho para a janela. A
minha rua estava toda bran-
quinha. Um autêntico tapete
branco cobria de neve toda
cidade de Montreal!

- Tatá, anda! Anda! - Diz uma
criança. Espreguicei-me. E
quando levei dois beijos doces
no rosto, senti-me feliz e pronta
para voltar a ser criança.

- Trepa escadas acima, e vai
depressa buscar o trenó. Que-
remos brincar contigo na neve.

Tal como as crianças, vou
meter-me no trenó e brincar na
neve: - vamos todos fazer
bonecos, bolinhas e vaquinhas.
Cada uma das figurinhas irá
para debaixo do pinheiro do
Menino Deus, que vive no meu
pensamento até que findem os
meus natais na terra!
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Almeida Garrett morreu há 150 anos
Há precisamente 150 anos

morreu Almeida Garrett, em
Lisboa. A figura de uma das
personalidades mais impor-
tantes da política e letras do
século XIX vai ser homena-
geada na Assembleia da Repú-
blica. Neste dia, a TSF falou
com alguém que descobriu

manuscritos inéditos do autor.
No dia 19 deste mês, a his-

tória vai ser editada em livro
com o título «A Moura Encan-
tada».

O manuscrito encontrava-se
no escritório de Cristina Fut-
sher Pereira, que habita na Rua
dos Caetanos, em Lisboa, que

pertenceu um dia ao director
da Imprensa Nacional no sécu-
lo XIX, Venâncio Augusto Des-
landes.

Almeida Garrett nasceu a 14
de Fevereiro de 1799, no Porto,

segundo filho de um açoriano
da Horta, ilha do Faial, foi
escritor deputado, ministro,
tribuno, cronista-mor do reino
e actor.

Cultura
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Cultura
FERNANDO PESSOA

«Um estrangeiro em Istambul»
A capital da Turquia recebe

a partir desta sexta-feira «Um
Estrangeiro em Istambul»,
uma exposição com objectos de
Fernando Pessoa centrada no
«labirinto» dos diversos heteró-
nimos do poeta. A exposição
deveria ter sido inaugurada
pelo primeiro ministro, Pedro
Santana Lopes, no âmbito da
visita à Turquia cancelada após
a decisão o presidente da Re-
pública para a realização de
eleições antecipadas.

A exposição estará patente
na galeria Yapi Kredi Kultur,
em Istambul, e trata-se de uma
instalação de João Francisco
Vilhena «sobre o labirinto pes-
soano», explica uma nota da
Casa Fernando Pessoa.

A instalação de João Fran-
cisco Vilhena integra objectos
pessoais do poeta e livros da sua
biblioteca.

O artista plástico explica a
instalação a partir do universo
pessoano - labiríntico - que
construiu diferentes heteró-
nimos.
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Publicidade

12-15-2004.pmd 12/14/2004, 5:42 PM22



A VOZ DE PORTUGAL, 15 de Dezembro  de  2004  - Página 2 3

Vária
Os Postais

O criador do primeiro postal
de Natal foi John Horsley. O seu
amigo deu-lhe a ideia e e o seu
postal foi impresso em 1843.

Foram feitas mil cópias. Nele
podiam ver-se três painéis re-
presentando, um deles, uma
família inglesa gozando o feria-

do e, os outros dois, mostrando
obras de caridade. Podia ainda
ler-se as frases “Alegre Natal e
Feliz Ano Novo”.

Nessa mesma altura, o Reve-
rendo Edward Bradley dese-
nhou à mão juntamente com W.
A. Dobson, postais de Natal
para enviar a familiares e
amigos.

Em breve este costume de
desejar boas festas tornou-se
usual.

Em 1840, tornou-se possível
enviar pelo correio estes pos-
tais. A partir de 1860 come-
çaram a executar-se postais
cada vez mais elaborados e, em

breve, esta arte tornou-se popu-
lar. As pessoas adquiri-ram-nos
para desejarem festas felizes a
familiares e amigos.

Hoje em dia encontram-se à
venda uma grande diversi-
dade de postais de Natal, a
maior parte com motivos reli-
giosos representando a Nati-
vidade.

As Estrelas
A estrela de Belém é de tradição cristã e tem o lugar importante

nas representações de Natal. Normalmente coloca-se em cima da
árvore de Natal, no Presépio, e nas portas. No entanto o
aparecimento desta estrela quando Jesus nasceu permanece um
mistério.

Meias e sapatos
A  tradição de colocar os sapatinhos ou a de pendurar as meias

junto à chaminé pensa-se que veio da cidade de Amesterdão. Aqui
as crianças tinham esse costume. Deixavam os sapatos à porta, na
véspera do dia de S. Nicolau, para que este se enchesse de
presentes.

Diz a lenda que São Nicolau teve conhecimento de que três
raparigas muito pobres não podiam casar-se porque não tinham
dinheiro. Então, São Nicolau comovido durante a noite, para não
ser visto, atirou moedas de ouro pela chaminé, as quais foram cair
dentro das meias que nela estavam a secar, junto ao fogo.

Por esse motivo surgiu a tradição de se colocar a meia ou o
sapato na chaminé, para que na manhã do dia de Natal neles
fossem encontrados presentes

Os Sinos
Os antigos tinham as superstição de que o barulho de

campainhas e sinos afastava os maus espíritos. Parte deste ritual
manteve-se, no entanto o sentido com que os sinos tocam é
diferente.

O seu toque no Natal simboliza alegria e júbilo pelo nascimento
de Jesus Cristo e todos os cristãos louvam o Menino.

A verdura
As civilizações pagãs, durante o solstício de Inverno, tinham por

hábito decorar as casas com verdura que, segundo elas tinham
poderes mágicos.

O azevinho entre os Romanos era trocado como presente e, nos
nossos dias, tornou-se a principal planta do Natal. Em Inglaterra
por exemplo, era considerado sagrado.

Uma lenda diz que, Baco ao atravessar o país, ficou tão
impressionado com a sua beleza que decidiu plantar ali azevinho,
deixando-o como uma lembrança especial. Para além dos
presentes, os romanos consideravam-no como símbolo de paz e
felicidade, e os magos celtas usavam-no como antídoto contra
venenos.

O azevinho liga-se à história cristã como planta que permitiu
esconder Jesus dos soldados de Herodes. Em compensação, diz
a lenda, foi-lhe dado o privilégio de conservar as suas folhas sempre
verdes, mesmo durante o mais rigoroso Inverno.

No início a Igreja proibiu as verduras, mas mais tarde, acabou
por consenti-las como símbolo de vida, portanto de Cristo.

Há regiões onde se usa pendurar à porta de casa ou por trás das
janelas uma coroa de loureiro, o que significa que o nascimento
de Jesus foi uma vitória sobre a morte e o pecado
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Guia do Consumidor
CÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLAR

CANADIANOCANADIANOCANADIANOCANADIANOCANADIANO
EM PORTUGALEM PORTUGALEM PORTUGALEM PORTUGALEM PORTUGAL

EM  14  DEZEMBRO 2004
1 E U R O = 1 . 6 4 0 51 E U R O = 1 . 6 4 0 51 E U R O = 1 . 6 4 0 51 E U R O = 1 . 6 4 0 51 E U R O = 1 . 6 4 0 5

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est            273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 987-7666

HISPANO-LUSO
220  Rua Rachel Est   849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est 849-1153

LISBOA
355 Rachel Est 844-3054

TAGUS
4289 St-Laurent 844-3307

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ambulância 842-4242
Clínica Portuguesa Luso 849-2391
Polícia 9-1-1
Bombeiros 872-1212
Hospital Hôtel-Dieu 844-0161
Hospital Royal Victoria 842-1231
Hospital Ste-Justine 345-4931
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc 842-6141
Hospital de Montreal
para Crianças 934-4400
Serviço de Auxílio aos
Emigrantes(SANQi) 842-6891
Sun Youth,
 Serviços de Urgência 842-6822

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. Angolana de Montreal 313-6465
Associação N. S. de Fátima
(Chomedey, Laval) 681-0612
Associação Portuguesa
do Canadá 844-2269
Associação Portuguesa
do Espírito Santo 254-4647
Associação Portuguesa
de Lasalle 366-6305
Associação Portuguesa
de Ste-Thérèse 435-0301
Caixa de Economia
dos Portugueses 842-8077
Casa dos Açores do Quebeque              388-4129
Centro de Ajuda à Família              982-0804
Centro Português de Referência           842-8045
Centro Comunitário do Espírito Santo  353-1550
Clube Oriental Português de Montreal 342-4373
Clube Portugal de Montreal              844-1406
Grupo Folclórico Campinos
do Ribatejo 353-3577
Rancho Folclórico Verde Minho              768-7634
Ass.Port.West Island                               684-0857
Português de Montreal 739-9322
Sporting Clube de Montreal 499-9420
Sport Montreal e Benfica 273-4389

IGREJAS
Igreja Baptista Portuguesa 484-3795
Igreja Católica de Santa Cruz                844-1011
Igreja N. S. de Fátima de Laval            687-4035
Assembleia de Deus 583-0031
Centro Cristão da Família              376-3210
Igreja Nova Unção              593-9950
Igreja Cristã Vitoriosa 525-9575

RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville 495-2597
Rádio CFMB 483-2362
Radio Clube Portugal              849-9901

UM SERVIÇO DO

(514) 287-3370(514) 287-3370(514) 287-3370(514) 287-3370(514) 287-3370

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent   849-6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    842-8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL INC.
4267  Av. Coloniale   285-1620

672-4687
CASAMENTOS
BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent                     844-8738

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   849-2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 987-0080

CONTABILISTAS
GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent            232-3095

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270  Boul. St-Laurent, #209         499-1624

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent 843-3863

ESCOLAS DE CONDUÇÃO
ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O 272-5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                 385-1484 e 3 8 5-3541

FARMÁCIAS
FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio            844-6212

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent             845-5335

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
Eduino Martins, Cel.: (514) 277-7778

(514) 862-2319

ALFRED DALLAIRE Groupe Yves Legaré
1350  Autoroute 13, Laval          (514) 595-1500
 Víctor Marques   (514) 570-9857

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  845-5804

IGREJAS
IGREJA CRISTÃ VITORIOSA
Para mais informações:
www3.sympatico.ca/igreja.vitoriosa

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.. (514) 484-3795

CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor:  Carlos  Figueiredo 376-3210

IGREJA EVANGÉLICA LUSO-FRANCÓFONA
28 St-Charles, Ste-Thérèse     (450) 435-9834

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert 271-6452

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides

Laval, Québec (450) 669-7467
MÓVEIS
ARCA
4117 St-Laurent              842-0591

MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent             845-6028

NOTÁRIOS
M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203         843-5626

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent    (514) 985-2411

OURIVESARIAS
B. SERKOS
1530, Curé-Labelle,  # 203     (450) 686-0026

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent 288-3019

PADARIAS
PADARIA E PASTELARIA BELA VISTA
68, Ave. des Pins Este 849-3609
www.pasteis-de-nata.com

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este               288-2082

QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  351-1716

RENOVAÇÕES
LES RÉNOVATIONS LISBONNE INC.
Tony                                                        593-6649
Dominique             842-6420
RESTAURANTES
CASA VINHO
3750 MASSON              721-8885

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.              844-4588

SOLMAR
111 St-Paul E              861-4562

TASCA
172 Duluth E              987-1530

REVESTIMENTOS
ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent                                    845-1520

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel                              725-2626

SATÉLITES
LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval                              947-1479

TIPOGRAFIAS
TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent   Tel.: 844-0388 / 844-7257
                                   Fax: 844-6283

VESTUÁRIO DE CRIANÇA
BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276  St-Laurent                                   843-7282

Necrologia
Elvira Botelho Bulhões Mendonça

1920 - 2004

Com 84 anos de idade, faleceu em
Montreal, no dia 12 de Dezembro de 2004, a
Sra. D. Elvira Botelho Bulhões Mendonça,
natural de Maia, São Miguel, Açores.

Deixa na dor seu esposo, o Sr. Agostinho
Mendonça, seus filhos José (Natalia Mota), já
falecido Agostinho (Maria Braga), Fernando
(Eduarda Cabral) e Luisa (Antonio
Mendonça), seus netos Lucia, Antonio (Daniela), Walter, Tania,
Maria Helena, Natalia, Ana Maria, Suzy (David) Fernando Jr.
(Nadia), Steven, Mariana (Sandro) e Kevin, seus bisnetos
Zakary e Danny, suas irmãs Maria do Carmo e Agostinha, assim
como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent
514. 277-7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral tem lugar hoje, dia 15 de Dezembro de 2004, após
missa de corpo presente, pelas 10h00, na missão Santa Cruz,
seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame
des Neiges, onde irá a sepultar.

A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que
se dignaram a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de
qualquer forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero
Obrigado e Bem-Hajam.

Fernandino Silva
1946 - 2004

Faleceu em Ville Ste-Catherine, com 58 anos
de idade, no dia 07 de Dezembro de 2004, o Sr.
Fernandino Silva, natural de Pousadas,
Alcanena, Portugal.

Deixa na dor sua esposa, a Sra. D. Brigida
Maria Bragança, seus filhos Fernandino
(Mariana Muelly), David (Kristal White), seus
pais Eduino da Silva e Maria da Nazaré dos
Santos, assim como outros familiares e
amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral teve lugar no 10 de Dezembro de 2004, na missão
Santa Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério
Notre-Dame des Neiges, onde foi a sepultar.

A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer
a todas as pessoas as muitas provas de carinho e amizade que
lhe foram dadas por ocasião do funeral do seu ente querido, bem
como a todas aquelas que, por qualquer forma, lhe tenham
manifestado o seu sentimento de pesar por tão infausto
acontecimento.

A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Manuel Almeida
1925 - 2004

Faleceu em Montreal, com 79 anos de idade,
no dia 10 de Dezembro de 2004, o Sr. Manuel
Almeida, natural de Feteiras do Sul, São
Miguel, Açores.

Deixa na dor sua estimada esposa, a Sra. D.
Maria Correia, seus filhos Hubert (Suzanne),
Johnny (Lina), seus netos Simon, Julie e Erica,
sua irmã Maria de Jesus (Fernando Raposo),
Jacinto Almeida (Conceição Correia), assim como outros
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Boul. St-Martin Este, Laval
514. 277.7778    www.memoria.ca
Pedro Alves

O funeral teve lugar no dia 13 de Dezembro de 2004, na Igreja
Notre-Dame de Fátima, seguindo depois o cortejo fúnebre para
o mausoléu St-Martin, onde foi a sepultar, em cripta.

A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer
a todas as pessoas as muitas provas de carinho e amizade que
lhe foram dadas por ocasião do funeral do seu ente querido, bem
como a todas aquelas que, por qualquer forma, lhe tenham
manifestado o seu sentimento de pesar por tão infausto
acontecimento. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Manuel Nunes
1927 - 2004

Faleceu em Montreal no dia 8 de
Dezembro de 2004, com 76 anos de idade,
o Sr. Manuel Vieira Nunes Jr. , natural de
São Pedro, Terceira, Açores, esposo da já
falecida Sra. D. Maria Natal Rodrigues.

Deixa na dor suas filhas Rosa e Ana e
seus conjugues respectivos, seus netos
Paulo, Elizabeth, Aida e Marco Paulo e
seus conjugues respectivos, seus bisnetos
Zakari, Eve e Jade, sua irmã e seu irmão,
assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Alfred Dallaire | MEMORIA
1111, av. Laurier O., Outremont
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral teve lugar no dia 10 de Dezembro de 2004, na
missão Santa Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre para o
Mausoléu St-Martin, onde foi a sepultar, em cripta.

A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer
a todas as pessoas as muitas provas de carinho e amizade que
lhe foram dadas por ocasião do funeral do seu ente querido, bem
como a todas aquelas que, por qualquer forma, lhe tenham
manifestado o seu sentimento de pesar por tão infausto
acontecimento.

A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Maria de Lurdes Araújo Ventura
1929 – 2004

Faleceu em Montreal, com 75 anos de
idade, no dia 10 de Dezembro de 2004, a
Sra. D. Maria de Lurdes Araújo Ventura,
natural de Olivais, Lisboa, Portugal.

Esposa do já falecido Sr. José Ventura,
deixa na dor Maria de Fátima (Maria de
Costa), Maria Lucilia (José de Sousa), An-
tonio José (Theodora Anastasiou), Teresa
de Jesus e Carla Suzana (Ricardo Fiorilli), seus netos e bisnetos,
sua irmã, assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Alfred Dallaire | MEMORIA
4231 boul. St-Laurent, Montreal
514. 277-7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

Uma reunião teve lugar no salão do complexo no dia 12 de
Dezembro de 2004. A defunta foi trasladada para o Cemitério
Municipal de S. Bento – Arcos de Valdevez.

A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que
se dignaram a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de
qualquer forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero
Obrigado e Bem-Hajam.

†

† †

† †

Consulado Geral
de Portugal

2020  Rua University, suite 2425
Montreal  (Québec) H3A 2A5

Tel.: (514) 499-0359
HORÁRIO DE ABERTURA

2ª, 3ª, 5ª,6ª das 9 às 12h30
4ª das 9h - 12h30 e das 14h-17h

Site Web
www.cgportugalmontreal.com
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Serviços &  negócios
PRECISA-SE

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral.

Gil da Silva
(450) 434-9000 ext.238

(514) 708-3207

Operários c/ o mínimo de 5 anos de
exp. em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. Tempo inteiro.

(514) 820-5247

Esc.: (514) 272-2432
Cel.:  (514) 770-6200
Res.: (514) 272-2431

Arlindo (Alain) Velosa

DU CARTIER-VILLERAY
150 de la rue Gounod

Avaliação gratuita
72  CASAS  VENDIDAS  EM  2003

Empregada de balcão, tempo parcial.

Tel. (514) 272-0362

DIVERSOS

Oferece-se cursos de assistente
ou secretária dentária.
Facilidades de pagamento.

Olga : 582-1771

Procuramos empregada para trabalhar
à caixa.

Tel. (514) 278-7047

RTD Transport
Uma oportunidade de carreira
para motoristas sérios, nos
Estados Unidos da América, no
nordeste, no médio-oeste, no
sudeste e nos E.U.A centrais.
Muito bom salário.
Por favor chame Tony,

no 514.685.0409

Procuramos pessoa responsável para
limpeza de escritório situado em West
Island, a tempo parcial. Deve possuir
carro.

Tel. (514) 865-3384
(514) 624-3437

Vimont- 189 000$
Impecável. Renovado. Cozinha em
carvalho. Lareira. Terrasso. Porta
“Patio”. Cave terminada. Garagem.
Piscina

Villeray
Impecável. 30’ de fachada. Magnífico.
Renovado. Madeiras em carvalho.
4x41/2;1x1/2 .Cave terminada. Garagem.

Villeray - 449 000$
30’ de fachada. 4x41/2,  1x71/2 .
Rendimento 34 420$. Cave metade
terminada.

Duvernay - 199 000$
Renovado. Impecável “split” 3 qtos.,
cave terminada, piscina, grande
terreno. “Thermo pompe”.

Procuramos jovem (m) a tempo
parcial, para trabalho geral de
escritório e atendimento ao público.
Falar francês e inglês.

Apresentar-se no
4117-A Boul. St-Laurent,

e falar com o Marco.

Marché Duchemin
et Frères IGA

Procura vendedor de peixe. Tempo
inteiro. Contactar o Sr. Bernard
Amaral.

Tel. (514) 336-8085
Soares & Filhos procura homem ou
rapaz, cortador ou que queira aprender
a cortar carne.

Tel. (514) 288-2451
Cabeleireiro/a com experiência,
interessado/a a trabalhar por sua
própria conta, no Plateau,

telefone para o
(514) 521-2364

Procuramos pessoa para
acompanhar e tomar conta se
senhora idosa, que mora sozinha,
semi autónoma, para trabalhar e
dormir em casa privada. Tomar
conta e cuidar da senhora,
cozinhar e trabalho doméstico.
Bom salário, comida e cama
incluídas. Duplex no Boul. Gouin,
em Montreal Norte.

Tel: (514) 844-6928,
depois das 18h00.

Pratos caseiros já preparados:
rissóis, pastéis, fritos e bolos
de Natal, e outros. Refeições
completas para fora.

Tel. (514) 387-0873

Aménagement Paysager L’Artisan
Procura homem para trabalho em muros e
chãos de pedras. Com experiência. Boa

remuneração – entre $15 e $20 por hora.

Contacte David.
(514) 979-5604

Conversa com Jesus
Converse com Jesus todos os dias. Meu Jesus, em Vós

depositei toda a minha confiança. Vós sabeis de tudo. Pai e
Senhor do Universo, sois o Rei dos Reis. Vós que fizeste o
paralítico andar, o morto ressuscitar, o leproso sarar, Vós que
vedes as minhas lágrimas, bem sabeis, Divino Amigo, como
preciso de alcançar de Vós esta grande graça (pede-se a graça
com fé). A minha conversa Convosco, Mestre, dá-me ânimo e
alegria para viver. Só de Vós espero com fé e confiança (pede-
se a graça com fé) que com esta conversa que terei Convosco
durante 9 dias eu alcance esta graça que Vos peço com fé. Com
gratidão, publicarei esta oração para outros que precisem de
Vós, aprendam a ter fé e confiança na Vossa misericórdia.
Iluminai os meus passos, assim como iluminais todos os dias o
amanhecer. E como testemunho da vossa conversa, digo Jesus,
tenho confiança em Vós e mais aumentarei a minha fé, pelas
graças alcançadas. Favor obtido.

L.M.

Lília Castelo Branco Lopes Poupada
Quarto aniversário (15 de Dezembro de 2004)

O pesadelo, de te não ter mais comigo, não acaba nunca.
As saudades dilaceram-me a alma.

Que falta me fazes, meu amor!
O sempre teu Vítor.

Linda, de la main
aux cartes

Vidente com dons naturais. Resolve os
seus problemas sem voodoo. Rosa

Tel.: (514) 278-3956

80o Aniversário
José Gouveia

22 de Dezembro de 1924

A Sra. D. Natália Lopes, esposa do Sr.
José Gouveia, seus filhos (as) Zélia,
Gabriela, Beatrice e Tony, seus netos
Frank, Richard, Michael, Nathalie,
Brenda e Kevin e seus cônjuges
respectivos desejam, com muito amor e
felicidades, um Feliz 80o Aniversário a
seu ente querido.

Procuramos pessoa para trabalho
doméstico. Para fazer limpeza e lavar
roupa. 2 dias/semana. Deve falar
Francês ou Inglês. Com experiência.
Tel. (514) 274-9684

Precisamos de operários para costura,
com experiência, “plena” e “overlock”,
para roupa de mulher.

Tel. (514) 845-6680

Procuramos 2 cantoras para conjunto
de Samba/Pagode, com experiência
ou formação em canto.

Contactar
Gino (514) 252-9769 ou
Michel (514) 994-9232

Procuramos vendedora. Falar
Francês, com experiência e
referências. Entre 30 e 40 anos. Para
loja de vestidos de mulher. Bom
salário. 15 a 18 horas por semana.

Tel. (514) 862-3036

Mulher italiana bonita, na trintena,
procura homem com 45 anos ou
mais, dócil, não fumador, que goste
do campo.
Tel. 1(514) 202-9554

Vende-se, na cidade de Leiria,
apartamento de dois quartos, com
salão, cozinha, garagem e arru-
mação. Informe-se depois das 18
horas.

(514) 389-8142

VENDE-SE
Vende-se ou trouca-se belíssimo
apartamento na cidade de Santarém,
junto ao novo hospital. 3 grande qts,
salão c/ lareira, cozinha e 2 casas de
banho.

Informar-se no
514.326.9088

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com

Pequenos
anúncios

284 - 1813

Procura pessoa para trabalhar 3 a 4
dias por semana na região de Côte-
des-Neiges. Deve falar françês.
Tomar conta de uma mulher de idade.

Telefona para
Maria

726-4828
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Desporto
Futebol: Bola de Ouro para
Shevchenko, Deco em segundo

O ucraniano Andrei Shev-
chenko, do AC Milão, foi galar-
doado com a Bola de Ouro de
2004, numa votação em que o
internacional português Deco,
do FC Barcelona, ficou em
segundo, anunciou hoje a re-
vista francesa France Foot-
ball.Shevchenko, campeão de
Itália ao serviço do AC Milão,
recolheu 175 pontos, contra 139
do luso-brasileiro, que este ano
se sagrou campeão de Portugal
e europeu, ainda com as cores
do FC Porto, antes de rumar ao

FC Barcelona, líder do cam-
peonato espanhol.Na corrida à
Bola de Ouro, que distingue
anualmente o melhor fute-
bolista a actuar na Europa, o
brasileiro Ronaldinho Gaúcho,
companheiro de equipa de
Deco, ficou em terceiro lugar,
com 133 pontos.Desde que foi
instituída, em 1956, a Bola de
Ouro já foi atribuída aos portu-
gueses Eusébio da Silva Fer-
reira, em 1965, e Luís Figo, em
2000.

Imprensa espanhola coloca Rui Costa a
caminho do Atlético de Madrid

O médio português Rui Costa
poderá ser emprestado pelo AC
Milão, actual campeão italiano
de futebol, ao Atlético de Ma-
drid na reabertura do mercado
de transferências, notícia hoje o
diário desportivo espanhol
As.Segundo o mesmo jornal, o
administrador-delegado do
clube milanês, Adriano Galli-
ani, terá proposto o empréstimo
de Rui Costa já a partir de
Janeiro e a possibilidade está
agora a ser ponderada pelos
“colchoneros”, que em 2002 já
tinham tentado “seduzir” o ex-
internacional português, por
intermédio do director-des-
portivo da altura, Paulo Fu-
tre.Para o As, o único entrave
nas negociações será o elevado
salário de Rui Costa, que esbar-
ra nos argumentos financeiros
do Atlético de Madrid, embora
esse ponto possa ser ultra-
passado pela vontade do médio

português em deixar a condi-
ção de suplente no AC Milão.
Apesar de ser ter mantido em
Milão por vontade expressa do
treinador Carlo Ancelotti, que o
considerou fundamental na
coesão do balneário, Rui Costa

estará desagradado com a
dificuldade crescente em inte-
grar a equipa titular, pelo que
poderá aceitar uma redução de
salário para facilitar o acordo
com o Atlético de Madrid.
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Desporto
Taça Intercontinental
FC Porto é o “Último Rei”

A imprensa japonesa atribuiu
hoje o título de “Último Rei” ao
FC Porto, depois da conquista
da Taça Intercontinental em
futebol, no domingo, na derra-

deira edição em que o troféu foi
disputado num só encontro.O
FC Porto, campeão europeu em
título, derrotou o campeão sul-
americano Once Caldas, da
Colômbia, numa final decidida
no desempate por pontapés da
marca de grande penalidade,
por 8-7, após o “nulo” registado
no final dos 90 minutos regula-
mentares, que persistiu nos 30
do prolongamento.Os diários
desportivos “Chunichi Sports”
e “Daily Sports”, além do diário
económico “Nikkei” e do gene-
ralista “Asahi”, coincidiram no
título atribuído ao FC Porto, já
que a partir de 2005 vai ser
adaptado o formato do Mundial
de clubes, com a participação
das melhores equipas das seis
confederações de futebol.”Não
se deu o milagre para o Once

Caldas”, assinala o “Chunichi
Sports”, ao considerar que
desta vez não houve surpresa
no resultado, como quando o
Once Caldas venceu a Taça
dos Libertadores frente ao fa-
vorito Boca Juniors.O “Daily
Sports” sublinha a intensidade
do jogo durante os 120 minutos
e todos os problemas que o FC
Porto superou até à conquista
do segundo troféu interconti-
nental, referindo-se aos quatro
remates que embateram nos
ferros da baliza do Once Cal-
das, à saída forçada do guarda-

redes Vítor Baía, com uma
taquicardia, aos dois golos mal
anulados à equipa portuguesa
e à lotaria dos “penaltis”.O mes-
mo jornal destacou também a
ausência do presidente do FC
Porto, Jorge Nuno Pinto da
Costa, que não se deslocou ao
Japão devido a problemas pes-
soais e por estar implicado num
caso de corrupção (arguido no
processo “Apito Dourado”).O
diário “Sankei Sports” eviden-

ciou as qualidades de Diego, ao
serviço do FC Porto, tendo em
vista a Taça das Confedera-
ções, prova que vai juntar no
próximo Verão, na Alemanha,
todos os campeões continen-
tais, onde o médio brasileiro
poderá tornar-se um grande
problema para o Japão.”A Taça
Intercontinental encerra com
treze vitórias para a Europa e
doze para a América-do-Sul”,

assinalou o jornal.A voz mais
discordante na imprensa japo-
nesa, relativamente à final dis-
putada no domingo, foi a do
comentarista e ex-jogador de
ascendência nipónica Sergio
Echigo, que escreveu no jornal
“Nikkan” que o jogo não teve
chama, considerando que não
se viu em campo o brilho de
nenhuma estrela e lamentando
os espaços vazios nas bancadas.
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