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Os Amores de Sofia

Agenda comunitária
Passagem de Ano
A Missão Santa Cruz organiza, no 31 de Dezembro, pelas
20h00, a festa da Passagem de Ano. Animação pelo conjunto
Reflex. Bolo rei e espumante servidos à meia-noite. Reserve a sua
mesa na secretaria da missão. (514) 844-1011

Passagem de Ano
O Rancho Folclórico Cantares e Bailares dos Açores organiza
uma festa de passagem de Ano, no 31 de Dezembro, às 19h, no
Salão Paroquial da Igreja Ste-Cécile, situado no 225, de
Castelnau, em Montreal. Animação pelo conjunto Contacto.
Informações: José Cordeiro (450) 629-9898

Livro do Galo
A partir do 22 de Dezembro, O livro do Galo 2006 começará
a ser distribuido nos comércios habituais.

Casa dos Açores do Quebeque
A Caçorbec organiza festa de fim d’ano no dia de 31 de
Dezembro, pelas 20h00, com a animação de Jeff Gouveia, Night
Prodctions.Para mais informações e reservas, contactar com
Damião Sousa, para números: 514 387-1273 ou 514 388-4129.

S.M. Benfica
A passagem do ano do S.M. Benfica será no dia 31 de
Dezembro pelas 19h30 na igreja Saint-Michael no 5580 SaintUrbain, à esquina da Saint-Viateur. O conjunto é o Sky Queen.
A entrada é de 20 para os sócios, 25 para aqueles que não o são
e 10 para as crianças.
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Teve lugar no dia 26 de Novembro último, na E.B. 2,3
Carlos Oliveira, em Febres (Cantanhede), o lançamento
do livro “Os Amores de Sofia”, da autoria de Lagoas
da Silva. Os proventos da venda deste livro revertem na
sua totalidade para a o Pavilhão Multiusos de Febres.
A obra, que foi apresentada pelo Médico e Escritor
Ferro Santos, é um trabalho de ficção que aborda a vida
de uma família gandaresa nos séculos XVIII e XIX, com
particular incidência no viver de Sofia, a figura principal
deste romance.

Hebdomadaire fondé
le 25 avril 1961

ÉDITEUR
Eduíno Martins

Lagoas da Silva é um dos nossos colaboradores e
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Fé sem esperança
Victor Hugo
Há uns tempos atrás, num
bate-papo, com um amigo,
discutíamos sobre a situação do
mundo actual, e sobre as nossas
preocupações.
Este meu amigo, uma pessoa
culta, inteligente e de bons
valores morais, deixou-me bastante apreensivo e preocupado,
pela forma pessimista e negativa, como encara o mundo de
hoje. Falámos de Portugal, da
situação económica, da falta de
trabalho, dos fogos e das secas.
É uma realidade que Portugal
está a atravessar uma crise, mas
também não é menos verdade
que o nível de vida dos portugueses, hoje, é muito melhor do
que era 30 anos atrás. Houve
uns anos de abundância onde

toda a gente queria ter tudo
com pouco esforço, o que normalmente é impossível, mas
quando todos se aperçeberem
que é preciso fazer sacrifícios,
estou convencido que a situação vai melhorar.
Os furacões, os terramotos e
os desastres no planeta foram
outro tema que abordámos,
atribuir todas as culpas aqueles
que pouco se preocupam com
o ambiente, deve ser exagero.
Pois durante os milhões de anos
do universo sempre existiram
catástrofes naturais e o ser
humano sempre sobreviveu.
Nós somos suficientemente
inteligentes para não querer a
auto-destruição. Claro que
podemos fazer muito mais e se

dermos uma ajuda ao Criador.
Ele encarrega-se do resto.
Divagámos sobre os jovens,
os homens e mulheres do amanhã, eu sou contra o negativismo em relação ás novas gerações. Vejo muitos homens e
mulheres de grande qualidade
instruídos e com grande capacidade para enfrentar o futuro.
Alguns escolhem o caminho
errado e abandonam os valores. Mas as vezes penso que a
nossa geração tem tido culpas
nesses desvios, é possível que a
nossa ambição ao querermos
dar-lhes tudo, nos tenhamos
esquecido do mais importante,
dar-lhes tempo. Ao plantarmos
uma árvore, se não lhe pusermos um tutor, e se não a abrigarmos, corremos o risco dela
crescer desamparada e quando vier o vento forte, não vai
resistir ás intempéries da vida.
A Comunidade Portuguesa
de Montreal, atravessa uma
fase de transição, os primeiros
emigrantes são uma espécie
em vias de extinção, mas se
unirmos os nossos clubinhos, e
se dermos oportunidade aos
mais novos, em vez de nos
queixarmos que são sempre os
mesmos a fazer tudo é possível
guardar as nossas tradições e
os nossos valores.
Todos nós tivemos momentos difíceis nas nossas vidas,
dramas que nos afectam, mas
assim é a vida, feita de tristezas
e alegrias, mas normalmente
depois da tempestade, vem
sempre a bonança.
Poucos devem ser os humanos que não têm fé, nalguma
coisa, em alguém, ou num ser
superior, mas creio que ter fé,
sem ter esperança, não nos
deve ajudar e não são os pensamentos negativos ou pessimistas, que nos ajudam a viver
melhor.
Aproveito esta quadra natalícia, para deixar uma mensagem de esperança e de agradecimento a todos os que me
ajudam a passar o tempo e a
pensar positivamente.
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Mário Soares quer mais debates
O debate televisivo entre Mário Soares e Cavaco Silva está marcado para
terça-feira na RTP, mas o candidato
apoiado pelo PS considera que não
deverá ser o único.
Mário Soares formalizou ao início da
tarde a candidatura à presidência da
República e foi no Tribunal Constitucional que reagiu às palavras de
Cavaco Silva que no domingo aconselhou «calma» aos restantes candidatos
presidenciais.
Na hora de entregar as assinaturas foi
um bem disposto Mário Soares que
recebeu com agrado as intenções de Cavaco Silva de dar
conselhos. «Eu queria era que ele desse mais. Ainda não fizemos
nenhum debate e já está a dizer que está tudo escla-recido»,
adiantou. Disponível para ouvir conselhos, o candidato apoiado
pelo PS afirmou ainda em tom de brincadeira: «Tenho uma
estratégia terrível (para o debate com Cavaco Silva)».
Num registo mais sério, Mário Soares considerou uma exigência a realização de mais debates entre os diferentes candidatos.
«Não tenho esperança. Tenho a exigência. As pessoas têm que
escolher em consciência» e não serem levadas a passar «um
cheque em branco».
Sobre ser o último a entregar as assinaturas (13.100, mais 5.600
do que o número mínimo necessário), Soares disse que «os últimos
podem ser os primeiros».

Associação acusa Sarreliber
de descargas ilegais
A Associação dos Defensores da
Natureza de Arcos de Valdevez
acusa a Sarreliber, uma fábrica de
cromagens, de estar a efectuar
descargas de crómio no rio Vez, oito
vezes superiores ao que é permitido
por lei.
A multinacional francesa desmente.

Sindicatos contestam ausência
de proposta do Governo
O Sindicato dos Quadros Técnicos do
Estado e a Fesap contestam a ausência de uma
proposta do Governo para as negociações dos
aumentos salariais da Função Pública.
Perante esta posição, dizem, as negociações
continuam em aberto.
Os sindicatos contestam a posição assumida pelo Governo de não avançar, até ao momento, com qualquer
proposta negocial para os aumentos salariais da Função Pública.
Bettencourt Picanço, do Sindicato dos Quadros Técnicos do
Estado, diz que o sindicato «continua a aguardar que o Governo
cumpra a sua parte no processo negocial».
«Pretendemos um processo negocial sério, pretendemos um
processo negocial em que os diversos intervenientes políticos
cumpram a sua palavra e aquilo que prometeram», ou seja, uma
contra-proposta negocial do Governo, explicou.
Também a Fesap critica a ausência de uma contraproposta do
Governo. Perante a postura do Governo, Nobre dos Santos
considera que as negociações dos aumentos salariais mantêm-se
em aberto.
«Estamos a aguardar serenamente que haja entendimento das
nossas posições no que diz respeito às matérias de natureza
económica», disse.
Para esta tarde está marcada a reunião entre a Frente Comum
e o Governo.
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Nota da CH
Luisa Querido
A televisao portuguesa na CH-Canal 14, informa com prazer a sua
programacao de Natal e Ano Novo.
Natal: Dia 21 - Dezembro às 8 da noite
Dia 24 - Dezembro às 12.30
- Henrique Laranjo, proprietario do restaurante Chez le
Portugais, apresentara pratos tipicos portugueses do Natal.
- Mensagens de Natal pelos padres; José Maria Cardoso da
Missao de Sta Cruz e José Arruda da Missao de Nossa Senhora de
Fatima em Laval
- Cancoes com o grupo coral infantil da Missao de Sta Cruz
-Entrevistas: com Ines Gomes responsavel pelo grupo e com
-as criancas do grupo
-A Marcia com Daniel da Silva – secretario das relacoes junto
das comunidades – na comunidade angolana de Montreal.
-E a Gilda com Elda Alvarez-consul geral adjunta do Consulado
Geral do Brazil em Montreal pelo sector cultural.
Ano Novo:
Dia 4 - Janeiro às 8 da noite
Dia 7- Janeiro às 12.30
- Entrevista com Eduino Martins – proprietario jornal a Voz de
Portugal e conselheiro de Alfred Dallaire
- Cancoes e entrevista com o fadista Luis Duarte
- Retrospectiva de alguns dos melhores momentos do ano
- E Gilda com a Onda Brazil
Festas Felizes para todos vos com um abraco amigo.
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Feliz Natal 2005
Fernando André
Neste época em que as tecnologias nos
permitem os contactos mais rápidos e
quase instantâneos, queria aproveitar
para enviar aos familiares e amizades mais
próximas, os votos de um Feliz Natal 2005.
Que seja um Natal de paz, amor, alegria,
harmonia e felicidade, e que estes votos se
extendam a todos os habitantes da Terra.
Que o ano de 2006 seja um ano frutuoso,
sobretudo em saúde, um bem imprescindível para melhor podermos apreciar
esta obra prima que é a Natureza que nos
rodeia.
Aproveito para incluir um curto poema
sobre esta quadra festiva,
Um abraço.

Natal
É nestas horas de fartura exagerada
Em que na mesa já não há lugar p‘ra mais,
Que mais me lembro dos que não possuem nada,
Família, amigos, um lar, as bases vitais….
Enquanto muitos têm conforto à medida,
Da miséria mais franciscana, há quem padeça;
A grande luta é poder encontrar comida
Ou livrarem-se das bombas sobre a cabeça…
O Natal é fé, esperança, paz e amor,
Mas que palavras tão lindas de pronunciar…
Que seja assim todos os dias, o ano inteiro...
Este mundo de consumo, multicolor,
Será mais humano quando a gente pensar,
Mais em ajudar os outros que no dinheiro…
26 Dez 1999

Feliz Natal! Feliz
2006!
Natércia Rodrigues
O Natal é um tempo de reflexão. Enquanto
escrevia esta mensagem de final de ano, fui
tentada a considerar uma longa retrospectiva
dos factos que marcaram 2005, como os desastres de avião, a campanha eleitoral e a febre
aftosa, entre outros. Então resolvi esquecer
tudo isso, guardando algumas lições, e concentrei-me em reflectir simplesmente sobre a
felicidade.
Logo no início, conclui que é impossível serse sempre feliz, que a felicidade e a infelicidade
convivem em um mesmo sistema, assim como
nós e a solução para os nossos problemas.
Cheguei a uma primeira constatação: ser feliz é
uma opção. Envolve participação, praticar o
bem, muito entusiasmo e força de vontade.
Não tardei a perceber que ela, a felicidade,

não está relacionada com riqueza. São situações
quotidianas, atitudes simples e pequenos gestos
que nos trazem felicidade, como uma conversa
agradável, um abraço, sorriso ou um beijo, o trecho
de um bom livro, uma música que nos toca, um
final de tarde ensolarado. E o mais importante: ser
feliz invariavelmente está ligado à presença de
pessoas queridas em nossas vidas. Por isso, reforço
neste final de ano e nesta altura de Natal a
importância de que a amizade acontece em grupos,
em conjunto, em companhia.
O conteúdo do Natal é o Amor. Natal é tempo de
olhar para o mundo, alimentar a chama do amor,
e apreciar o milagre da vida. É tempo de seguir com
atenção e humildade os passos dos pastores e os
daqueles que têm coração simples e, em gestos de
ternura, sintonizarem mentes e aconchegar
corações.
Os meus votos para que passem um Feliz e Santo
Natal.

Mensagem de Natal 2005 do
Embaixador J. P. Silveira Carvalho
Acabo de regressar da Conferência das
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas,
que se realizou em Montreal entre 28 de
Novembro e 10 de Dezembro e que marcou
este findar de ano. Esta Conferência é considerada um acontecimento importante não só
porque se reuniram todas as partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas mas sobretudo porque marca
a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto.
Fiquei ainda mais convencido que para além
das responsabilidades dos Governos em
promoverem e garantirem o desenvolvimento
sustentado e o combate às alterações climáticas, também é do foro da responsabilidade de
cada um de nós contribuir para a redução dos
gazes que afectam a mudança do nosso clima
e que poderá ter efeitos catastróficos para toda
a Humanidade. Nesta sociedade de elevado
consumismo em que vivemos, cada um de nós
contribui de sobremaneira para a poluição do
nosso Planeta e da atmosfera que o envolve.
Deixava pois um apelo para termos um pouco
de cuidado, reduzindo o consumo de energia
fóssil, racionalizando o uso dos nossos automóveis e controlando o nosso consumismo
supérfluo, ajudando a reduzir os perigos
iminentes que podem ameaçar a vida na Terra.
Merecem também a nossa reflexão atentada,
as catástrofes naturais que atingiram este ano
várias partes do nosso Globo com efeitos
devastadores para as populações atingidas,
exigindo de todos nós uma solidariedade com
os afectados por estas calamidades.
Também a brutalidade do terrorismo internacional, associada a um aumento da intolerância e dos fanatismos, continuou a aniquilar vidas humanas actuando em qualquer
parte do mundo e em qualquer altura, tendose intensificado o clima de terror que ameaça
a paz e segurança de todos nós, no nosso
próprio quotidiano. Se aos Líderes Mundiais e
os Organismos Internacionais compete a
responsabilidade de combater e eliminar esta
globalização do terror e a intolerância, orientados pelos valores democráticos, pelo respeito
dos direitos humanos e das liberdades individuais, compete-nos a todos e a cada um de nós
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praticar estes valores e cultivar a tolerância e a
solidariedade a todos os níveis, no nosso dia a dia.
Nesta época natalícia, queremos recordar e
estar especialmente com a terceira idade, para
que se sintam acompanhados, respeitados e
tenham o conforto merecido nesta etapa das suas
vidas e particularmente nesta época festiva.
Gostaria também de reiterar palavras de reconhecimento às instituições luso-canadianas e aos
voluntários empenhados em proporcionar o bem
estar e uma vida digna para a terceira idade
portuguesa no Canadá, tendo identificado já
algumas das necessidades e estando a concretizar
projectos de criação de mais lares a tempo inteiro,
de lares de dia e de assistência em casa, com cariz
português. Saúdo pois este seu e nosso conhecido
espírito empreendedor, de solidariedade e de
generosidade. Gostaria igualmente de salientar o
trabalho de solidariedade social para com os
carenciados em geral, tanto no plano material
como de saúde física, mental e espiritual,
desenvolvida pelas organi-zações instituídas e por
inúmeros e generosos voluntários anónimos.
Para além das preocupações ambientais, da especial atenção para com a terceira idade, do
incentivo contínuo que devemos dar aos jovens
para que apostem na educação, na profissionalização e da mais valia da manutenção da língua
portuguesa, nestes tempos que correm com
eleições marcadas tanto em Portugal como no
Canadá, não poderia deixar de vos recordar da
importância da participação política, tanto em
Portugal como no Canadá. Faço votos também
para que os Empresários e os Profissionais prosperem ainda mais e consigam levar adiante a
activação de Câmaras de Comércio ou de Clubes
de Empresários e Profissionais por forma a
aprofundar mais as relações económicas e aumentar as trocas comerciais entre Portugal e o Canadá.
Apelo ainda a todos os portugueses e lusodescendentes para que persistam na afirmação da
presença Portuguesa no Canadá, a fim de manterem os laços com o nosso país e pelo seu contributo
para o enriquecimento da variedade cultural do
grande país que vos acolhe. Queria pois deixar-vos
os sinceros votos de Feliz Natal e de confiança num
próspero e pacífico Novo Ano.
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O Espírito do Natal

Recordar é viver
Luiz Carvalho

Esta semana vi-me confrontado com duas visitas a dois bancos
de hospitais.
A primeira a um público, a outra a um privado.
A experiência em ambos foi traumatizante.
A primeira foi ao banco do Hospital de Santa Maria. Entre uma
entrada na urgência às 4 da tarde, por causa de uma ligeira queda,
e a alta passaram-se 8 horas
Ali tudo tem um ar abandonado e sujo. Um bar decadente, uma
sala de espera inóspita. Frio, desconforto, estampados em rostos
de gente que resignadamente espera por um momento de
atenção que tarda.
Num corredor engarrafado de macas, um enfermeiro aos gritos
chama pessoas enquanto outra enfermeira faz gincana para
conseguir repescar doentes para observação. Nos intervalos
curtos de algum silêncio, os doentes gemem como se cumprissem
um ritual final.
O Estado português maltrata com toda a naturalidade os
cidadãos. Estes estão resignados. Protestar ? A quem ? Dá muito
trabalho e pior: não dá resultados.
As instituições privadas parecem, de resto, terem assimilado
este Estado no seu pior: a incompetência.
No segundo banco em que estive, no Hospital da Cuf Descobertas, as instalações são modernas, recentes, mas já
pequenas para a quantidade de doentes que parecem usar e
abusar das facilidades de um seguro de doença, muitas vezes pago
pelas empresas, e que já tem quase 2 milhões de aderentes.
Resultado: duas horas para atender uma criança cheia de febre,
no meio de algumas dezenas de outras crianças e pais desesperados.
Uma consulta de urgência custa quase 100 euros, mas aqui
também ninguém protesta pelo atendimento, que demora horas,
pelo congestionamento do serviço.
De novo a resignação.
Depois destas cenas para esquecer, cheguei a casa e liguei o
televisor. Fico admirado com uma amena cavaqueira entre um
político «que ninguém cala» e o presumível futuro Presidente da
República. O primeiro debate eleitoral na TV. Para quem, como
eu, assistiu aos debates políticos desde as primeiras eleições
democráticas, isto é coisa de capinar sentado. Adivinho que os
espectadores emigraram para as novelas e os distraídos, como eu,
foram contemplados por Morfeu.
Os candidatos presidenciais também parecem estar rendidos ao
síndroma da resignação.Todos deixam transparecer que a
campanha é uma seca, uma trabalheira inútil. Os portugueses já
escolheram o seu candidato. e parece que o fizeram com a mesma
convicção com que escolhem o cinzento metalizado para a cor do
carro.
A época natalícia também pode estar a influenciar o comportamento resignado e pachola dos portugueses. E a vitória do
Benfica sobre o Manchester não pode ser responsável por tanta
bonomia !
E como no Natal devemos demonstrar o nosso bom espírito
apaziguador, a nossa querida Fátima Lopes, no seu novo
programa, levou Carlos Cruz a aparecer em directo da casa de
Cascais, rodeado pela família , com luzes cintilantes.
Com aquele seu talento nato de comunicador, um dos principais
reús do Processo Casa Pia, piscou o olho à câmara , e confessou
num raro momento de televisão a predilecção pelo Natal e o amor
pelo Menino Jesus.
Afinal o Padre Américo tinha razão: « Não há rapazes maus». E
Alegre fez bem em nos tranquilizar : «Portugal pode dormir
descansado».
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Augusto Machado
Hoje sinto-me com saudades dum passado distante. É possível
que esta nostalgia tenha a ver com a quadra natalícia que se
aproxima. Ou será porque recentemente encontrei um velho
amigo, aqui no alto Minho, um antigo companheiro que já não via
há mais de 40 anos. Foi uma pura coincidência. A caminhar numa
das ruas da vila de Arcos de valdevez, um pouco mais lento,
cabelos brancos e um rosto revelando a idade dos 70 e tais - era
mesmo ele, o Zé dos Arcos.
O tempo não para. Os anos passam por todos. Surpreendido com
a minha saudação, de repente não me reconheceu. Fitou os olhos
em mim, e murmurou: “não conheço”. Então, lembrei-lhe da ceia
de Natal de 1958, no 2017 DeBullion, em Montreal? – Oh, pá!
respondeu excitado, se me lembro! Agora já sei quem és, ora
venham daí esses ossos. Abraçamo-nos. Durante alguns
momentos olhamos um para o outro a ver aquele que mais tinha
envelhecido. Mas o Zé, entusiasmado com a surpresa do nosso
encontro, quis relembrar este grupo de portugueses que, para
muitos, era o primeiro Natal que passavam longe da família, e
recordou: - Foi uma inesquecível ceia de Natal que nos alegrou o
coração e ajudou-nos a esquecer os momentos menos bons e a
acreditar na esperança de que dias melhores haviam de vir. Foi
um convívio que nunca esquecerei. Éramos cerca de uma dúzia.
E todos contribuíram para que naquela noite de consoada nada
faltasse. Lembro-me perfeitamente de irmos comprar o bacalhau
e tudo mais que foi necessário à única mercearia portuguesa que
naquele tempo existia em Montreal – era a do Domingos Reis na
St. Dominique (perto da Ontário) – esse bom homem que Deus
já levou. Fomos os dois tomar uma bebida ali num café próximo.
E felizes da nossa existência, logo veio à memória o passado e o
desejo de recordar as dificuldades da vida desse tempo.
– Olha que nós, para economizar, fazíamos uma vida de
miseráveis. Quantas vezes tento explicar isso aos meus filhos e
agora aos netos, mas eles não acreditam nos trabalhos a que
fomos obrigados a fazer para ganhar a vida, e nem sequer gostam
que eu fale dos sacrifícios que fiz para que eles hoje tenham uma
vida melhor, e acrescentou: - Lembras-te do tempo em que cada
quarto, lá no 2017 DeBullion, custava três dólares por semana e
para se poupar um dólar e cinquenta dormíamos dois no mesmo
quarto. A dona da casa, uma viuva italiana – a madame Seminário,
só aparecia ao sábado para receber a renda.
O Zé dos Arcos mostrava uma imensa vontade de falar do seu
passado, talvez por ter encontrado alguém com quem ele conviveu
e que também comeu do pão que o diabo amassou e então
prosseguiu: - Naquele tempo, muitos de nós, a ganhar 0,79
cêntimos/hora não dava para as despesas nem tão pouco para
pagar as dívidas que tínhamos contraído para pagar a viagem. Era
com frequência trabalhar em dois empregos; o emprego de dia em
fábricas e o da noite a lavar pratos em restaurantes ou a limpar
neve nos sidings in Lachine para a CNR (hoje Via Rail). Não havia
nem tempo nem dinheiro para estroinices.
Para toda a equipa e colaboradores do jornal a Voz de Portugal,
para toda a comunidade portuguesa de Montreal e para todos os
portugueses espalhados pelo Mundo, o Zé dos Arcos e eu fazemos
votos para que tenham um FELIZ NATAL! E que o Novo Ano traga
mais PAZ, mais COMPREENSÃO e TOLERANCIA entre os povos
da Terra!
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Horóscopo Semanal
Dra. Maria Helena Martins
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado. Amor: Hoje sentir-se-á muito alegre e bem
disposto. Aproveite bem este momento. Saúde: Esteja mais
atento às suas necessidades fisiológicas. Consuma alimentos
ricos em ferro.
Dinheiro: Assuma com responsabilidade os seus compromissos
profissionais. Honre a sua palavra.
TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta da Semana: Valete de Espadas, que significa
Vigilante e Atento.
Amor: Fomente o diálogo com a sua cara-metade. Aposte no
diálogo e na compreensão para revigorar a sua relação.
Saúde : Esteja mais atento às suas necessidades fisiológicas.
Consuma alimentos ricos em ferro.
Dinheiro: Poderá enfrentar uma situação difícil no seu ambiente laboral.
Procure estar longe dos conflitos.
GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade.
Amor: Torne os seus sonhos em realidade, declarando o seu
amor à pessoa que preenche o seu coração.
Saúde : Semana sem grandes problemas ao nível da saúde.
Mantenha o equilíbrio.
Dinheiro: Avalie bem as suas potencialidades, pois as mudanças de
ocupação estão favorecidas.
CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição,
Falsidade. Amor: Contribua para a harmonia familiar com uma
boa base de compreensão. Saúde: Avalie o seu estado de
saúde de uma forma consciente. Procure o seu médico de
família. Dinheiro: O seu desempenho profissional será
recompensado mas não monetariamente. O reconhecimento será feito
através de um diálogo incentivador.
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta da Semana: Rei de Espadas, que significa Poder,
Autoridade. Amor: Combine um jantar onde possa reunir todas
as pessoas que são importantes para si. Ajudá-lo-á a sentir-se
melhor. Saúde: Evite abusar do café, pois pode provocar-lhe
fortes dores abdominais. Dinheiro : Mostre o que vale e será bem
sucedido. Não tema demonstrar as suas verdadeiras capacidades.

Árvore de Natal

Antecedentes
A Árvore de Natal é um pinheiro ou abeto, enfeitado e iluminado,
especialmente nas casas particulares, na noite de Natal.
A tradição da Árvore de Natal tem raízes muito mais longínquas
do que o próprio Natal.
Os romanos enfeitavam árvores em honra de Saturno, deus da
agricultura, mais ou menos na mesma época em que hoje
preparamos a Árvore de Natal. Os egípcios traziam galhos verdes
de palmeiras para dentro de suas casa no dia mais curto do ano
(que é em Dezembro), como símbolo de triunfo da vida sobre a
morte. Nas culturas célticas, os druidas tinham o costume de
decorar velhos carvalhos com maças douradas para festividades
também celebradas na mesma época do ano.
Segundo a tradição, S. Bonifácio, no século VII, pregava na
Turíngia (uma região da Alemanha) e usava o perfil triangular dos
abetos com símbolo da Santíssima Trindade (Pai, Filho e Espírito
Santo). Assim, o carvalho, até então considerado como símbolo
divino, foi substituído pelo triangular abeto.
Na Europa Central, no século XII, penduravam-se árvores com
o ápice para baixo em resultado da mesma simbologia triangular
da Santíssima Trindade.

Árvore de Natal como hoje a conhecemos
A primeira referência a uma “Árvore de Natal” surgiu no século
XVI e foi nesta altura que ela se vulgarizou na Europa Central, há
notícias de árvores de Natal na Lituânia em 1510.
Diz-se que foi Lutero (1483-1546), autor da reforma protestante,
que após um passeio, pela floresta no Inverno, numa noite de céu
limpo e de estrelas brilhantes trouxe essa imagem à família sob a
forma de Árvore de Natal, com uma estrela brilhante no topo e
decorada com velas, isto porque para ele o céu devia ter estado

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/
Indolência. Amor: Entenda os pontos de vista do seu par e
procure entender que cada pessoa tem a sua própria
personalidade. Saúde: Viverá momentos de grande agitação
mental. Tire uma hora no final do dia para relaxar.
Dinheiro: Dê mais valor às relações entre os colegas. O bom ambiente
ajuda a aumentar a qualidade do trabalho.
BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal.
Amor: Procure passar mais tempo com a sua família. Será
benéfico para todos.
Saúde : Tendência para algum mau humor e irritabilidade. Faça
exercícios de auto-controle.
Dinheiro: Aprenda a ser um bom gestor das suas poupanças. Aos poucos
irá ver a diferença na sua conta.

Carina Moita, 17 anos
O tempo passa e com ele aproxima-se o Natal,
Época festiva e como sempre muito especial.
Prendas e mais prendas iremos receber,
Esquecendo-nos muitas vezes daqueles que não têm que comer,
Das crianças que não param de sofrer
E dos inocentes que continuam a morrer.
Como seria bom nesse dia poder ajudar
As pessoas que não têm um lar,
Que dormem ao relento e à luz do luar.
Nesse dia, deveríamos estender a mão
Àqueles que traíram o nosso coração,
Concedendo-lhes o nosso perdão.
Tudo deveríamos esquecer,
Sobretudo o que nos faz aborrecer.
Deveríamos coisas belas relembrar
De forma a incentivar o Mundo a melhorar.
Recordar o frio, que não deve estar ausente,
E com ele, seria bom se a neve estivesse presente.
Ela, sim, faria o quadro ideal
Para quem deseja festejar o dia de Natal!...

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta da Semana: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático.
Amor: Evite conflitos com familiares por causa de assuntos
financeiros. Dê um passo de cada vez em prol da harmonia.
Saúde : Sentir-se-á cheio de energia e vitalidade. Aproveite
para praticar exercício físico.
Dinheiro: Procure não exigir tanto dos outros, quando não dá o melhor
exemplo aos seus subordinados.
CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)
Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade. Amor: Trabalhe mais o seu lado espiritual, pois
isso vai ser bastante útil para controlar o seu mau génio.
Saúde : Procure fazer uma vida mais saudável. Alie a alimentação
equilibrada à prática de exercício físico.
Dinheiro: Uma promoção poderá recompensar o seu esforço. A partir de
agora aja de forma a corresponder a este voto de confiança.

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na
Adversidade.Amor : Um pequeno desentendimento poderá
fazer com que ponha em risco uma amizade de longa data.
Mantenha a calma.Saúde : O seu descontentamento com a
sua silhueta levá-lo-á a pensar, seriamente, em fazer uma dieta.Dinheiro:
A sua força de vontade será determinante para ultrapassar um desafio
profissional. Continue empenhado.
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Árvore de Natal em Portugal
Como o uso da árvore de Natal tem
origem pagã, este predomina nos países
nórdicos e no mundo anglo-saxónico.
Nos países católicos, como Portugal, a
tradição da árvore de Natal foi surgindo pouco a pouco ao lado dos já
tradicionais presépios.
Contudo, em Portugal, a aceitação da Árvore de Natal é recente
quando comparada com os
restantes países. Assim, entre
nós, o presépio foi durante
muito tempo a única decoração de Natal. Até aos anos
50, a Árvore de Natal era
até algo mal visto nas cidades e nos campos era pura
e simplesmente ignorada.
Contudo, hoje em dia, a
Árvore de Natal já faz parte da tradição natalícia
portuguesa e já todos se
renderam aos Pinheirinhos de Natal!

Natal ideal!

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que significa
Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Opte pela tolerância para
resolver os seus problemas afectivos. Veja a tolerância como
uma virtude. Saúde: Faça uma alimentação mais equilibrada.
O seu organismo agradecer-lhe-á. Dinheiro: Semana muito favorável sob
o ponto de vista profissional. O seu trabalho será reconhecido.

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor. Amor:
Os laços familiares fortalecer-se-ão e a paixão vai tomar conta
de si. Saúde: Ingira bastantes líquidos quentes. Será uma
excelente forma de combater o frio.
Dinheiro: Rentabilize o seu dinheiro e invista em algo que lhe garanta
amealhar alguns lucros.

assim no dia do nascimento do Menino Jesus.
O costume começou a enraizar-se. Na Alemanha, as famílias,
ricas e pobres, decoravam as suas árvores com frutos, doces e
flores de papel (as flores vermelhas representavam o
conhecimento e as brancas representavam a inocência). Isto
permitiu que surgisse uma indústria de decorações de Natal, em
que a Turíngia se especializou.
No início do século XVII, a Grã-Bretanha começou a importar
da Alemanha a tradição da Árvore de Natal pelas mãos dos
monarcas de Hannover. Contudo a tradição só se consolidou nas
Ilhas Britânicas após a publicação pela “Illustrated London News”,
de uma imagem da Rainha Vitória e Alberto com os seus filhos,
junto à Árvore de Natal no castelo de Windsor, no Natal de 1846.
Esta tradição espalhou-se por toda a Europa e chegou aos EUA
aquando da guerra da independência pelas mãos
dos soldados alemães. A tradição não se
consolidou uniformemente dada a divergência
de povos e culturas. Contudo, em 1856, a Casa
Branca foi enfeitada com uma árvore de Natal
e a tradição mantém-se desde 1923.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista
Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto
Tel.: (514) 849-9966

4242,Boul. St-Laurent, suite 204
Montreal, Qué., H2W 1Z3
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Estes nadas do NATAL
Manuel Carvalho
Hoje sinto-me feliz. É que , à hora do
almoço, no centre-ville, encontrei um
estabelecimento acolhedor, com uma
música de fundo adorável, que serve as
bicas a preceito, na estrita observância das
normas do ritual que me povoa o
imaginário: bom café, chávena de
porcelana, colherzinha metálica. Confesso
que estava a ficar traumatizado com
aqueles horrorosos assépticos pauzinhos
de plástico que tiravam todo o significado
ao quase inigualável prazer de tomar uma
bica.
É que uma bica não é só o café que se bebe mesmo que o lote
seja de feliz escolha. É também, é sobretudo aquele aroma que se
evola em ondas preguiçosas da chávena. É aquele paladar que fica
horas e horas agarrado à língua como uma segunda pele. É a
evocação dos cafés, esses lugares de culto, enfumarados da minha
juventude. É o relembrar das tertúlias e cavaquear desmedido
dentro das noites intermináveis. É, sobretudo, para mim, o
sortilégio do tilintar da colher contra as paredes da chávena.
Estou, pois, feliz. Por isso apetece-me escrever (falar) mais uma
vez sobre esses nadas tão grandes que influenciam, e estou em
crer que comandam, as nossas existências. E para começar, vou
cometer um sacrilégio. Não me perdoarão a ousadia esses novos
mercadores de ideias e emoções que nos querem ditar novas
condutas e formas de viver arredias da harmonia da natureza.
Perdoar-me-ão, estou certo, todos aqueles a quem querem roubar
a alma e teimam em resistir ao sedutor canto das sereias destes
mares procelosos em que vivemos. Citarei, pois, esse grande
timoneiro que foi Mao, o fundador da China moderna, queiram ou
não queiram aqueles que pretendem reescrever a História.
Dizia Mao, nos tempos em que combatia implacavelmente os
senhores da guerra de então que, antes de querer arrumar o
mundo, devemos saber arrumar o nosso quarto. Queria ele dizer
com isso que esses gestos-nadas tão grandes do nosso quotidiano
são primordiais nas nossas vidas. Tão importantes como a gota de
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água no oceano, como a árvore na floresta, como uma estrela no
céu, como uma pessoa na multidão. Tão importantes que serão
eles, memória imorredoura das civilizações, somatório de todo o
saber, as sementes de novas sementeiras e novas eras mais
promissoras.
Será que isto tem alguma coisa a ver com a quadra do Natal que
atravessamos? Desconfio que sim. Afinal de contas, Jesus, durante
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a sua curta peregrinação pela terra, limitou-se a relembrar a
importância desses nadas tão grandes que guiam os passos da
humanidade desde os tempos em que o mundo é mundo e que as
emoções irromperam, para sempre, no peito dos homens. Amor
incluido, para avivar a memória de quem ande disso esquecido
e se contente, nesta quadra, em entoar loas aos deuses dum
consumismo desbragado.
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História do “Pai Natal”

própria festa a 25 de Dezembro. Quando a tradição de Nicholas
prevaleceu ficou colada ao próprio Natal. ( Em 1969 por a vida do

Lendário distribuidor de prendas do Natal, um homem
gorducho e bonacheirão de farta barba branca trajado de um fato
vermelho com orlas brancas, e conduzindo pelo espaço um trenó
puxado por oito renas carregado de brinquedos. O Pai Natal (
também chamado St Nicholas, St Nick ou Santa Claus), assim reza
a história, visita todas as casas na noite de Natal descendo pela
chaminé para deixar presentes na arvore, peúgas ou sapatos de
todas as crianças bem comportadas. Embora esta imagem que nos
é familiar do Pai Natal tenha sido introduzida nos Estados Unidos
a partir da Holanda no século XVII, e em Inglaterra a partir da
Alemanha no meio do século XIX, as suas raízes remontam ao
antigo folclore Europeu e influenciaram as celebrações do Natal
no mundo inteiro.
St Nicholas foi um bispo da Ásia Menor do século IV referenciado
precocemente quanto às lendas de Natal por salvar marinheiros
das tempestades, defender crianças e oferecer generosas prendas
aos mais pobres. Embora muitas das “histórias” de Nicholas sejam
de autenticidade duvidosa ( como entregar um saco de ouro
deixando-o cair pela chaminé ) o que é certo é que a lenda correu
a Europa dando-lhe um papel de tradicional “ dador“ de prendas.
O dia de St Nicholas, em que se recebiam as prendas, era
originalmente celebrado a 6 de Dezembro mas, depois da Reforma,
os protestantes Germânicos deram especial ênfase ao Christkindl
(Menino Jesus) como sendo o “dador de prendas” no dia da Sua

Santo estar escassamente documentada, o Papa Paulo VI ordenou
que a festa de St Nicholas fosse retirada do calendário oficial
Católico Romano. )

Outros “dadores de prendas” de Natal no folclore Europeu como
o Père Nöel em França, Julenisse na Escandinávia, Father Christmas em Inglaterra e o nosso Pai Natal estão tenuamente
relacionados com St Nicholas.

Todos os anos na época do Natal em muitos lugares do mundo,
anúncios, cartões de boas festas, decorações sazonais e a presença
de pessoas vestidas de Pai Natal documentam a lenda moderna
de Santa Claus (Pai Natal). Crianças de todo o mundo escrevem
cartas ao Pai Natal e na noite de Natal, algumas, deixam-lhe
comida e bebida para uma rápida merenda a quando da sua
passagem.

Apesar do prazer nostálgico com que muitos adultos vêem o
acreditar das crianças no Pai Natal, a ideia do santo “dador de
prendas” tem actualmente alguns detractores. A maioria das
pessoas vê o Pai Natal como uma maneira meramente disfarçada
do espirito de dar, e aceita a inevitável descoberta das crianças
sobre o misticismo do Pai Natal como um ritual de passagem para
o mundo adulto. Outros argumentam que a história do Pai Natal
colide com o verdadeiro significado do Natal promovendo
meramente a ganância e o “comercialismo”. Para reconciliar a
história do Pai Natal com o significado religioso do Natal, alguns
Cristãos recordam-nos que as caracteristicas modernas derivam
de lendas de um antigo santo cuja vida foi um símbolo de amor,
carinho e generosidade.
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Conto de Natal
J.J. Marques da Silva
Aqueles dois garotos estavam a ser um
quebra-cabeças para a monitora que
ficara a cuidar deles. Tinham feito parte de
um grupo de crianças sobreviventes aos
cataclismos que tinham assolado o país, e
iam ser transferidos para outro local de
assistência porque eram estrangeiros e ali
ninguém falava a sua língua. Também
não se sabia nada dos seus progenitores,
eventualmente turistas. Os naturais da
região já tinham sido entregues aos familiares ou colocados
noutros lugares de socorro, mas para eles ainda não havia sítio
definido. A monitora compreendia-lhes o idioma, porém só o de
maior idade respondia às perguntas, porque o menor chorava
frequentemente, e o inquérito tinha que ser feito com rapidez pois
estavam em vésperas de Natal e o posto requeria a sua presença
com urgência.
— Diz lá, outra vez, o nome de teu pai?!... – insistiu a monitora:
— Meu pai chama-se Alberto, minha mãe Joaquina, e eu sou o
Pedrito. Eles ficaram no Bar quando eu fui com o Juanito ver a
praia. Andávamos por lá quando o mar galgou a terra, e não me
lembro de mais nada... Eu já disse tudo isto!
— E os pais do Juanito?
— Também foram ver a praia.
O Pedrito disse ainda ter dez anos, o Juanito seis, mas a conversa
era sempre fastienta, as perguntas repetidas, fatigantes, e o que
lhes valia era o leite em pó que a monitora misturava com água
dum garrafão, e lhes matava a fome. Porém o Pedrito era um
garoto bizarro, de aparência distinta e disciplinada, e não chorava
mostrando estar confiante, apesar da situação desoladora.
— Que religião tinham os teus pais? – O Pedrito respondia como
quem rejeita o imperfeito do verbo:
— Não têm nenhuma!
— Vossos pais não falavam de Deus?!
— Nós tínhamos todos os dias encontro com Ele. – Afirmava com
dignidade, e aqui, a monitora franzia os olhos e encolhia os ombros.
— Explica lá isso... – disse.
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— Tínhamos a devoção diária, e meu pai ensinou que todos nós
devíamos falar com Deus, porque todos éramos sacerdotes, e
tínhamos uma missão.
— Ora essa!... – Estranhou a monitora.
— Tu também eras sacerdote?!
— Eu sou sacerdote, emendou o Pedrito.
— E que fazes, então?!
— Falo com Deus. Hoje disse-lhe: Senhor, eu não sei dos meus
pais... Fazem-me muita falta! Por favor, trá-los depressa. Também
lhe disse que o Juanito não sabe dos pais dele, e eu já não sei como
consolá-lo!... Chora a cada passo.
A monitora ia escrevendo tudo num caderno e, cada vez mais
intrigada pelas respostas do garoto, continuou perguntando:
— E tu sabes se Deus te ouve?
— Oh! sim. Ele ouve, e sabe tudo.
Aqui a monitora ficou ainda mais estupefacta, e sentiu-se tentada
a dizer que seus pais tinham morrido, mas o garoto falava com tanta
afoiteza, que, suprimir-lhe a esperança sem ser ele a descobrir a
verdade por si mesmo, seria um golpe de maldade.
Um colega, que estava a escutar à distância, acudiu sorrindo:
— A bravura da sua fé infantil te deixa cada vez mais aturdida!
— Depois explicou-lhe que muitos cristão crêem que Deus os fez
“reis e sacerdotes”; que pertencem a uma “geração eleita e
sacerdócio real”, como está escrito na Bíblia (Apoc.5:10; 1ª
Pedro 2:9). Que alguns levam a sério essas palavras, e
consideram-nas ministério de testemunho e boas obras.
Inconcebível para ela, deu fim ao inquérito legal que vinha
fazendo e abandonou os garotos, entregues ao imprevisível da sua
sorte, na esperança de que o transporte não demorasse Foi então
altura do Juanito perguntar também, soluçando:
— E a minha mamã?! Deus também vai trazê-la? Eu não
compreendo nada... E se morreu com a chuva e o mar?! – Disse
com suspiros de angústia. Mas o Pedrito era, com efeito, um
verdadeiro sacerdote, e dulcificou uma vez mais as suas palavras:
— Mesmo assim Jesus vai estar connosco, e saberemos o que se
passa.— Juanito insistiu:
— Por que não vamos saber o que se passa? Olha tanta gente
a correr...
De facto pela rua corria gente em algazarra e os dois garotos
esgueiraram-se sem serem vistos pela monitora. Uma vez na rua
misturaram-se e correram como toda a gente, rumo à mesma
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meta onde estavam distribuindo comida, e também brinquedos
que um helicóptero transportara como benefício de Natal. Porém,
logo que se aproximaram foram de imediato afastados aos berros
dos que lá estavam sendo beneficiados:
— Fora estrangeiros! Vós sois ricos!...
Desprevenidos e ameaçados, deambularam em todas as
direcções por onde circulavam adultos carregando caixas, e
crianças afagando brinquedos em contentamento. O tempo foi
passando e a noite chegou. Perderam o lugar da tenda, e Juanito
passou a desfazer-se em lágrimas duma abundância incrível:
lágrimas que ele sufocara, querendo ser forte como Pedrito! Agora
também a fome os apertava, e os constrangia de pavor. Perdido o
local da tenda, voltaram ao sítio da distribuição, de onde já partira
o helicóptero, e por onde já ninguém circulava. Somente caixas de
cartão, abandonadas em desalinho, ali estavam, iluminadas pela
ténue luz da lua, como num convite para repousarem. Então o
Pedrito falou ao Juanito como um profeta:
— Vamos fazer um abrigo com estas caixas de papelão. Vou
contar-te histórias até amanhecer. Sei que Jesus não vai falhar.
Nós estamos vivos, afinal. Amanhã será diferente. – E começou a
contar que sua mãe falava de um menino, sem pais e sem abrigo,
a quem chamavam o João três dezasseis, que nunca estava triste,
e por ser tão alegre e confiante nunca passava fome e sempre
conseguia abrigo. O seu nome era o daquele versículo da Bíblia
onde está escrito que Deus ama de tal modo que até livra de morrer
perdido. Celebrava-se o Natal de Jesus, que é Caminho para os
perdidos, e até podia chegar com uma prenda! Juanito criava
ânimo.
Estavam ainda envolvidos na beleza morfeica das histórias,
quando viram aproximar-se um vulto, na distância de dez metros,
que pareceu sorrir-lhes, e desapareceu lesto como um gamo. Seria
Jesus?! Não se assustaram; e não tardou que os dois caíssem na
letargia do afago que os envolveu, na esperança para o dia diferente
do amanhã! Adormeceram. Ao acordarem, ali estavam duas
merendas apetitosas, e alguém que lhes disse com muito carinho:
— Comam! Vossos pais estão no hospital da cidade vizinha, mas
podem celebrar o Natal convosco. Eles estão livres de perigo!
Era a pessoa do vulto que tinham visto, alguém que procurara
encontrá-los, e tinha transporte para os conduzir.
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O Natal em Portugal (Costumes e Ritos)

O Natal é, sem dúvida, uma
das celebrações mais complexas do calendário português,
no qual se observam elementos
de cultos solsticiais e dos mortos, cerimónias da liturgia cristã comemorativas do nascimento de Jesus Cristo, entre
outros.
Actualmente, devido a uma
crescente globalização, o Natal
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português começa a ser influenciado por outras culturas,
sobretudo através dos filmes
americanos, um dos factos que
comprova este tendência é a
substituição do Menino Jesus
pelo Pai Natal na entrega dos
presentes; os tradicionais presépios, que representam o nascimento de Cristo (e que constituem um dos motivos mais notó-

rios da estatuária popular portuguesa) têm agora de coexistir
com a árvore de Natal, de origem certamente germânica.
Contudo, isto não quer dizer
que as tradições natalícias
portuguesas desapareceram!
No dia 24 Dezembro, véspera
de Natal, à noite, em certas
partes do país (especialmente
no norte) tem lugar a ceia de
Natal (chamada de consoada),
nesta serve-se bacalhau cozido
e a doçaria cerimonial (rabanadas, sonhos, mexidos, etc.).
Ainda no dia 24, no final da
ceia, há a missa do galo à meianoite, embora actualmente esta
missa esteja a cair em desuso.
No próprio dia 25, há um
jantar melhorado com carnes
diversas, em algumas zonas do
país no almoço do dia 25 é servida a tradicional roupa-velha,
feita com os restos da consoada
do dia anterior.
Um costume já quase esquecido é o de durante a ceia do dia
24 evocar-se os mortos, com o
seu lugar à mesa, fazendo-se
uma duplicação da ceia para
eles numa outra sala.
Em certas zonas queima-se
cepo do Natal, particular (nos
lares), ou público (nos adros), à
volta do qual se cantam canções tradicionais portuguesas.
O Natal é uma ocasião de
ofertas e presentes cerimoniais:
as consoadas.

A Voz de Portugal, 21 de Dezembro de 2005

Histórias de Natal
O Desastre do Pai Natal
Era véspera de Natal. O Pai Natal estava a
preparar-se para começar a viagem. O trenó
estava cheio de presentes, as renas estavam a
acabar de comer. Estavam todos ansiosos!
Depois começou a sua longa viagem pelo céu.
A certa altura atravessaram uma nuvem quase
gelada. As renas arrepiaram-se e despistaramse... Perderam-se... Eles andavam perdidos pelo
céu, as renas andavam de um lado para o outro
e como o trenó estava muito cheio, começaram
a cair presentes. O trenó ia indo cada vez mais
para baixo e foram bater numa árvore. As renas
ainda estavam arrepiadas e o Pai Natal já
pensava: - Se eu não deixo os presentes nos
sapatinhos, as crianças vão pensar que eu não
existo. - Vamos renas, temos de voltar para o
céu para finalmente distribuirmos os
presentes.- Disse o Pai Natal. - Mas, quando o
Pai Natal reparou, o trenó estava partido. Eles
tinham que refazê-lo. Então, repararam que
alguém ainda tinha a luz acesa.
O Pai Natal foi lá e perguntou: - Pode
emprestar-me um martelo e parafusos? - Sim,
eu empresto-lhe.- disse o sapateiro que ainda
trabalhava.
- Obrigado.
- disse o Pai Natal. Depois de o trenó estar
pronto, foram começar a distribuir os
presentes. Quando acabaram de distribuir os
presentes, para casa felizes por terem resolvido
tudo.
A Joana e o menino perdido
Numa manhã de Dezembro muito fria, a
Joana acordou e estava a nevar. Levantou-se,
vestiu-se à pressa e foi brincar para a rua muito
contente e feliz. De repente olhou e viu um
menino a chorar. - Porque estás a chorar? Porque eu tenho frio, não tenho comer e
ninguém me quer. - Não estejas triste. Vem
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comigo, que eu dou-te comer, dou-te roupa e ficas
na minha casa para sempre. Eu vou pedir à minha
mãe para ficares lá a dormir. Os dois meninos
dirigiram-se para casa da Joana e falaram com os
pais.
Eles disseram logo que ficavam com o menino.
- A tua mãe é muito simpática e o teu pai também.
Eles deixam-me ficar na tua casa. Que bom! E o
menino ficou com a Joana e passou o Natal mais
feliz da sua vida.
Uma história de Natal
Era uma vez um menino que se chamava Rafael.
Um dia ele ouviu o pai a falar com a mãe, que iam
preparar uma festa para festejar o Natal.
O Rafael pensou logo em convidar o seu grande
amigo João, que vivia numa barraca, numa zona
muito pobre junto de um rio. Como o seu amigo
não tinha telefone teve de ir à casa dele. Quando
lá chegou perguntou: - Está alguém em casa? - e
ninguém respondeu. Então ele decidiu entrar, e o
João estava lá dentro. - Então João, porque é que
não respondeste? - Porque estava distraído.
- Ah! Olha eu vim aqui, para te convidar para ires
lá a casa passar o Natal. - Não posso. - Então
porquê? - Porque a minha mãe está doente. - O
que é que ela tem? - Tem uma gripe muito forte.
- Ah! Mas se ela tomar um bom remédio, de
certeza que vai ficar boa. - Isso já eu pensei, mas eu
não tenho dinheiro para ir ao médico nem à
farmácia. - Eu vou pedir aos meus pais. - O Rafael
foi ao carro e perguntou aos pais:
- Pai, podes emprestar dinheiro ao João, para ele ir
comprar os remédios à mãe? - Está bem eu
empresto. - Obrigado pai; eu adoro-te. Vou já
contar ao João. - Então o João foi comprar os
remédios e a mãe ficou boa.
- No dia de Natal o João e a mãe foram lá a casa
do Rafael e festejaram o Natal todos juntos.
- Só é pena, que todas as crianças não tenham
um Natal assim nem um amigo como o Rafael.
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Uma Aliança de Amor

Pe. José Vieira Arruda

Para nós cristãos e cristãs, Jesus é o símbolo visível e perfeito da aliança
de amor que Deus faz com todos nós e com a criação. Em Jesus, Deus
vem ao nosso encontro a alia-se connosco – põe-se do nosso lado, do
lado da nossa libertação, do lado da nossa salvação! Torna-se então nosso
aliado, nosso amigo na luta por « um outro mundo possível». Contra
todos os terrorismos, seja cultural, económico, político e/ou religioso,
aí está Deus ao lado daqueles e daquelas que lutam pela libertação, pela
salvação, por «um outro mundo possível». Com o nascimento de Jesus,
Deus diz-nos que o ser humano é capaz se ele/ela se tornar como uma
criança... voltar às raízes, assumir não o evangelho do Poder, mas o poder
do Evangelho, assumir a virtude da humildade e do serviço diante de
todos os outros seres humanos, diante da criação... para que «um outro
mundo seja possível»!
Para toda a comunidade portuguesa de Laval, Montreal e arredores,
da minha parte e da parte de todos os grupos da pastoral da Missão de
Nossa Senhora de Fátima, Boas Festas do Natal e Feliz Ano Novo de
2006. E, unidos a Jesus, que nasce em Belém, unidos uns aos outros,
continuemos a sonhar... com a verdade, com a justiça, com a paz!
Aqui segue o horário das nossas celebrações para o Natal e Ano Novo:
Sábado, dia 24 de Dezembro: Tradicional «Missa do Galo» às 22h00.
Domingo, dia 25 de Dezembro: Celebração da Eucaristia da Natividade do Senhor, às 11h00.
Sábado, dia 31 de Dezembro: Celebração da Eucaristia de Acção de Graças, às 18h00.
Domingo, dia 01 de Janeiro: Celebração da Eucaristia da Festa de Maria, Mãe de Deus, e do
Dia Internacional da Paz, às 11h00.
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Dois cantores adoráveis
Maria Calisto
No passado 19 de Novembro, tivemos a presença de dois cantores
muito simpáticos, vindos dos Estados Unidos, Peter Michaels (pela
segunda vez) e João Correia (Mãe Rainha), na festa tanto esperada
da Vindima. Foi com muito prazer que entrevistei os dois homens,
dois açorianos simples e agradáveis. O Peter Michaels adora cantar
Rock, e o João Correia é um romântico de alma.

Deportado” foi uma história verdadeira. Aconteceu a um primo
meu desviado. A mãe e outras pessoas pediram muito para eu
cantar uma canção sobre ele, para famílias que vivessem o mesmo.
Com a ajuda do Marc Dennis, o “Deportado” está no comércio.
Gosto muito de cantar, de falar sobre a verdade, dos problemas da
vida.

ENTREVISTA COM PETER MICHAELS

VP: A primeira vez que estiveste em Montreal, três anos
atrás, estive contigo na festa da Vindima e adorei ouvir-te cantar
(Peter agradece) e acho que as pessoas que na noite do 19
de Novembro ouviram-te pela primeira vez estão de acordo
comigo, tens que voltar mais vezes. (Peter agradece) Quando
estará pronto o teu segundo disco?
PM: Se tudo correr bem, no final do mês de Fevereiro (o Peter
prometeu mandar o seu novo trabalho para a Rádio Centre-Ville
quando estiver pronto). Tive a colaboração do Marc Dennis e
talvez vou ter uma canção com o João Correia. Vir outra vez a
Montreal!? Espero que seja para muito breve. Gostaria de
agradecer o senhor Manuel Torres e seu convívio pelo convite, e
estarei sempre de coração aberto para os convites do senhor
Torres.
VP: Para terminar, Peter, muito obrigado por teres aceitado
esta entrevista, e muita sorte e sucesso na tua careira. Montreal
estará sempre de braços abertos para te receber novamente,
esperemos que seja em breve.
PM: Obrigado a ti, e muito obrigado às pessoas por estarem
presentes nessa noite. Acho que devemos ser humanos e tratar as
pessoas com respeito, porque a final, somos todos irmãos e iguais.

A Voz de Portugal: Olá Peter, bem-vindo a Montreal, pela
segunda vez.
Peter Michaels: É sempre um gosto vir a Montreal, mesmo se
é só a segunda vez.
VP: Peter, aqui em Montreal, as pessoas não te conhecem
muito, podes dizer-nos como começou a tua careira artística?
PM: Começou como uma brincadeira, tinha apenas 15 anos. Aos
19 anos, comecei a cantar para os portugueses nos Estados Unidos,
desde então nunca mais parei. Fiquei amigo com Marc Dennis,
que me ajudou muito, colaborando no meu primeiro disco “Tem
que haver amor”.
VP: Para ti, o que significa a música?
PM: É um desporto. Para mim, a música é alegria; é para alegrar
os corações.
VP: A tua canção “Tem que haver amor”, é uma canção muito
bonita que fala do racismo, que temos de viver num mundo
de amor. Para ti, o que quer dizer um mundo de amor?
PM: Vivemos num mundo onde existe muita violência, onde
temos muitos problemas. Acho que deveremos viver num mundo
de paz, muito importante num mundo de amor, para a gente poder
chegar ao fim.
VP: Tens um estilo de música um pouco diferente da maioria
dos cantores portugueses. Gostas muito de falar dos
problemas da vida, como a droga, a deportação, o racismo.
Donde vêm esta inspiração?
PM: Eu penso muito na minha vida e vejo os problemas dos meus
amigos e da minha família. Por exemplo, a minha canção “O
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ENTREVISTA COM JOÃO CORREIA
VP: Olá João, bem-vindo a Montreal. João, para quando
será o seu terceiro álbum?
JC: Para o mês de Fevereiro, e terei uma surpresa - música
romântica (A Voz de Portugal, foi o primeiro a saber desta
surpresa).
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VP: O seu segundo disco tem uma variação musical: vai
da desgarrada, à tristeza, passando por bailinhos. Qual é o
tipo de música que gosta mais de cantar?
JC: (a sorrir) Bailinhos!
VP: Acha que tem uma diferencia entre a comunidade
portuguesa de Montreal e a dos Estados Unidos?
JC: Adoro Montreal, e acho que nos Estados Unidos como aqui,
as pessoas são iguais. Sinto-me à vontade com as pessoas, aqui e
lá.
VP: O que sente quando está no palco a cantar?
JC: No início, tinha muitos nervos, não era capaz de falar. Mas
agora sinto muito alegria.
VP: Acha difícil ter que sair de casa ao fim de semana e deixar
a família atrás?
JC: (sério) Muito. Separei-me da minha mulher e dos meus
filhos por causa da música. A minha mulher já não queria que eu
cantasse. Agora, tenho uma namorada que gosta muito de vir
comigo, mas é muito difícil e às vezes, devemos fazer escolhas.
VP: O que mais gosta neste passa tempo?
JC: A união com a nossa gente e com os outros artistas.
Conviver com o público é o que eu mais gosto; fazemos amigos para
todos os lados.
VP: Um grande obrigado amigo João, e muita sorte para
esta noite e na tua careira. É sempre um prazer falar consigo
e ficaremos à vossa espera, outra vez em Montreal.
JC: Obrigado a ti, e a toda a comunidade portuguesa de
Montreal, é sempre um prazer estar aqui.
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Natal… Palavra “Mágica”!
Elisa Rodrigues

Natal é realmente uma palavra mágica na vida de muita gente, principalmente, na vida de
uma criança. E, foi no mencionar da palavra Natal que me surgiu a ideia, mais uma vez,
de vos transmitir, através deste meu artigo, algumas pequenas mensagens desta quadra
natalícia, elaboradas por algumas crianças da nossa comunidade. Com algumas simples
palavras ou com um simples desenho, Natal é ou não é uma verdadeira magia?
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A Tuna de Oiro da Missão de
Santa Cruz no Château Ramesay
Foi no passado Domingo 4 de Dezembro que a Tuna de Oiro da
Missão de Santa Cruz se apresentou no Château Ramesay do
Velho Montreal. A temperatura não era muito convidativa. Frio e
neve à mistura convidam mais ao calor do lar do que sair.
Mas decidi finalmente ir ao Château Ramesay para ouvir e
apreciar a Tuna de Oiro da Missão de Santa Cruz que nesse dia
dava dois espectáculos , o primeiro às 13h.30 e o segundo ás 15
horas na
acolhedora sala de concertos do Château.
Chego. Entregam-me um programa e leio :
« Estes concertos são o resultado de um esforço colectivo.
E eles são oferecidos com o amor do presente e do passado e
reflectem muito talento. Eles convidam-nos à descoberta da nossa
história. O nosso interesse é preservar a cultura de outrora».
Não pude assistir por limite de tempo ao segundo concerto da
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Augusto Assis
Tuna mas assisti com prazer e delícia ao primeiro.
Volto ao programa e leio :
A Tuna de Oiro tem por missão divulgar os cantos tradicionais
portugueses. Filomena Amorim foi escolhida Directora da Tuna
pelos seus conhecimentos da música instrumental e cantada e
pelos seus dons de dirigente. A sala que não é muito grande mas
íntima estava repleta de um público atento e interessado.
Com a sua habitual competência a Tuna interpretou
1) Coimbra é uma lição de amor
2) Alecrim
3) O José aperta o laço
4) Meu lírio roxo do campo
5) Pezinho da Vila
Seguiram-se então algumas canções de Natal :
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1) É Natal
2) Em Belém, à meia noite
3) Natal de Évora
4) É Natal – Amen
5) O Menino que nasceu
6) Noite Feliz
7) Hino da Tuna
Registo em seguida algumas notas colhidas no decorrer do
concerto. A Tuna foi recebida pela senhora Marguerite Boucher
organizadora das actividades culturais do Museu.
O público reagiu bem chegando mesmo a haver um
interessante diálogo entre os cantores e a assistência.
Tudo muito positivo. Pode dizer-se, segundo o que ouvi, que esta
experiência foi muito agradável para a Tuna não só a nível musical, mas também a nível histórico e cultural porque os membros
da Tuna tiveram a oportunidade
de visitarem o Museu, descobrindo assim a história da « Nouvelle
France ». Foi, pois, um acontecimento artístico importante para os
intérpretes e para o público que assistiu e aplaudiu longamente
cada uma das interpretações.
Retenho a terminar as próximas datas de apresentação da Tuna
:
1) 11 de Dezembro em Santa Cruz durante a Festa do Doente.
2) 24 de Dezembro de 2005 às 23h.30 na Missão ( Concerto de
Natal ).
3) 1 de Janeiro de 2006 às 10 horas em Santa Cruz - Animação
da Missa.
É com prazer, pois, que registo este acontecimento musical que
demonstra, uma vez mais a boa vontade de quem o organizou e
a competência de quem o apresentou.
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“Natal”...
Politicamente incorrecto?
António Vallacorba
Natal, Christmas, Noël, Navidad, Natale...
Embora não constituindo a festa mais solene da Igreja, contudo,
é, para nós cristãos, um acontecimento muito especial e de forte
tradição nas nossas vidas; revestindo-se, por outro lado e ao
mesmo tempo, de assaz importante para o comércio em geral, pois
quer queiramos quer não, é um facto assumido por todos nós:
escolhemos para viver onde vivemos e aceitámos a realidade fria
do nosso comportamento mundano como consumidores ávidos de
tudo o que aparece no mercado. Ademais, somos operários,
funcionários, comerciantes e industriais desse mesmo mercado,
que é hoje, irremediavelmente, uma consequência da
globalização, beneficiando não só a economia local, mas também
as dos demais países, sobretudo os subdesenlvolvidos, cujas
populações são também de carne e osso, pouco importando se
adoram Buda, Maomé e Zaruastra, entre outros.
Por esta altura do ano, mas sem esquecer que todos os dias é
Natal, deixo-me encher por aquele espírito de Natal da mensagem
que me enviou o JVerdasca, do Brasil, na qual diz que o “Espírito
é algo superior, imaterial, a configurar valores normalmente
enobrecidos pelos bons sentimentos humanos e humanistas, e, no
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caso presente, (...) concretiza-se nas elevadas ideias em que
assentaram as bases do cristianismo, a que até os agnósticos se
rendem na Quadra Natalina, pois também eles têm sentimentos,
família, amigos, ideais, e, principalmente, alma e coração”. Por
conseguinte, considera que “o Espírito de Natal é sinónimo de
Amizade, semelhante a Fraternidade, parecido com
Confraternização, e, principalmente, igual a Paz”.
Entretanto, e numa outra mui sugestiva mensagem-poema que
recebi do padre José M. Cardoso, responsável da Missão
Portuguesa Santa Cruz, de Montreal, e ex-missionário pelas terras
de Benim, quedo-me, pensativo, sobre a parte do verso em que o
padre Cardoso, depois de questionar-se sobre que sinal dará “um
Deus teimoso” à nossa porta e responde que “Por isso vou abrir de
par em par/ As portas/ - Pois então - / Deste Natal/ E quem houver
que bata entrará/ Os que não foram ele/ Partirão/ E quem ficar
já sei/ É o sinal”...
Aqui está: “Os que não foram ele/ Partirão”!
Mas quem porventura serão esses que partirão e cuja atitude
tanto me incomoda? Já vos digo!
São aqueles que, na semana passada, não só cortaram os dedos
a uma das mãos da imagem do Menino-Jesus, exposta
publicamente no respectivo presépio para a apreciação de todos,
na baixa citadina, mas que ali voltaram para a roubar. São todos
aqueles e aquelas que, há dias, numa rua de Vancouver, nada
fizeram para ajudar um vagabundo que ardia num saco de
campismo enquanto dormia naquela via pública. E são, por último,
mas não unicamente, todos aqueles que deram azo ao título deste
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texto.
São aqueles e aquelas que objectaram às palavras da
Governadora-Geral do Canadá, Michaëlle Jean, quando esta
apresentou, no Rideau Hall, em Otava, a coisa falada - a árvore do
Natal. Aparentemente ao que se ouve dizer, esta nova mentalidade
de gente terá preferido que a sra. Jean se houvesse referido àquele
símbolo como o de “árvore da festa” (ou do feriado) e não do Natal.
Entretanto, nos Estados Unidos, o sr. Bush, contrariamente ao
que tem sido habitual, não fez este ano qualquer referência ao
Natal na mensagem que para tal divulgou à nação, mas, em vez,
a saudando com um Happy Holiday ou Season’s Greetings (Feliz
Feriado, Saudações Festivas ou Boas Festas).
Mas, pergunto, o que é que a palavra “Natal” tem de abjecto para
que essa minoria de pessoas a não queira aceitar?
Eu entro sem qualquer problema numa sinagoga, num salão do
Reino de Jeová e numa mesquita como entro numa igreja da
minha fé e devoção. Não me incomoda o facto de outros
acreditarem no que acreditam logo que me não seja prejudicial
e adentro do mútuo respeito que deve haver entre uns e outros.
Entretanto, deixo no ar esta pergunta: Até que ponto é que
vamos esvaziar-nos da tradição do Natal a fim de acomodarmos os
gostos de outrém?
É universalmente aceite neste aspecto como nos demais, que
respeitar os outros não implica ou significa desrespeitarmo-nos.
Votos de um Santo Natal e próspero Ano Novo, repleto de saúde,
amor e paz.
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Festival Pirotécnico 2006,
mais uma presença Portuguesa
tival Internacional Pirotécnico
de Montreal, ou seja mais pro-
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Diamantino de Sousa
priamente
Festival
PirotécMais umaovez
este ano
o Fesnico Loto-Québec, terá inicio no

sábado dia 17 de Junho 2006,
contará com uma equipa portuguesa denominada Pirotecnia
Macedo que contara com a sua
primeira presença em Montreal. O evento este ano terá a
abertura a 17 de Junho com a
actuação da Suiça, seguido
pela Itália no domingo dia 25 de
Junho, a Argentina actuará no
domingo 2 de Julho, a Africa do
Sul no sábado 8 de Julho, PORTUGAL fera a sua actuação na
quarta-feira dia 12 de Julho
com o tema ainda por definir, o
Canadá actuara no sábado dia
15 de Julho, os Estados Unidos
actuarão na quarta-feira 19 de
Julho, a França no sábado dia
22 de Julho e o último concorrente do concurso será a Austrália que actuara na quartafeira 26 de Julho. A entrega dos
prémios será dia 29 de Julho
com a cerimónia de fecho a
carga da organização “La Ronde” com a actuação da Pirotecnia Panzera.
Após o desempenho da equipa concorrente do ano passado
“Luso Pirotecnia” que mereceu
os elogios dos especialistas e
embora não tenha ganho nenhum prémio, fez valer o que se
faz de melhor nesta arte. Mais
uma vez vamos torcer pela equipa Portuguesa e esperamos
que consiga uma boa classificação.

A Voz de Portugal, 21 de Dezembro de 2005
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Estas são de graça...

Cartões de Natal

Um rico lavrador alentejano ofereceu um Mercedes ao filho,
quando este fez o exame de condução com sucesso. O filho,
entusiasmado com a sua nova máquina, pediu ao pai se o
deixava ir até Lisboa para experimentar o carro. O pai chamoulhe a atenção para a sua pouca experiência como condutor, mas,
depois de muita insistência do filho, lá condescendeu. Havia
contudo imposto uma condição. O filho quando chegasse a
Lisboa devia telefonar imediatamente para não o deixar em
cuidados. O rapaz partiu para Lisboa e, ao fim de três horas,
telefonou a dizer :
- Estás a ver pai... não houve problemas... vou já voltar.
Passa-se um dia, dois dias, três dias... e o filho não deu mais
notícias. O lavrador andava desesperado. Ao fim do terceiro dia
o filho apareceu.
- Rapaz... onde te meteste que me deixaste em cuidados...
Ao que o filho respondeu :
- Meu pai... para lá foram tudo facilidades... mas para cá, todo este
caminho de marcha-atrás... não é fácil não.

King Kong (2005)

Um homem colocou um anúncio no jornal:
“Quero uma esposa”.
No dia seguinte recebeu centenas de cartas dizendo:
“Podes levar a minha”.

Peter Jackson, vencedor de três Óscares da Academia pela
trilogia “O Senhor dos Anéis”, realiza a aventura dramática
KING KONG, transportando a sua arrebatadora visão
cinematográfica para a iconográfica história do gorila gigante
capturado na selva e levado para um trágico destino na
chamada civilização. Jackson toma a seu cargo a realização,
produção e co-argumento, rodeando-se de uma lista de
reconhecidos talentos.

Sabia que...
Pai Natal gordinho e vestido de encarnado?
Lê como foi!
O Pai Natal tem uma origem muito antiga. Nos países
nórdicos, era costume alguém vestir-se com peles e representar
o “Inverno”, visitando as casas onde lhe ofereciam de beber e
de comer, pois, se o tratassem bem, iriam ter sorte. Mais tarde,
esse Pai Natal foi associado a São Nicolau. Bem mais tarde,
juntaram-se as duas figuras numa só. Só no século XIX é que
surgiu uma imagem definida do Pai Natal: o norte-americano
Clement Moore, em 1822, escreveu o poema “Uma Visita de São
Nicolau” em que o descrevia em pormenor e, desde então, tem
sido essa a imagem utilizada: um velhote gordinho e alegre, que
se desloca num trenó puxado por oito renas e que entra em casa
pela chaminé.
Sabias que a cor dos trajos do Pai Natal é bem mais recente
do que se imagina?
Por volta de 1930, a Coca-Cola contratou um publicitário para
criar a campanha de Inverno. Deste modo, o encarnado e o
branco que eram as cores da empresa ficaram associadas à
figura do Pai Natal.

Foto da semana
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Em 1846, na Inglaterra, Sir Henry Cole estava com um
problema. Ele era o diretor do museu Victoria and Albert, e como
estava muito ocupado, acabou esquecendo de mandar as cartas
desejando um feliz Natal para seus amigos. Quando se lembrou,
o Natal estava próximo e ele não havia escrito nada.
Foi aí que ele teve uma idéia genial. Mandou um artista amigo
seu fazer uma gravura bem bonita, mandou imprimir várias
cópias e escreveu atrás uma frase bem curta: “Que Deus lhe dê
um Feliz Natal”. Foi só enviar, e foi aquele sucesso.
As pessoas não estavam acostumadas a receber uma obra de
arte pelo correio, e ficaram maravilhadas. No Natal seguinte,
ninguém perdeu tempo, e todos começaram a copiar a brilhante
idéia de Sir Henry Cole. Em poucos anos, tornou-se hábito enviar
um cartão com um belo desenho, desejando Feliz Natal.

As renas do Pai Natal

Naomi Watts, nomeada para um Óscar da Academia por 21
Gramas interpreta Ann Darrow, uma actriz oriunda do
mundo do vaudeville que se vê sem trabalho em Nova Iorque
na época da Depressão. A sua sorte muda ao conhecer Carl
Denham (Jack Black), um realizador empreendedor e
aventureiro que luta por um lugar ao sol na indústria do
entretenimento. Ousado, fervilhante de ideias e carismático,
Denham tem um sentido inato para o entretenimento e um
apetite para a grandeza que ultimamente o têm levado à
catástrofe. Adrien Brody, vencedor de um Óscar da
Academia por “O Pianista”, assume o papel de Jack Driscoll,
um argumentista nova-iorquino que se torna no improvável
herói de uma história de aventura e romance que irá testar
a sua coragem física e o seu coração.

Ana Carvalho uma empregada sensacional na Tasca

Silva, Langelier
& Pereira Inc.
Assurances Pierre G. Séguin Inc.
Seguros e serviços financeiros

O Pai Natal tem muitas renas, que treinam todo o ano, mas na
Noite de Natal usa só oito. Chamam-se: Dasher, Dancer, Prancer,
Vixen, Comet, Cupid, Blitzen e Donder.
A rena chamada Rudolph, de nariz encarnado, só apareceu em
1949 por causa de uma música de um norte-americano (Gene
Autry) chamada: “Rudolph the Red-nosed Reindeer” (Rodolfo, a
Rena de Nariz Vermelho).
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Programação da RTP Internacional
Quarta-feira 21 de Dezembro
02:00
05:00
08:00
09:10
09:40
10:05
12:05
12:25
12:40
13:10
14:00
14:55
15:00
16:10
16:20
18:20
19:30
19:31
20:30
21:00
21:30
22:00
00:40
01:10
01:30

Quinta-feira 22 de Dezembro Sexta-feira 23 de Dezembro

02:00
BOM DIA PORTUGAL
05:00
PRAÇA DA ALEGRIA
08:00
JORNAL DA TARDE
09:15
ENTRE NÓS
09:45
RUAS VIVAS
PORTUGAL NO CORAÇÃO 10:00
13:00
QUIOSQUE
NOTÍCIAS RTP MADEIRA 13:15
13:45
EUROPA CONTACTO
PORTUGAL EM DIRECTO 14:15
15:15
FILHA DO MAR
15:30
RUAS VIVAS
16:30
TELEJORNAL Directo
CONTRA-INFORMAÇÃO 16:45
18:30
PRÓS E CONTRAS
DEBATES PRESIDENCIAIS 19:01
20:05
Grelha RTPi 2005
20:35
JORNAL DAS 24 HORAS
21:00
EUROPA CONTACTO
21:30
OS LOBOS
22:00
MAGAZINE
23:45
PRAÇA DA ALEGRIA
00:30
REPÓRTER ÁFRICA
01:00
EURONEWS
01:30
BOM DIA PORTUGAL

BOM DIA PORTUGAL
O NATAL DOS AVÓS
JORNAL DA TARDE
ENTRE NÓS
RUAS VIVAS
O NATAL DOS AVÓS
NOTÍCIAS RTP MADEIRA
ÁFRICA CONTACTO
A ALMA E A GENTE
FILHA DO MAR
RUAS VIVAS
TELEJORNAL
CONTRA-INFORMAÇÃO
DIVER(C)IDADES
ÁFRICA CONTACTO
JORNAL DAS 24 HORAS
CASA DA SAUDADE
DOCUMENTÁRIO
OS LOBOS
MAGAZINE
FUTEBOL: 1ª LIGA
NÓS
REPÓRTER ÁFRICA
EURONEWS
BOM DIA PORTUGAL

Segunda-feira 26 de Dezembro Terça-feira 27 de Dezembro
02:00
05:00
08:00
09:15
09:45
10:00
12:15
12:30
13:05
14:00
14:45
15:00
16:00
16:15
17:30
18:30
19:01
20:05
21:00
21:30
22:00
00:30
01:00
01:30

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
ENTRE NÓS
RUAS VIVAS
PORTUGAL NO CORAÇÃO
NOTÍCIAS RTP MADEIRA
EUA CONTACTO - JERSEY
PORTUGAL EM DIRECTO
FILHA DO MAR
RUAS VIVAS
TELEJORNAL
CONTRA-INFORMAÇÃO
TUDO SOBRE...
PEDRO E INÊS
EUA CONTACTO - JERSEY
JORNAL DAS 24 HORAS
MIL E UMA VOZES
O MUNDO EM MEMÓRIA
MAGAZINE
PRAÇA DA ALEGRIA
REPÓRTER ÁFRICA
EURONEWS
BOM DIA PORTUGAL

02:00
05:00
08:00
09:15
09:45
10:05
12:15
12:30
13:00
14:00
14:45
15:00
16:00
16:15
16:30
17:00
18:30
19:01
20:05
21:15
21:30
22:00
22:15
00:30

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
ENTRE NÓS
RUAS VIVAS
PORTUGAL NO CORAÇÃO
NOTÍCIAS RTP MADEIRA
CANADÁ CONTACTO
PORTUGAL EM DIRECTO
FILHA DO MAR
RUAS VIVAS
TELEJORNAL
REVISTA DO ANO 2005
CONTRA-INFORMAÇÃO
A ALMA E A GENTE
MODA DAS TRANÇAS
PRETAS
CANADÁ CONTACTO
JORNAL DAS 24 HORAS
TUDO SOBRE...
DOCUMENTÁRIO
MAGAZINE ARTES
CONTAS EM DIA
PRAÇA DA ALEGRIA
REPÓRTER ÁFRICA

02:00
05:00
08:00
09:15
09:45
10:00
12:15
12:30
13:00
14:00
14:45
15:00
16:00
16:15
17:15
18:30
19:01
20:05
21:00
21:30
22:00
22:15
00:30
01:00
01:30

BOM DIA PORTUGAL
PRAÇA DA ALEGRIA
JORNAL DA TARDE
ENTRE NÓS
RUAS VIVAS
SONHOS DE NATAL 2005
NOTÍCIAS RTP MADEIRA
BRASIL CONTACTO
PORTUGAL EM DIRECTO
FILHA DO MAR
RUAS VIVAS
TELEJORNAL
CONTRA-INFORMAÇÃO
RTPI NOTÍCIAS
TUDO SOBRE… O NATAL
BRASIL CONTACTO
JORNAL DAS 24 HORAS
POR OUTRO LADO
OS LOBOS
MAGAZINE
CONTAS EM DIA
PRAÇA DA ALEGRIA
REPÓRTER ÁFRICA
EURONEWS
ENTRE NÓS

Sábado 24 de Dezembro

Domingo 25 de Dezembro

02:00
02:30
04:15
04:45
05:45
07:30
08:00
09:15
09:45
10:30
10:45
14:00
14:30
15:00
16:15
17:30
18:00
19:00
20:01
21:05
21:30
22:30
23:30
00:00
01:30

02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:15
10:45
11:45
13:15
13:30
14:00
15:00
16:00
16:15
19:01
20:00
20:30
21:05
22:05
23:00
01:30

70x7
FLORESTA MÁGICA
ÁFRICA 7 DIAS
BRINCAR A BRINCAR
NATAL ESCOLAS 2005
LATITUDES
JORNAL DA TARDE
GOSTOS E SABORES
DIA SANTO
NOTÍCIAS RTP MADEIRA
PORTUGAL NO CORAÇÃO
VENEZUELA CONTACTO
A ALMA E A GENTE
TELEJORNAL
NATAL DE CONTACTOS
AMÁLIA
CONCERTO DE NATAL DA
MISSA DO GALO 2005
JORNAL DAS 24 HORAS
GOSTOS E SABORES
FELIZ NATAL MARIANA
MEMORIAL DE NATAL
A ALMA E A GENTE
MÚSICAS DE ÁFRICA
TROCADO EM MIÚDOS

Moda das tranças pretas

Pedro e Inês

Um programa de fados que retrata a vida
artís-tica e familiar desta
figura do fado, Vicente
da Câmara. Um espectáculo com Vicente da
Câmara e outros fadistas a pretexto dos 50
anos do fado “Tranças
pretas”. Com uma carreira de mais de 50 anos,
Vicente da Câmara vai estar acompanhado neste
espectáculo de seus filhos e de outros fadistas, tais
como: António Pinto Basto, Teresa Siqueira, Maria
João Quadros, Carlos Rebelo de Andrade, Rodrigo
Pereira e Carlos Pegado. Alguns dos fados
interpretados serão os mais representativos da
carreira de Vicente da Câmara e muitos deles
cantados em dueto. Mais do que uma homenagem
ao fado das tranças pretas é uma homenagem ao
fadista Vicente da Câmara.
É, pois, neste sentido que se pretende construir um
programa de fados que retrate a vida artística e familiar desta figura do fado. Artur Agostinho, um dos
seus grandes amigos, fará com ele uma conversa que
atravessará uma boa parte da sua vida e carreira.

O amor impossível que D. Pedro e
Inês de Castro viveram vai apaixonar
os portugueses nesta série de Moita
Flores. Série de ficcção histórica,
escrita por Francisco Moita Flores em
13 episódios e produzida pela Antinomia para a RTP, por ocasião do
650.º aniversário da morte de Inês de Castro. As gravações tiveram
como cenário a Mata dos Sete Montes, em Tomar, e o Mosteiro de
Alcobaça, onde foi recriada a famosa “sala do trono”. D.Pedro
(Pedro Laginha) não chega a tempo de salvar a sua amada Inês
(Ana Moreira), que morreu nas mãos de três carrascos
contratados pelo rei D. Afonso IV (Nicolau Breyner).

Amália
Um grande musical de La Féria, uma homenagem à grande diva
do fado. Um fantástico espectáculo musical de Filipe La Féria, em
homenagem a Amália, a grande diva do fado. À cabeça de um
elenco luxuoso, está Alexandra, que interpreta a figura de Amália
na maturidade. Um fabuloso elenco, do qual
fazem parte 59 artistas, entre músicos, actores,
cantores e fadistas. Destaque para a participação de Carlos Quintas, Mariema, Henrique
Feist, Joel Branco, Noémia Costa, Helena
Rocha e Jorge Sousa Costa.

FELIZ NATAL
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DA TERRA AO MAR
POP UP
BIOSFERA
AS LIÇÕES DO TONECAS
SMS - SER MAIS SABEDOR
MISSA DE NATAL
BENÇÃO URBI ET ORBI
BRINCAR A BRINCAR
JORNAL DA TARDE
48º SEQUIM D´OURO - 2005
A MENINA DO MAR
OS ESPADINHAS CIRCO
NOTÍCIAS RTP MADEIRA
TIMOR CONTACTO
DIÁRIO DO PAI NATAL
TELEJORNAL
MENSAGEM 1º MINISTRO
AMÁLIA
JORNAL DAS 24 HORAS
CONTRA-INFORMAÇÃO
NOITE EM BELÉM
PEDRO E INÊS
DIÁRIO DO PAI NATAL
MISSA SOLENE ROSSINI
BOM DIA PORTUGAL

12/20/2005, 12:35 PM

FELIZ NATAL
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CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

UM SERVIÇO DO

EM 19 DEZEMBRO 2005

1EURO=1.3973
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

IGREJAS
514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.376.3210
514.593.9950
514.525.9575

ENSINO ESCOLAR
514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

LISBOA
355 Rachel Est

514.844.3054

TAGUS
4289 St-Laurent

514.844.3307

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901

CH TV
Portugalíssimo
Rádio Centre-Ville
Radio Clube Mtl.

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

514.987.7666

24

ARCA

4117 St-Laurent
MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

514.842.8077

QUIROPRATAS
514.842.0591
514.845.6028

NOTÁRIOS

M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203 514.843.5626
EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

514.985.2411

OURIVESARIA

TIPOGRAFIAS

PADARIAS

PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod
514.272.0362

CLÍNICAS

Neste Natal

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este
514.849.2391
CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent
514.987.0080

CONTABILISTAS

GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent
514.232.3095

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209 514.499.1624

DISCOS/LIVROS

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent
514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

514.844.6212

FLORISTA

FLEURISTE FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.
514.288.4548
Fax.: 514.288.0225

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
514.845.5804

HOTEL

RAMADA BLAINVILLE
www.hotelramadablainville.com
1136 Boul. Labelle
450.430.8950

IGREJAS

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.
514.484.3795
MONSIEUR MACINE À COUDRE.
7341 St-Hubert
514.271.6452

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides
Laval, Québec
450. 669.7467
[MEMORIA] DESIGN
Design de monumentos
www.memoriadesign.com
5038 rua St. Urbain
Montreal, Québec
514.710.0132

351-1716

CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE E.
514.858. 6030
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.
514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.
514.861.4562

PSICÓLOGOS

514.288.2082

†

RESTAURANTES

REVESTIMENTOS

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL INC.
4267 Av. Coloniale
514.285.1620
514.672.4687

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

OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent
514.843.8727
OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent
514.288.3019
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

MÁQUINAS DE COSTURA

RÁDIO E TELEVISÃO
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514.849.1153

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent
514.849.6619

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse
514.435.0301
Ass. Port. do West Island
514.684.0857
Casa dos Açores do Qc
514.388.4129
Casa do Ribatejo
514.729.9822
Centro de Ajuda à Família
514.982.0804
Centro Port. de Referência 514.842.8045
Centro Com. do Espírito Santo 514.353.1550
Clube Oriental Port de Mtl
514.342.4373
Clube Portugal de Montreal 514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano
514.844.6371
Filar. Portuguesa de Mtl.
514.982.0688
Folc. Campinos do Ribatejo 514.353.3577
Folc. Português de Mtl.
514.739.9322
Missão de Nossa Sra Fátima 514.687.4035
Rancho Folc. Verde Minho
514.768.7634
Sporting Clube de Mtl
514.499.9420
Sp.Mtl e Benfica
514.273.4389

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

LATINO
177 Mont-Royal Est

BOUTIQUES

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Clínica Portuguesa Luso
514.849.2391
Detecção de gás
514.598.3111
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque
514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu
514.844.0161
Hospital Royal Victoria
514.842.1231
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
514.842.6141
Hospital Ste-Justine
514.345.4931
Hosp. Montreal para Crianças 514.934.4400
Informação Montreal
514.872.1111
Normas do trabalho
514.873.7061
Recolha de lixo e urgências 514.872.3434
Serviço Interculturais
514.872.6133
Sun Youth, Serviços de Urgência 514.842.6822
Urgências sociais
514.896.3100

Igreja Baptista Portuguesa
Igreja Católica de Santa Cruz
Igreja N. S. de Fátima de Laval
Assembleia de Deus
Centro Cristão da Família
Igreja Nova Unção
Igreja Cristã Vitoriosa

514.287.3370

MÓVEIS

TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel
514.725.2626
TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent

TRANSPORTES

514.844.0388
Fax: 514.844.6283

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

Pe. José Maria de Freitas Cardoso

António Ferreira
1922 - 2005

Faleceu em Lasalle, no dia 14 de Dezembro
de 2005, com 83 anos de idade, António
Ferreira, natural da Madeira, Portugal, esposo
de Umbelina Pestana.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos Maria
do Carmo (Avelino Andrade), António (Angelina
da Ponte) e Susan (Mário de Sousa), seus
netos Rosemary, Ricky (Josée), Michael
(Rowena), Jeffrey, Christopher e Amanda,
seus bisnetos Alexander, Nicholas e Matthew,
seus irmãos Manuel e Francisco, sua irmã
Maria, sobrinhos (as), 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 sábado, 17 de Dezembro, 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, 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.

A minha palavra amiga vai para si que está feliz porque vai dar e
receber nesta troca de emoções que há sempre nas mesas
partilhadas, nos presentes repartidos, nos amigos reunidos
Neste Natal
A minha palavra amiga vai para si a quem falta a saúde e quem a
idade já levou a genica dos tempos idos
Neste Natal
A minha palavra amiga
Vai para si que está de luto e vai sentir mais pesada a ausência de
quem ainda lhe é tão querido
Neste Natal
A minha palavra amiga
Vai para si que, por uma razão ou por outra, vai viver esta quadra
com mais pesar
Que Neste Natal
se enterrem todos os machados de guerra que separam povos e
famílias
Que Neste Natal
ninguém se sinta só ou triste por ter sido esquecido
Que Neste Natal
todos os corações se encham desta paz que se respira
para que todos os que andam desavindos se perdoem,
para que os que andam longe se aproximem;
que Neste Natal
todas as feridas se curem
todos os olhos se enxuguem
todas as mãos se dêem
Neste Natal
Faça embrulhos de ternura
Faça laços de amizade
Dê estrelas a quem não tem
E verá
Que terá como presente
O menino de Belém.
A TODOS
FELIZ NATAL

Missão Santa Cruz
Celebrações de Natal e Ano Novo
24 (sábado)-VIGÍLIA DE NATAL
9h30 - Missa da catequese – Animada pelo G. Coral Infantil e com
a participação dos mais pequeninos da CATEQUESE
11h30 - Concerto de Natal pela Tuna de OIRO, Na Igreja.
24h00 - Missa do Galo – Animada pelo G. Coral Santo Cristo
25 (domingo) - DIA DE NATAL
10h00 - Missa de NATAL – Animada pelo Sr. Armando e Família
11h30 - Missa de NATAL – Animada pelo Grupo Coral Santa Cruz
e com a participação dos PIRILAMPOS
31(sábado)- PASSAGEM DE ANO
6h30 - Missa de Fim de Ano – Animada pelo G. Coral Santa Cruz
Como habitualmente teremos, a seguir à Missa, a festa de
passagem de ano na cave da Igreja. Junte-se a nós
JANEIRO
1 (domingo)- Dia Mundial da Paz – Sta Maria Mãe de Deus
10h00 - Missa – Animada pelo Sr. Tony Cunha e Tuna D’oiro
11h30 - Missa – Animada pelo G. Coral Santo Cristo
7 (Sábado)-Vigília da Epifania
18h30 - Missa animada pela Sra. Teolinda (G. Coral Santa Cruz)
8 (Domingo) -Epifania do Senhor –Missa das nações
8h30 - Missa animada pela Sra. Filomena (G. Coral Santo Cristo)
10h00 - Missa animada pelo G. Coral Infantil
11h30 - Festa das crianças baptizadas em 2005 – Missa animada
pelo G. Coral Santo Cristo
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone
Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal

EMPREGOS

VENDE-SE

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e
para enquadramento de
portas de metal.
700 boul. Industrial
BLAINVILLE
Gil da Silva (450) 434-9000
ext.238 (514) 708-3207
Operários, mínimo de 5 anos exp. em
“pavé-uni” e muros de apoio. Bom
salário. Tempo inteiro.
(514) 820-5247
Procuramos cortadores de
“Shearling” (pele de ovelha ou
cordeiro). Fábrica de alta
qualidade. Deve ter experiência
com “Shearling”. Tempo inteiro.
Boas condições e bom salário.
Contactar Arnold ou Veronica
Tel.: (514) 387-5495

INFANTÁRIOS
Lugares disponíveis
Infantário à noite, no bairro Rosemont.
Chamar para o (514) 593-9331

Pequenos anúncios

Casa comercial e residencial
antiga muito grande, com garagem
espaçosa, no centro de Carvalhelhos, conselho de Boticas,
Portugal. Preço: 25000 Euros.
Aceitam-se ofertas sérias, em
Euros o dólares cana-dianos, em
carta fechada:
6980, Ch. Côte-St-Luc
#109, Montréal (PQ),
H4V 3A4
(514) 482-5229

RESTAURANTE
Vende-se restaurante-churrasqueira
português, na zona sul. Bom potencial.
Contactar (514) 830-7942

Restaurante estabelecido há 46 anos,
procura cozinheiro(a) e ajudante cozinheiro,
com experiência em cozinha italiana.
Trabalho permanente.
Os candidatos interessados devem se
apresentar ao restaurante, e falar com a

Sra. Cynthia:
6588, Boul. Monk, em VilleÉmard (perto do centro comercial
Angrignon)

DIVERSOS
Fazem-se rissóis para festas e
recepções. (514) 717-8772
Se você procura residência para
pessoa idosa, já encontrou! Lar onde
se ocupa do seu familiar com amor e
onde se serve boa comida portuguesa.
Fala-se Português, Espanhol,
Francês e Inglês.
Contacte Sra. Ventura:
(514) 683-4398

Fe
Fe sta
liz s
es

284 - 1813
A equipa da Associação
Sambentonense 2005 deseja a
toda a comunidade, um Feliz
Natal e um próspero Ano Novo,
e agradece o apoio à realização
dos objectivos.
Desejamos um bom
sucesso à nova equipa de
2006.
Armindo Ribeiro
Responsável 2005

Festas Felizes
O Natal é uma época de
amigos, família e tempo
de celebração. Eu desejo
a todos umas
Festas Felizes
e que esse espírito de
alegria perdure ao longo
dos anos

Um mUito obrigado
a toda a comUnidade
portUgUesa
pela escolha
demonstrada
no meU serviço
profisional
Um natal mUito feliz
e Um novo ano próspero
e saUdável a todos

EUA: Reserva Federal Sobe
Taxas pela 13ª Vez
Como antecipado pelos mercados financeiros, a Reserva
Federal dos EUA, na reunião do Comité de Política Monetária
realizado em 13 de Dezembro, subiu as taxas de referência pela
13ª vez desde que o actual ciclo de subida das taxas se iniciou
em Junho de 2004.
Na sequência desta decisão, a taxa dos Fed funds (a taxa a
que a Reserva Federal empresta dinheiro aos bancos
americanos) situa-se em 4.25%, tendo subido um total de 3.25
pontos percentuais face aos 1.0% registados em 2004.
O comunicado de imprensa, igualmente como esperado,
registou uma alteração de linguagem, sinalizando que as
alterações futuras de taxas de juro estão mais dependentes dos
desenvolvimentos económicos, abandonando a indicação
dada até agora de que em cada reunião do Comité de Política
Monetária poderia ocorrer (como ocorreu) uma subida de
25pb.
As alterações são de duas ordens. Por um lado, a política
monetária deixa de ser considerada acomodatícia. Quer isto
dizer que a Reserva Federal já não considera que os actuais
níveis de taxas de juro de curto prazo estejam a contribuir para
uma aceleração do crescimento económico. Mas, de igual
modo, não dá indicação de que as taxas estejam a ter um efeito
de travagem do crescimento. Ou seja, as taxas de juro terão
alcançado um patamar consistente com a continuação de
crescimento económico em linha com o potencial da economia
e com a estabilidade dos preços. Várias estimativas,
frequentemente referidas pelos vários responsáveis da Reserva
Federal, colocam esse patamar no intervalo 4.0-5.0%.
A segunda alteração prende-se com uma maior ligação de
alterações adicionais das taxas de juro aos dados efectivos de
actividade económica. Uma vez que, segundo alguns
membros do Comité, a taxa de juro está já no nível neutral, há
receios de que subidas mais agressivas possam travar o
crescimento económico. No entanto, a principal preocupação
da Reserva Federal, segundo conta no comunicado, é a
inflação.
Embora as pressões inflacionistas, até ao momento, tenham
estado relativamente contidas, se se excluírem os aumentos
dos preços da energia, a autoridade monetária considera que
o forte crescimento da actividade económica é agora um factor de risco adicional.
A indicação dada, em resumo, é de que as taxas de juro
poderão ainda continuar a subir, de forma moderada. As
expectativas de mercado, patentes nas actuais taxas de juro até
2 anos, apontam para mais duas subidas, até 4.75%. A próxima
alteração poderia, segundo o consenso, ocorrer em 31 de
Janeiro de 2006, naquela que será a última reunião presidida
pelo senhor Alan Greenspan. A última subida poderia ocorrer
na reunião de 28 de Março, que será a primeira reunião
presidida pelo próximo presidente, Ben Bernanke.
Igualmente relevantes para a continuação do crescimento
sólido são os níveis de taxas de juro de longo prazo. Estas,
apesar da subida das taxas de juro de curto prazo,
permanecem em níveis historicamente baixos, não tendo
registado o comportamento verificado em ciclos de subida
anteriores, em que as taxas de juro de longo prazo subiram em
pelo menos 1 ponto percentual. Estas taxas são as relevantes
para a concessão de crédito à habitação.

Feliz Natal e um próspero Ano Novo
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Em Hull... “CASA CHEIA”!
Elisa Rodrigues
Sábado, 10 de Dezembro de 2005, deslocámo-nos para mais uma
noite de fados.
Uma noite bem especial, pois, também foi a celebração do 31º
aniversário do Centro Comunitário Português “Amigos Unidos”
em Hull, onde, realmente foi “casa cheia”.

27

A noite, começou com um jantar, o qual estava delicioso (
felicito desde já os confeccionadores, assim, como toda a equipa
que participou e colaborou ) e num convívio bem familiar, foram
homenageados os presidentes, que ali passaram, durante estes
31 anos de existência deste centro comunitário, estando a maioria
ali presentes. O primeiro presidente o Sr. Januário Remigio
(1975), Sr. José Rego que foi o presidente que mais anos presidiu
(8 anos), seguindo-se os Srs.: João Ricardo Pacheco, Manuel de
Jesus, Agostinho da Costa, António Sousa, Álvaro Cavaco, Alberto
Dias, Manuel da Silva, Eugénio da Costa, João Arruda e o actual
presidente o Sr. João Paiva. Seguiu-se as apresentações de certas
identidades, assim como Dr. Carlos Gomes da Silva (
representante do embaixador geral de Portugal ), D. Denise (
conselheira municipal de Hull), Sr. Marcel ( candidato do Partido
Liberal) e o Sr. Padre António Araújo.

palco e com a mesma simpatia e determinação de sempre,
deixando o público encantado com a sua actuação, assim como,
Carlos Rodrigues que cantou como sempre, com o seu ar de
“fadista Lisboeta”, interpretando alguns fados com poemas, de
poetas da nossa comunidade ( Silva Garcia e José da Conceição).
A noite findou com “um pezinho” de dança, com muita alegria
e boa disposição.
Bem haja o FADO!!!

Depois de um bom café e um bom pedaço de bolo, chega a
tão desejada hora do fado. Fez parte deste elenco, Manuel
Travassos à guitarra portuguesa, o qual, fez da guitarra uma “
garganta fadista” foi emocionante, gostei! muito bem Sr.
Travassos “ quem tem unhas é que toca guitarra”. Francisco
Valadas à viola clássica, mostrou bem o seu talento como músico
e o carinho por esta arte. Muito bom!
Sílvia Moniz, jovem fadista, nascida em Hull, como se diz na
gíria ( filha da casa) cantou muito bem , bonita apresentação em
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Deporto - Futebol da 1ª Liga

Académica
homenageia
associados
A Académica vai homenagear hoje pelas 15 horas, no
auditório do Estádio Cidade de
Coimbra, os sócios que completam 25 e 50 anos de ligação ao
clube.
Até ao momento, são já mais
de duas centenas os inscritos
na cerimónia onde serão entregues os emblemas de prata e de
ouro.

João
Bartolomeu
suspenso por
um mês
A Comissão disciplinar da
Liga revelou hoje os castigos da
15.ª jornada, onde o presidente
da União de Leiria foi suspenso
por um mês e ainda terá de
pagar uma multa de 1300 euros, em virtude do jogo com o
Estrela da Amadora.
João Bartolomeu infringiu o
artigo 107.1 das regras da Liga,
que está relacionado com injúrias e ofensas à reputação dos
órgãos da estrutura desportiva.
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UEFA homenageou 21 clubes que
já conquistaram o troféu
Desfile de campeões
A UEFA homenageou ontem os 21 clubes que
já se sagraram campeões europeus. Como forma
de celebrar os 50 anos da mais importante prova
europeia de clubes, o organismo liderado por
Lennart Johansson decidiu distinguir os
emblemas que inscreveram os respectivos
nomes nesta galeria de campeões. Benfica e FC
Porto estiveram representados, respec-tivamente, pelo directorgeral José Veiga e pelo administrador Fernando Gomes.Antes do
sorteio que ditou os acasalamentos das equipas ainda em prova –
grupo denominado como “os últimos 16” –, Johansson chamou ao
palco do auditório da sede da UEFA, um a um, os representantes
dos “21 magníficos”. Este desfile de campeões começou pelos
clubes que conquistaram um troféu, terminando no Real Madrid,
o “papa-taças”, que ergueu o ambicionado troféu em nove ocasiões.
No que aos portugueses diz respeito, o Benfica foi o 11º (1º dos
clubes com duas vitórias) a entrar em cena e o FC Porto o 16º. “É
com satisfação que estamos aqui. É este o lugar do Benfica. É este
o lugar que o Benfica merece e é aqui que o Benfica deve
continuar nos próximos anos”, assinalou Veiga, ao passo que
Fernando Gomes recusou a ideia de este ser um prémio de
consolação, depois do afastamento do FC Porto.
Águas, João Pinto e Koeman
Antes de os representantes dos 21 campeões serem chamados
ao palco – viram-se muitas caras conhecidas, como Lacatus
(Steaua), Laporta (Barcelona), Faccheti (Inter), Bettega
(Juventus), Galliani (AC Milan) e Paço Gento (Real Madrid) – foi
exibido um pequeno filme que passou em revista os 50 anos de Taça
/Liga dos Campeões. Oportunidade para rever José Águas
levantar o troféu que o Benfica conquistou em 1961, João Pinto,
capitão do FC Porto campeão europeu em 1987, agarrado ao
“caneco” ou, ainda, Ronald Koeman, a festejar o triunfo do PSV em
1988, ante as águias. Para assinalar as bodas de ouro, a UEFA
escolheu, ainda, Paris (Stade de France) para palco da final. E isto
porque foi na capital francesa que se realizou o primeira final, em
1956, entre Real Madrid e Stade de Reims, que os espanhóis
venceram, por 4-3. Até ao decisivo jogo de 17 de Maio de 2006
faltam 28 jogos. Ontem, foram conhecidos os primeiros 16.
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Portugal vence Argentina
A Selecção portuguesa de
futebol de praia venceu hoje a
Argentina por 7-4, no primeiro
jogo da Taça Latina, a decorrer
em Fortaleza, no Brasil.
No outro jogo hoje disputado,
o Brasil derrotou o Uruguai por
2-0, resultado magro, se
atendermos a que os brasileiros
são os grandes candidatos à
conquista do troféu.
Amanhã, Portugal joga com o
Uruguai, enquanto o Brasil defronta a Argentina, numa partida
aguardada sempre com muita expectativa.

Pauleta fica em «branco»
no empate do PSG
O Paris Saint-Germain não foi
além do empate (1-1) na deslocação ao reduto do Ajaccio, jogo
relativo à 19.ª jornada do campeonato francês que viu Pauleta,
o melhor marcador da prova, ficar
em «branco».
Com efeito, a equipa da capital
francesa adiantou-se no marcador à passagem do minuto 42, por
intermédio de Kalou, mas viu o
adversário restabelecer o empate
ainda antes do intervalo, com o
golo de Rocchi.
Com este empate, no terreno do
antepenúltimo classificado, o PSG
atrasa-se na corrida pelos lugares
do topo da classificação, e vê o Lille,
que impôs a primeira derrota da
época ao Lyon, aproximar-se de forma perigosa.
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Sporting passa «teste»
na Figueira da Foz
Depois da derrota frente ao Estrela da Amadora, o Sporting
regressou às vitórias num jogo em que realizou exibição quantobaste para derrotar a Naval, por 2-0, golos de João Moutinho e
autogolo de China.
Mas ficou novamente evidente que o Sporting apresenta claro
défice de qualidade no meio-campo e nas faixas laterais. Durante
os 90 minutos a equipa «leonina» não conseguiu fazer
correctamente a transição defesa/ataque e revelou claras
dificuldades para fazer dois passes seguidos. Esta situação afectou
a qualidade do jogo, que foi baixa.
Durante a primeira parte, os guarda-redes não tiveram
praticamente trabalho, porque nenhuma das equipas conseguia
criar lances de verdadeiro perigo. O Sporting adiantou-se no
marcador aos 37 minutos, fruto da grande penalidade cometida
pelo guarda-redes Taborda sobre João Moutinho, que foi marcada
com sucesso pelo próprio jogador.
Na etapa complementar, a qualidade do jogo continuou a ser muito
pobre e os problemas registados nos
primeiros 45 minutos continuaram a
ser evidentes, ou seja, falta de velocidade, qualidade e perigo. Apenas
existiram três lances de relevo:
primeiro, Nani obrigou Taborda a
defesa de recurso; depois foi Ricardo
que teve muitos problemas para defender o remate de Fajardo; o terceiro foi o segundo golo do Sporting.
Após um lance confuso na área da
Naval, o defesa China introduziu a
bola na própria baliza.
A Naval tentou incomodar o Sporting, mas é uma equipa que revela
claras limitações e precisa de reforçar o plantel durante o mercado
de Inverno, para escapar à despromoção. No caso do Sporting
também é claro que precisa de reforços, se quiser lutar pelo título
no ano do centenário.
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Deco é intransferível
Ponto final nas especulações. Beguiristain, representante do Barcelona no sorteio, no papel de braço
direito do presidente Joan Laporta, negou qualquer possibilidade de o internacional português Deco
poder ser considerado um jogador transferível, conforme tem sido sugerido pela imprensa espanhola.
«É um dos grandes jogadores do futebol europeu e mundial. Não há hipótese de sair. Deco é um
jogador que tem contribuído muito para o bom momento que a equipa atravessa. Mais: sempre fez
força para jogar no Barça», afirmou Beguiristain.
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