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bEbéS DO ANO 2006 E 2007
Continuamos a incentivar os nossos “leitores do presente” 
um serviço gratuito, para que nos enviem as fotografias dos 
seus bebés nascidos no ano 2006 e 2007, acompanhadas 
dos respectivos nomes, datas de nascimento, nomes dos 
pais para:   Concurso Bebé, A Voz de Portugal

4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4
As fotografias recebidas não serão devolvidas.

Prazo: 31 de Janeiro de 2008

1947. Victor Manuel III, último rei de Itália, morreu em Alex-
andria, Egipto, no exílio. Rei desde 1900, devido ao assas-
sinato do seu pai, nomeou Mussolini primeiro ministro, não 
tendo sido capaz de impedir os fascistas de tomar o poder. 
Tinha abdicado em 1946.

A felicidade
Augusto Machado 
amachado@avozdeportugal.com

Há tempos vi num programa de televisão um docu-
mentário sobre a vida de um homem com estranhos 

poderes. Pegava num garfo de metal, segurava-o entre 
os dedos enquanto o esfregava ao de leve, o garfo come-
çava a ficar mole como se estivesse a ser aquecido – até 
que se dobrava lentamente, acabando por partir-se.
De um instante para o outro, este homem ficou céle-

bre. Num dia era um desconhecido, no dia seguinte era 
uma celebridade. Tudo pelo facto de uma aparição num 
programa de televisão de grande audiência em que fez 
este número do garfo, deixando a audiência boquiaber-
ta. A partir daí começou a ter convites para participar 
em vários programas de TV, e em pouco tempo tornou-
se multimilionário. O homem começou a investir a sua 
fortuna. Fundou empresas, montou negócios, comprou 
apartamentos de luxo em Manhattan, coleccionou car-
ros e, como todos os americanos ricos que se prezam, 
adquiriu o seu avião particular. Mas um dia perguntou a 
si próprio: «Ser rico é isto? Será isto a felicidade?». Não 
havia nada que não pudesse comprar – excepto aquilo 
que verdadeiramente desejava. Aquilo que, segundo ele, 
o poderia tornar feliz: o amor, a amizade, a boa dispo-
sição.
Quando se confrontava com estas dúvidas, encontrou-

se com John Lennon, que lhe perguntou: “Sabes o que 
é a felicidade”? Ele não respondeu e esperou uma res-
posta. Então, Lennon disse-lhe: “Vai à procura dela”. 
Este curto relato com o ex-Beatle mudou a vida deste 
homem. Vendeu tudo o que tinha – os apartamentos , as 

empresas, os carros e o avião -, meteu-se com a mulher 
e os dois filhos num voo para o Japão, instalou-se numa 
casa junto ao Monte Fuji. Sem televisão, nem telefone 
nem carro. Esteve lá um ano. E quando voltou era outra 
pessoa: sentiu que se tinha reencontrado. 
Em revistas de sociedade, é vulgar lermos frases como 

esta, ditas por mulheres de todas as idades: “Quando 
estou deprimida, meto-me num centro comercial e faço 
compras”. As `compras´ tornaram-se uma das grandes 
ilusões dos tempos modernos. Muita gente acredita 
que, no dia em que puder consumir tudo o que quiser, 
será feliz. Por isso, os casos mais graves de depressão 
encontram-se nas classes altas – porque as pessoas aí, 
já descobriram que a voragem do consumo conduz ao 
vazio, percebendo que no fim da linha não existe coisa 
nenhuma. Compram tudo, satisfazem todos os capri-
chos – e quando já não desejam mais nada, descobrem 
que afinal, são tão infelizes quando eram de início. Com 
a diferença de que, antes, pensavam conhecer o remédio 
para a infelicidade – e agora perderam todas as ilusões. 
O ’remédio’ não produziu a cura. 
Estas pessoas criam as suas próprias situações de in-

felicidade extrema – é o fastio, o tédio. Enquanto que 
aqueles que vivem na pobreza sempre podem dizer: eu 
não sou feliz porque na minha casa passa-se fome; ou 
porque o dinheiro nunca chega para as despesas da casa; 
ou porque tenho que estar sempre a fazer contas à vida 
se não o dinheiro não chega até ao fim do mês e depois 
há a renda da casa que leva a maior parte do orçamento 
familiar. Enquanto aquelas pessoas que não lhes falta 
nada não têm desculpa para não serem felizes. 
Dizem que a insatisfação é necessária porque é isso 

que permite a Humanidade progredir. Nem sempre isso 
é verdade. Devemos ser exigentes, em primeiro lugar 
connosco. Mas não serve de nada sermos insatisfeitos 
com aquilo que não está nas nossas mãos mudar. Isso só 
trás frustração e desespero. Para estarmos de bem com 
os outros e com a Natureza, é necessário resolvermos 
os nossos conflitos interiores. Eliminar as nossas ten-
tações diabólicas: a cobiça, o rancor, a inveja, ideias da 
grandeza, exibicionismo, a ambição desmedida. É inú-
til buscarmos a felicidade no exterior: se não tivermos 
sossego dentro de nós, jamais teremos paz. Talvez fosse 
isso que John Lennon queria dizer quando perguntava 
ao homem que podia comprar tudo: «Sabes o que é a 
felicidade?». Tenham todos um Ano Novo felicíssimo e 
que a FELICIDADE sempre vos acompanhe.

MORDOMO DO ESPíRITO SANTO 2008
PE. JOSé MARIA DE FREITAS CARDOSO

Almoço /espectáculo para angariação de fundos
Com a artista Brasileira BIA

Domingo, dia 13 de Janeiro, às 13h00 na cave da Igreja
Ementa: Sopa – caldeirada de cabrito- sobremesa – café

Preço 25 coroas
Bilhetes à venda na Secretaria

ACREDITAR E AGIR
Um viajante caminhava pelas margens de um grande lago 
de águas cristalinas, imaginando uma forma de chegar até 
o outro lado, aonde era o seu destino. Suspirou, profun-
damente, enquanto tentava fixar o olhar no horizonte. A 
voz de um homem de cabelos brancos quebrou o silêncio 
momentâneo, oferecendo-se para transportá-lo. Era um 
barqueiro. O pequeno barco envelhecido, no qual a traves-
sia seria realizada, era provido de dois remos de madeira 
de carvalho. O viajante olhou detidamente, percebeu haver 
letras em cada remo. Ao colocar os pés empoeirados den-
tro do barco, observou que eram mesmo duas palavras. 

Num dos remos estava entalhada a palavra ACREDITAR e 
no outro, AGIR. Não contendo a curiosidade, perguntou ao 
barqueiro o motivo daqueles nomes nos remos.

O barqueiro pegou o remo, no qual estava escrito ACRED-
ITAR, e remou com toda força. O barco começou a dar 
voltas, sem sair do lugar. Em seguida, pegou o remo em 
que estava escrito AGIR, e remou com todo vigor. Nova-
mente, o barco girou em sentido oposto, sem ir adiante. 
Finalmente, o velho barqueiro, segurando os dois remos, 
movimentou-os ao mesmo tempo, e o barco, impulsionado 
por ambos os lados, navegou através das águas do lago, 
chegando calmamente à outra margem. 

O barqueiro disse ao viajante:
- Este barco pode ser chamado de AUTOCONFIANÇA. E 
a margem é a META que desejamos atingir. Para que o 
barco da AUTOCONFIANÇA navegue seguro e alcance a 
META pretendida, é preciso que utilizemos os dois remos 
ao mesmo tempo, e com a mesma intensidade: ACRED-
ITAR e AGIR. Não basta apenas ACREDITAR, senão o 
barco ficará rodando em círculos, é preciso também AGIR 
para movimentá-lo na direção que nos levará a alcançar a 
nossa META. Impulsione os remos com força e com vonta-
de, superando as ondas e os vendavais, e não se esqueça 
que, por vezes, será preciso até remar contra a maré. 
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MENSAGEM DE NATAL DE S.EXA 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DAS 
COMUNIDADES PORTUGUESAS

Por ocasião da festa da família, quero saudar vivamente 
todos os portugueses que se encontram longe do seu país, 
manifestando-lhes a minha profunda admiração e reconheci-
mento pelos contributos que dão, em cada dia, através do 
seu trabalho, ao enobrecimento da cultura e da língua portu-
guesa, onde quer que se encontrem.

Portugal continua a ser um país com milhões de compatrio-
tas que trabalham e vivem espalhados pelo mundo fora. 
Esse facto, aliado à problemática da inserção em sociedades 
tão distintas umas das outras, responsabiliza e desafia a 
nossa capacidade de resposta e de acompanhamento, de-
signadamente na prestação de serviços que promovam a ci-
dadania e o seu exercício. 

Portugal está hoje ainda mais aberto ao mundo, é um país 
onde já vivem e trabalham mais de meio milhão de imigran-
tes, oriundos de diversos continentes. E aprendemos muito 
com a sua presença e com a força do seu trabalho.

Há uma maior sensibilidade, maior atenção e mais disponi-
bilidade para conhecer e criar as condições conducentes a 
uma melhor ligação entre o país e aqueles que emigraram.

Por sua vez, o Governo tem feito um esforço considerável 
no sentido de melhor atender às necessidades e aos anseios 
da comunidade portuguesa emigrada, nomeadamente atra-
vés do reforço dos programas de solidariedade social que 
visam apoiar aqueles a quem a sorte não sorriu, ou aumen-
tando substancialmente os apoios a diversas associações 
cujo trabalho, na área social, saúdo de forma muito particu-
lar, pelo papel insubstituível que desempenham e pelo méri-
to social de que se reveste a sua acção.

O ano que agora termina, entre outras coisas muito impor-
tantes para o país, como a presidência da União Europeia ou 
o controlo do défice orçamental, ficou igualmente marcado 
pela reforma consular que, justamente, assinalando esta li-
nha de relacionamento, veio fortalecer os instrumentos de 
aproximação de Portugal aos demais cidadãos que vivem e 
trabalham no estrangeiro.

Ao redimensionar as estruturas consulares que, em grande 
medida, são as principais prestadoras dos serviços públicos 
nos países de acolhimento, procurou-se não só adequa-las à 
necessidade e ao acesso a esses mesmos serviços, como 
também reequipá-las e modernizá-las, assim incrementando 
o seu grau de rentabilidade laboral e garantindo, com maior 
economia de tempo, melhor serviço, mais fluidez e superior 
qualidade no atendimento das pessoas.

Foi lançado o consulado virtual através do portal da Secre-
taria de Estado das Comunidades, um novo meio de atendi-
mento que recorre às novas tecnologias, introduzindo-as no 
quotidiano consular, para facilitar o acesso dos portugueses 
àqueles serviços através da Internet.

O Governo sabe que não pode governar para o passado e 
tem orientado as suas políticas com os olhos postos no futu-
ro. Estou, por isso, profundamente convencido de que esta 
Reforma Consular, além de melhorar substancialmente o 
funcionamento dos serviços, vai servir também de incremen-
to à aproximação do país às suas comunidades, onde quer 
que estejam radicadas.

Disse o ano passado, por esta mesma ocasião, que havia 
mudanças em curso. Todas elas estão finalizadas. 

Persistem os desafios relacionados com o ensino da língua 
e divulgação da cultura portuguesa. Persistirá o Governo no 
seu caminho para reforçar a rede de professores espalhados 
pelo mundo, para consolidar as escolas portuguesas nos pa-
íses de expressão lusófona, os leitorados nas universidades 
estrangeiras. Pretende-se incrementar as respostas aos pro-
blemas pontuais e definir todo um programa de investimento 
prioritário nestas áreas, decisivas para a garantia dos elos de 
ligação essenciais entre a comunidade portuguesa e a sua 
cultura originária. Acresce, ainda, a incontornável assump-
ção de responsabilidades pela posição proeminente que 
cada vez mais a língua portuguesa detém na cena interna-
cional. Organizou-se, durante este ano, a Gala dos Talentos 
para dar a conhecer ao país inteiro as pessoas que espe-
lham a força, a modernidade, a competência e a capacidade 
de inserção dos portugueses no mundo, num projecto que 
obteve enorme impacto. Esta e outras iniciativas, inseridas 
na promoção do conhecimento em Portugal e pelos portu-
gueses dos outros portugueses que estão no estrangeiro - 
porque não foram iniciativas avulsas e porque geraram enor-
me entusiasmo em todos os intervenientes - manter-se-ão 
nos próximos anos. O Governo reformulou ainda a lei para o 
Conselho Mundial das Comunidades, recriando as condi-
ções para a sua dignificação. Por força dessa alteração tere-
mos mais participação das mulheres e os jovens terão, tam-
bém, o seu espaço próprio.É com este espírito reformador e 
sustentado nas acções que têm vindo a ser levadas a cabo 
que o Governo continuará a trabalhar no sentido de contri-
buir para facilitar a vida quotidiana dos portuguesas da diás-
pora, de aproximar os nossos compatriotas a Portugal, inde-
pendentemente das distâncias que os separam do seu país. 

Desejo a todos um Feliz Natal, e que o novo ano de 2008 
a todos traga harmonia na família e paz.

António Braga

Inflação elevada vai
continuar em 2008
O presidente do Banco Central Euro-

peu, Jean-Claude Trichet, afirmou 
em Bruxelas que a economia da Zona 
Euro está a confrontar um período de in-
flação elevada “mais prolongada” do que 
era esperado.

“Os riscos para a estabilidade dos preços 
a médio prazo estão claramente em alta”, 
disse Trichet numa audição na comissão 
dos assuntos económicos e monetários 
do Parlamento Europeu. O conselho de 
governadores do BCE esclareceu que 
não estava a pensar “cortar” as taxas de 
juro para aliviar as pressões no merca-

do do crédito, como fizeram a Reserva 
Federal americana, o Banco de Canadá 
e o Banco de Inglaterra. A inflação na 
Zona Euro acelerou para 3,1 por cento 
no mês passado, o nível mais alto desde 
Maio de 2001, com o aumento do preço 
dos produtos alimentares e a subida dos 
preços do petróleo. O BCE alertou tam-
bém para a necessidade de contrariar 
qualquer efeito “secundário”, em termos 
de aumentos salariais ou de repercussões 
noutros preços, que pode tornar perma-
nente este “surto” de inflação. Segundo 
as previsões do BCE, a inflação deverá 
situar-se nos 2,5 por cento em 2008, com 
mais 0,4 pontos percentuais do que este 
ano. O presidente do BCE considerou 
ainda particularmente importante manter 
ancoradas as expectativas de inflação nos 
mercados financeiros, nos quais persis-
tem tensões. O BCE manteve a sua prin-
cipal taxa directora nos quatro por cento, 
abandonando a ideia de um aumento das 
taxas. Isto aconteceu após o colapso do 
crédito hipotecário de risco nos Estados 
Unidos que se traduziu por um aumento 
dos preços nos mercados. Desde então, a 
instituição tem tentado aliviar as tensões 
no mercado interbancário, injectando, na 
terça-feira, o montante recorde de 348 
mil milhões de euros.

bREVES
COlISÃO
Um comboio de alta veloci-
dade, que fazia a ligação 
Paris-Genebra, colidiu com 
um camião numa passa-
gem de nível em França. O 
acidente provocou a morte 
do condutor do veículo pe-
sado e fez mais dez feridos 
ligeiros, que seguiam no 
comboio.

IRAQUE
Um relatório do Pentágono 
divulgou que houve “pro-
gressos significativos” em 
matéria de segurança no 
Iraque, durante os últimos 
três meses. O relatório ref-
ere que o número total de 
ataques caiu 62 por cento 
desde Março.

KOSOVO
O Conselho de Segurança 
da ONU não chegou a acor-
do sobre o futuro do Kosovo, 
face às posições “irreconcil-
iáveis” dos seus membros 
permanentes. Ao contrário 
da Rússia, os países ociden-
tais dizem que não é pos-
sível manter o actual estatuto 
da província. A Sérvia pediu 
para haver um novo período 
negocial, mas a ideia foi re-
jeitada pela UE e EUA.

IMPOSTO
O Imposto Único de Circu-
lação (IUC) contará com 
novas regras e novos pra-
zos a partir de Janeiro. O 
pagamento do IUC deixa 
de estar sujeito a um prazo 
único, comum a todos os 
veículos, ficando estabele-
cido no mês de aniversário 
da matrícula do veículo. O 
selo do carro também deixa 
de existir para afixação no 
veículo.

DONATIVO
A Solvay Portugal, empre-
sa de produtos químicos 
da Póvoa de Santa Iria, 
atribuiu um donativo de 50 
mil euros à CERCIPÓVOA,
no âmbito de um protocolo
de compromisso social 
subscrito entre as duas en-
tidades. O acto foi presidi-
do pelos presidentes das 
empresas.

Nova Lei da Imigração 
já está em prática
SEF emitiu mais de 30 mil autorizações 

de residência. João Ricardo Leonel, 
um cidadão brasileiro de 24 anos que vive 
em Portugal há um ano e nove meses, foi 
o primeiro imigrante a receber a sua au-
torização de residência ao abrigo da nova 
Lei de Imigração. Para assinalar o Dia In-
ternacional do Migran-
te, que se assinalou, o 
Serviço de Estrangei-
ros e Fronteiras (SEF) 
entregou, num acto 
simbólico em Lisboa, 
as primeiras 16 auto-
rizações de residência 
concedidas a cidadãos 
estrangeiros ao abrigo 
do artigo 88 da nova Lei de Imigração.
“É muito bom ter finalmente a minha si-

tuação legalizada. Agora vou poder tratar 
da minha vida em Portugal”, disse à agên-
cia Lusa João Ricardo Leonel, que pediu 
autorização de residência nas instalações 
do SEF a 20 de Agosto.
“Ainda tive de esperar até que entrasse 

em vigor o decreto regulamentar da Nova 
Lei de Imigração e mais alguns dias para 
finalmente poder ter este cartão nas mi-
nhas mãos”, explicou o brasileiro. A entra-
da, permanência e saída de estrangeiros 
em Portugal tem novas regras desde 3 de 
Agosto, dia em que entrou em vigor a 
nova lei. Porém, apenas com a entrada em 
vigor do decreto regulamentar a 10 de No-
vembro, a recepção de processos para a 

regularização de estrangeiros foi retomada 
na totalidade. Desde a entrada em vigor da 
nova lei, que prevê processos de pré-agen-
damento, já chegaram 19 714 pedidos de 
apresentação presencial de manifestações 
de interesse, sendo que 700 já tiveram des-
pacho positivo. Desde Agosto deste ano já 

foram emitidas 30 762 au-
torizações de residência, 
sendo que 22 570 foram 
novas autorizações dadas 
a estrangeiros registados 
antes de 2007/2008, 2 242 
foram entregues a estran-
geiros registados desde o 
início deste ano e 5 950 
foram renovações.

Africanos acolhidos 
Entretanto, 19 dos 23 africanos ilegais 

que deram à costa na Ilha da Culatra, em 
Olhão, Algarve, saíram do Tribunal de 
Faro para um centro de acolhimento do 
Porto até ordem de expulsão do SEF. Ali 
ficarão até três meses, podendo depois pe-
dir asilo. 
Dezasseis homens e três mulheres de na-

cionalidade marroquina ficarão alojados 
no Centro Habitacional de Santo António, 
à excepção de uma menor de 15 anos que 
está a ser ouvida no Tribunal de Família e 
Menores e de três marroquinos que estão 
hospitalizados. Cada um dos africanos ti-
nha pago mil euros pela viagem para Es-
panha, mas o bloqueio do país vizinho 
pode tê-los “empurrado” para Portugal.

ÁGUA PúblICA 
NÃO DEVE SER 
CONSUMIDA
Os habitantes de Arruda 
dos Vinhos, Sobral de Mon-
te Agraço, Alenquer, Tor-
res Vedras e Mafra estão 
a ser aconselhados a não 
consumirem água pública. 
Segundo a empresa gesto-
ra do sistema de abasteci-
mento da região, Águas 
do Oeste, em causa está a 
detecção de uma película 
sobre a água nos depósitos 
destes municípios. Segundo 
a mesma fonte, os depósi-
tos de Arruda e Sobral in-
terligam-se ao sistema de 
Alenquer, Torres Vedras e 
Mafra, razão pela qual es-
tes municípios também são 
alvo do alerta. Para apurar 
as causas da anomalia, a 
Águas do Oeste está a pro-
ceder à recolha de amostras 
ao longo do sistema.
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Orçamento 2008 aprovado
A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou a semana 

passada o orçamento para 2008, de 546 milhões de 
euros, com a abstenção do PSD, que está em maioria ab-
soluta naquele órgão. O orçamento e o plano de activida-
des para 2008 foi aprovado com os votos contra do PCP 
e Verdes, a abstenção do PSD e do CDS-PP e os votos 
favoráveis do PS e do Bloco de Esquerda. Os deputados 
municipais ratificaram o documento que tinha sido apro-
vado pelo executivo municipal.

ARRÁbIDA
O Instituto da Conservação
da Natureza e Biodiver-
sidade (ICNB) demoliu 
sete barracas no Portinho 
da Arrábida, no âmbito do 
Plano de Ordenamento da 
Orla Costeira Sintra-Sado, 
que prevê a requalificação 
daquela praia.

EMPRéSTIMO
O presidente da Câmara de 
Lisboa, António Costa, afir-
mou que o pedido de em-
préstimo de 400 milhões de
euros para pagar dívidas a 
fornecedores será enviado 
para o Tribunal de Contas 
nos “próximos dias”.

CASCAIS
A Assembleia Municipal 
de Cascais aprovou o or-
çamento camarário para 
2008, no montante de 181,9 
milhões de euros. 

ObRAS
As obras de beneficiação 
da cobertura, fachadas e 
plataformas do edifício de 
passageiros, na estação 
de Santa Apolónia, termi-
naram, segundo um comu-
nicado da Rede Ferroviária 
Nacional - Refer.

bREVES

O desemprego “é um
fenómeno preocupante”
O desemprego é um fenómeno preocupante ao nível 

do país, considerou o Presidente da República, du-
rante o seu programa de visitas a quatro instituições de so-
lidariedade social. Considerando que o desemprego pode 
ser uma das causas de situações de exclusão social extre-
ma, Cavaco Silva admitiu poder vir a abordar o assunto 
mais tarde. “Hoje não quero misturar essas situações [de 
desemprego] com outras a que chamei de exclusão social 
extrema”, afirmou Cavaco Silva. No entanto, o Presidente 
sublinhou que “o desemprego pode conduzir, de facto, a 
algumas situações extremas, mas cada coisa a seu tempo”, 
concluiu. De acordo com os dados divulgados no início do 
mês pelo Departamento de Estatísticas das Comunidades 
Europeias (Eurostat), a taxa de desemprego em Portugal 
em Outubro foi de 8,2 por cento. As estimativas do Eu-
rostat têm como base os dados do INE e os indicadores 
do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Portugal 
continua, assim, a ser um dos países com maior taxa de 
desemprego da União Europeia. Apesar de os indicadores 
de Outubro do Eurostat revelarem uma evolução positiva 
em relação ao trimestre anterior, os valores portugueses fi-
cam bem acima da taxa de desemprego da Zona Euro que 
estabilizou nos 7,2 por cento em Outubro. As mulheres e 
os jovens são os mais afectados.

Fidel Castro admite deixar
o poder para os mais jovens
Fidel Castro, que está há 16 meses 

afastado do poder em Cuba, admi-
tiu, pela primeira vez, a possibilidade 
de um eventual abandono definitivo das 
funções, “para abrir caminho aos mais 
jovens”. “O meu dever elementar não é 
o de me agarrar aos cargos, nem fechar 
o caminho a pessoas mais jovens, mas 
transmitir experiências e ideias”, dizia o 
dirigente cubano na mensagem que foi 
difundida através da televisão. Esta é a 

primeira vez, desde que cedeu a posição 
ao seu irmão Raul por causa de uma ci-
rurgia aos intestinos, que o líder cubano 
fez menção a uma retirada definitiva. 
Contudo, Castro não deixou de frisar que 
“os revolucionários jamais se retiram”.
Fidel Castro é actualmente dirigente do 
Partido Comunista Cubano, presidente 
do Conselho de Estado e do Conselho de 
Ministros, bem como chefe das Forças 
Armadas. 
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QUARTA-FEIRA 26-12 QUINTA-FEIRA 27-12 SExTA-FEIRA 28-12 SÁbADO 29-12 DOMINGO 30-12 SEGUNDA-FEIRA 31-12 TERçA-FEIRA 01-01

PROGRAMAçÃO DESTA SEMANA

01:30  Bom Dia Portugal  
04:00  a Hora De Baco  
04:30  entre nós
05:00  Praça Da alegria   
08:00  Jornal Da tarDe  
09:10  alves Dos reis, 
           um seu criaDo  
09:45  Diário Da euroPa  
10:00  magazine 
           venezuela contacto  
10:31  Portugal no coração   
12:45  notícias rtP maDeira  
13:00  Portugal em Directo  
14:00  olHos De água  
15:00  teleJornal  
16:00  em rePortagem  
16:15  Prós e contras  
19:00  Jornal Das 24 Horas  
20:00  olHos De água  
20:45  teleJornal maDeira  
21:15  teleJornal - açores  
21:45  o Preço certo   
22:45  santos Da casa  
23:45  Kulto  
00:15  sons Da música
           Flauta 
00:45  contas em Dia  
01:00  rePórter áFrica 

01:30  Bom Dia Portugal  
04:00  sentiDo Do gosto  
04:30  entre nós
05:00  Praça Da alegria   
08:00  Jornal Da tarDe  
09:11  alves Dos reis, 
           um seu criaDo  
09:45  Diário Da euroPa  
10:04  euroPa contacto  
10:33  Portugal no coração   
12:45  notícias rtP maDeira  
13:00  Portugal em Directo  
14:00  olHos De água  
15:00  teleJornal  
16:00  o caminHo 
           Faz-se caminHanDo  
16:36  o Preço certo   
17:30  a euroPa aqui tão Perto  
18:17  anDar Por cá  
18:30  euroPa contacto  
19:00  Jornal Das 24 Horas  
20:00  olHos De água  
20:45  teleJornal maDeira  
21:15  teleJornal - açores  
21:45  o Preço certo   
22:45  gato FeDorento   
23:30  granDe entrevista  
00:15  À mesa com o caPote
00:45  contas em Dia  
01:00  rePórter áFrica

02:00  Bom Dia Portugal   
04:00  sons Da música  
04:30  entre nós
05:00  Praça Da alegria   
08:00  Jornal Da tarDe   
09:00  alves Dos reis, 
           um seu criaDo  
09:45  Diário Da euroPa  
10:00  reclame  
10:30  Portugal no coração   
12:45  notícias rtP maDeira  
13:00  Portugal em Directo  
13:30  oPeração triunFo
14:00  olHos De água  
15:00  teleJornal   
16:00  granDe rePortagem-sic  
16:30  o Preço certo   
17:30  conta-me como Foi   
18:30  aveniDa euroPa  
18:45  a minHa ciDaDe HoJe...
19:00  Jornal Das 24 Horas  
20:00  olHos De água  
20:45  teleJornal maDeira-açores  
21:45  o Preço certo   
22:45  conta-me como Foi   
23:45  gostos e saBores  
00:15  olHar o munDo  
00:45  contas em Dia   

01:00  rePórter áFrica
01:30  áFrica 7 Dias  
02:00  euroDePutaDos  
02:30  França contacto   
03:00  Bom Dia Portugal
            Fim-De-semana 
06:00  zig zag   
07:00  notícias De Portugal  
08:00  Jornal Da tarDe   
09:00  a alma e a gente   
09:30  Da terra ao mar  
10:00  latituDes série iv 
10:30  couto & coutaDas  
11:00  notícias rtP maDeira
11:30  atlântiDa (açores)  
13:00  França contacto   
13:30  entre Pratos   
14:00  oBra De arte
14:30  contra   
15:00  teleJornal   
16:00  a voz Do ciDaDão   
16:15  oPeração triunFo   
19:00  Jornal Das 24 Horas  
20:00  a alma e a gente   
20:30  teleJornal maDeira  
21:00  teleJornal - açores  
21:30  venezuela contacto  
22:00  gente Feliz com lágrimas   
23:00  a Hora De Baco  
23:30  oBra De arte  
00:00  Heranças D´ouro 
00:30  músicas De áFrica  

01:30  nós  - comPacto 
02:30  magazine macau contacto  
03:00  Bom Dia Portugal 
            Fim-De-semana  
05:00  eucaristia Dominical   
06:00  zig zag   
07:00  Falamos Português  
07:30  sentiDo Do gosto  
08:00  Jornal Da tarDe  
09:00  oPeração triunFo   
10:45  só visto!   
13:30  macau contacto
14:00  eua contacto - caliFórnia  
14:30  gato FeDorento   
15:00  teleJornal  
16:00  as escolHas De marcelo
           reBelo De sousa  
16:30  FuteBol: 1ª liga  
18:30  Falamos Português  
           Festas e traDições 
19:00  Jornal Das 24 Horas   
20:00  contra   
20:30  teleJornal maDeira  
21:00  teleJornal - açores  
21:30  FuteBol: 1ª liga DiFeriDo  
23:30  eua contacto - caliFórnia  
00:15  só visto!   

01:30  Bom Dia Portugal  
04:00  Da terra ao mar   
04:30  entre nós
05:00  Praça Da alegria   
08:00  Jornal Da tarDe  
09:11  alves Dos reis, 
           um seu criaDo  
10:08  magazine eua contacto
10:38  Portugal no coração   
13:00  Portugal em Directo  
13:56  olHos De água  
14:53  oPeração triunFo
           Diários  
15:00  teleJornal  
16:00  em rePortagem  
16:25  o Preço certo   
17:15  PeDro e inês  
18:06  oBra De arte  
18:33  magazine eua contacto   
19:00  Jornal Das 24 Horas  
19:58  olHos De água  
20:50  teleJornal maDeira  
21:23  teleJornal - açores  
21:55  Prós e contras  
00:49  contas em Dia  
01:05  rePórter áFrica
01:30  Bom Dia Portugal  
04:02  gostos e saBores
04:30  entre nós
05:00  Praça Da alegria

08:00  Jornal Da tarDe  
09:13  alves Dos reis, 
           um seu criaDo  
10:10  canaDá contacto  
10:41  Portugal no coração   
12:53  notícias rtP maDeira  
13:00  Portugal em Directo  
13:11  BomBorDo  
14:06  olHos De água  
14:54  o seu DinHeiro  
15:00  teleJornal 
15:43  oPeração triunFo
15:46  gostos e saBores  
16:14  a alma e a gente   
16:45  a minHa ciDaDe HoJe/ 
           o meu concelHo HoJe/ 
            a minHa Freguesia HoJe  
16:45  anDar Por cá  
17:00  canaDá contacto   
17:31  trio D´ataque  
19:00  Jornal Das 24 Horas  
19:56  olHos De água  
20:49  teleJornal maDeira  
21:22  teleJornal - açores  
21:55  o Preço certo   
22:45  trio D´ataque  
00:15  anDar Por cá  
00:30  cuiDaDo com a língua  
00:41  contas em Dia  
01:03  rePórter áFrica 

Viver de Coração Aberto
Hoje, mais do que nunca, estou consciente de que estamos a 

testemunhar o fim de um mundo e o nascimento de um outro 
mundo. Estou consciente de que não me posso fechar no meu 
mundo, que sou chamado a ser imigrante todos os dias… cha-
mado a ultrapassar fronteiras.  Estamos a viver num mundo novo 
que se constroi ultrapassando fronteiras.  Talvez seja este o 
maior “sinal dos tempos”. Sabemos que nenhuma sociedade, ne-
nhuma instituição, poderá ter futuro fechando-se em/sobre si 
mesma…   Todos nós somos como que obrigados a abrir-nos, a 
actualizar-nos, a ultrapassar fronteiras.  Vivemos como que num 
constante processo de aprendizagem, de actualização, de aber-
tura de horizontes.  A religião não escapa a este processo.  Tam-
bém na nossa Igreja, onde a cristandade está a dar os seus últi-
mos suspiros (graças a Deus!), somos chamados a ultrapassar 
fronteiras. Isto não é fácil, não.  Não é fácil, porque as fronteiras 
mais difíceis de ultrapassar são as que estão dentro de nós… 
são os nossos modelos culturais, os nossos modelos religiosos. 
É tão difícil desaprender, para aprender de novo! E aí vem o Na-
tal.  Em Jesus, nascido em Belém, Deus ultrapassa todas as 
fronteiras do seu e do nosso tempo.  Em Jesus, nascido numa 
gruta de animais, Deus ultrapassa todos os modelos culturais e 
religiosos por nós construídos.  Em Jesus, nascido de Maria e 
José e visitado por pastores e “reis magos vindos do Oriente”, 
Deus vem ao nosso encontro, aceita-nos como somos e desafia-
nos à desaprendizagem… para olharmos cada ser humano e 
todo o nosso mundo com outros olhos, com outra mentalidade… 
com os olhos da esperança, com os olhos do coração… com os 
olhos das crianças. Como Jesus, quem é capaz de ultrapassar 
fronteiras tem um coração feito de esperança,  de surpresa, de 
compaixão.  Como Jesus, quem é capaz de ultrapassar frontei-
ras é capaz de ir ao encontro do outro, sobretudo do pobre, do 
imigrante, do refugiado, e aceitá-lo tal como ele ou ela é e não 
como gostaríamos que ele ou ela fosse.  Que interessante!  Du-
rante a sua vida, Jesus nunca pediu bilhete de identidade a nin-
guém.  Pelo seu caminho, ele vai encontrando mulheres e ho-
mens que ele, talvez, não ocntava esperava encontrar.  Com a 
sua liberdade, com o seu sentido de compaixão, ele vai libertan-
do as pessoas das suas fronteiras, das suas prisões… Ele sem-
pre aceitou as pessoas e sempre as ajudou a ultrapassar suas 
fronteiras socio-religio-culturais interiorizadas. Ele sempre reco-
nheceu a dignidade de cada pessoa, devolvendo-a à sua própria 
liberdade, à sua dignidade.  Jesus sempre ajudou as pessoas a 
descobrirem o melhor que tinham dentro de si: a sua dignidade, 
a confiança de serem elas próprias.  

Tudo isto para dizer que hoje, em pleno Terceiro Milénio, em 
tempos de plena globalização, Natal é abrir portas, Natal é fazer 
mais um lugar à mesa, Natal é ir ao encontro do outro… Natal é 
ultrapassar fronteiras, é ajudar as pessoas a serem elas próprias, 
livres, responsáveis pela sua vida, pela sua dignidade.  Natal é 
abraçar o Deus que habita o coração de cada irmão e/ou irmã 
que vem de longe e que se faz meu/nosso vizinho.  Assim, sere-
mos mais cristãos, seremos mais humanos.  Assim, viveremos 
de coração aberto...

Feliz Natal e muito próspero Ano Novo de 2008.
Pe. José Vieira Arruda

Terminadas as cápsulas 
radiofónicas de Charest
O primeiro-ministro Jean Charest decidiu não pros-

seguir as suas cápsulas radiofónicas em 2008. Este 
Outono, o Sr. Charest respondia às perguntas dos cida-
dãos por meio de cápsulas sobre as ondas da rede Co-
rus. Foi acusado pelos partidos de oposição de utilizar 
fundos públicos para publicidade partidária. A iniciativa 
custou 225000 dólares ao governo do Quebeque.

Bom dia, Montreal!
Os cidadãos de Montreal podem contar agora com 

mais facilidade de acesso à sua administração mu-
nicipal. A cidade de Montreal propõe o 311, o seu novo 
serviço telefónico. Este número permite nomeadamen-
te obter informações sobre as actividades municipais, 
dirigir pedidos ou apresentar queixas. É também pos-
sível fazer perguntas relativas à avaliação fundiária ou 
às taxas. O serviço é acessível de segunda a sexta-feira, 
das 8:30 às 20:30. Os fins-de-semana e durante os dias 
feriados, o serviço é oferecido das 9:00 às 17:00. Uma 
quarentena de empregados foi formada para assumir 
este novo serviço oferecido pelo Accès Montreal, cujo 
orçamento é de três milhões de dólares para 2008. É 
importante notar que o 911 continua a ser o número que 
é necessário utilizar para contactar a polícia, os bombei-
ros ou as ambulâncias no caso de urgência. 

Quebeque adopta
o seu projecto de lei
A Assembleia Nacional adoptou o projecto de lei sobre a 

segurança rodoviária do Governo. A adopção do pro-
jecto contudo não se fez sem dificuldade. A ministra dos 
Transportes, Julie Boulet, teve de retirar um elemento es-
sencial do seu projecto de lei, ou seja de baixar para 0,05 a 
taxa de álcool no sangue autorizada para conduzir, porque 
os dois partidos de oposição se opunham. O Quebeque per-
manecerá por conseguinte a única província canadiana em 
que a taxa de álcool autorizada para tomar o volante não é 
de 0,05, mas sempre 0,08. O projecto de lei compreende 
contudo uma novidade canadiana, obrigando os automobi-
listas a utilizar pneus de Inverno. Assim, a partir do Outono 
próximo, os pneus de Inverno deverão ser obrigatórios para 
todos os veículos entre o 15 de Novembro e o 15 de Abril.

Novo elemento
na União Montreal

Visão Montreal está a 
seduzir Projecto Montreal
Depois de uma dura derrota em Outremont, Visão 

Montreal (VM) tem elaborado o seu balanço, la-
mentando que uma aliança com o Projecto Montreal 
(PM) não teve lugar na freguesia a fim de bater os can-
didatos da União Montreal. Mas embora seja cobiça-
do, o Projecto Montreal não o encontra como promessa 
muito sedutora. 

A conselheira municipal Mary Deros surpreendeu 
toda a gente ao deixar o partido Visão Montreal 

para juntar-se àquele que vem criticando desde há seis 
anos, União Montreal. A Sra. Deros acusa ao seu antigo 
partido de negligência para com as comunidades cul-
turais. A conselheira municipal anunciou a sua decisão 
acompanhada do Presidente da Câmara Municipal Gé-
rald Tremblay, justamente antes do conselho municipal 
sobre a adopção do orçamento 2008.
“Os valores já não são os mesmos. As comunidades 

culturais desempenham um papel importante na minha 
vida, mas não é o caso no meu antigo partido”, declarou 
a Sra. Deros. Visão Montreal conta agora com 11 eleitos 
ao conselho municipal, contra 47 para a União Montreal, 
incluindo o presidente do conselho. Visão Montreal 
acabava no entanto de engrossar as suas filas com a 
chegada de Benoit Labonté, Soraya Martinez e Karim 
Boulos. 
A Sra. Deros afirma que estas chegadas não 

influenciaram a sua decisão.
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Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição, 
Falsidade. Amor: Tenha pensamentos positivos, pois 
nem tudo na vida nos pode correr pelo melhor. Saúde: 
Não terá que se preocupar, está em plena forma. Dinhei-
ro: Terá algumas dificuldades. Número da Sorte: 52 
Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

Carta da Semana: Rainha de Espadas, que significa 
Melancolia, Separação. Amor: Desta vez, vai deixar os 
pormenores de lado e lançar-se na paixão de cabeça. 
Saúde: Tendência para dores musculares. Dinheiro: 
Efectuará bons negócios. Número da Sorte: 63 
Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que significa 
Guerreiro, Cuidado. Amor: A sua família necessita que 
lhe dê mais atenção. Saúde: Deve ter mais cuidado com 
os seus ossos. Dinheiro: O esforço profissional vai ser re-
conhecido. Número da Sorte: 62
Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

Carta da Semana: Cavaleiro de Copas que significa Pro-
posta Vantajosa. Amor: Pequenos desentendimentos po-
derão deixá-lo muito magoado. Saúde: O seu organismo 
pode ressentir-se. Dinheiro: Torna-se urgente uma mu-
dança de atitude. Número da Sorte: 48 

Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47

Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas. Amor: Uma boa conversa com o 
seu companheiro fortalecerá a vossa relação. Saúde: 
Cuidado com os rins, beba muita água. Dinheiro: Pode-
rão surgir boas oportunidades, não as deixe fugir.  
Número da Sorte: 33 

Números da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47

Carta da Semana: Rainha de Paus, que significa Poder 
Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Poderá 
andar de paixão em paixão. Saúde: Sentir-se-á em for-
ma. Dinheiro: Surgir-lhe-ão vários projectos onde poderá 
alcançar aquela quantia de que tanto necessita.

Número da Sorte: 35 Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44

Carta da Semana: 5 de Copas, que significa Derrota
Amor: Lute sempre pela sua felicidade, não se deixe ven-
cer pelos obstáculos. Saúde: Procure fazer algum tipo de 
desporto. Dinheiro: Maré pouco favorável para investi-
mentos. Número da Sorte: 41
Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

Carta da Semana: Rei de Copas, que significa Poder 
de Concretização, Respeito. Amor: Vai apaixonar-se fa-
cilmente. Saúde: Estará em boa forma. Dinheiro: Pode 
agora comprar aquele objecto de que tanto gosta.
Número da Sorte: 50 

Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Leal-
dade, Reflexão. Amor: Tente ser mais selectivo nas suas 
amizades. Saúde: Poderá sofrer de alguma rouquidão. 
Dinheiro: Tenha algum cuidado com as pessoas que 
trabalham consigo, pois se lhes abrir o jogo poderá sair 
prejudicado. Número da Sorte: 47 

Números da Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39

Carta da Semana: 7 de Ouros, que significa Trabalho. 
Amor: Não diga nada antes de pensar bem naquilo que 
vai dizer, pois essa impulsividade joga muitas vezes con-
tra si. 
Saúde: Cuide mais dos seus pés. 
Dinheiro: Não deixe que os outros tomem decisões ou 

falem por si, imponha o respeito no seu local de trabalho.
Número da Sorte: 71 
Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

Carta da Semana: Carro, que significa Sucesso.Amor: 
Não deixe que terceiros se intrometam na sua relação 
afectiva. 
Saúde: Dê mais atenção à sua saúde, pois na verdade 
quando julgamos estar bem nem sempre o estamos. 
Dinheiro: Período pouco favorável a grandes investi-

mentos.
Número da Sorte: 7 
Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33

Carta da Semana: Papisa, que significa Estabilidade, 
Estudo e Mistério
Amor: Não se precipite numa decisão importante. Anali-
se todos os factos e pense friamente. As decisões preci-
pitadas não lhe serão favoráveis.
Saúde: Cuidado com os resfriados.

Dinheiro: Exponha as suas ideias de forma clara e objectiva para que 
elas surtam o efeito que deseja.
Número da Sorte: 2
Números da Semana: 5, 25, 29, 33, 36, 39

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

BALANÇA (23 de Setembro -  22 de Outubro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Então... Foi Natal!!! 
José e Natercia Rodrigues
jornal@avozdeportugal.com

O ano vem chegando ao fim...E parece que foi ontem 
que ele começou.

O Natal é uma festividade religiosa celebrada no mun-
do inteiro no dia 25 de Dezembro. Caracteriza-se por 
ser, junto à Pascoa, umas das comemorações religiosas 
mais importantes do ano. O Natal é uma festividade que 
reúne as famílias e amigos para celebrar segundo sua 
tradição, o nascimento do menino Jesus.
O Natal passou e, junto com ele, comemoramos mais 

um “aniversário do MENINO JESUS.

Mas Natal não é Natal se a gente não se ajoelhar diante 
da Sabedoria de Deus para refazer todos aqueles pedidos 
de que a Sua Bondade já sabe que nós precisamos.
Olha, Senhor eu Te peço para dares um jeitinho afim de 

que se acabem com todas as guerras. Essa gente já 
batalhou por tanta coisa. Seria bom se Tu fizesses com 
que eles pudessem ver a inutilidade de tanta disputa. 
Também há aqueles que não sabem amar e só odeiam, 
então eu Te peço faz com que eles entendam que o nosso 
tempo é tão curto para se desperdiçar com sentimentos 
menores. 
Ah... tem também aqueles que nos magoaram. 

Faz com que nos esqueçamos do que houve e dá-nos 
luz e grandeza para aprendermos a perdoar. Ainda tem 
aqueles que se encontram desesperados, dá-lhes 
conforto, um motivo de vida e mostra-lhes a maravilha 
operada pela palavra Esperança. Há aqueles que já são 
nossos amigos antigos, e para esses eu peço o que 
sempre pedi: que eu possa sempre ser o que esperam de 
mim e, se não o for, que possam entender os meus 
limites. Agora, temos os nossos amigos novos, e para 
esses, o que eu peço é lindo e grandioso. Que o milagre 

que fez com que a gente se encontrasse, 
continue operando francas amizades em 
nossas vidas. 
As festas natalícias chegaram e mais do que 

nunca é hora de falarmos de paz e de vivermos 
em plenitude a mensagem de Cristo.
Natal é sinónimo de família, de união, de 

aproximação das pessoas, e quando essas 
pessoas se sentem próximas é sinal que o 
sentido do Natal se realizou. Natal da fé! Natal 
da Igreja de Cristo, pronta, forte, confiante, 
guerreira. Natal da caridade que se esforça e 
vai ao desprovido de assistência, distribui 
esperança, planta a justiça, semeia o 
Evangelho, acende a luz das Boas Novas. 
Natal de felicidade na certeza do olhar de cada 
rosto. Natal sempre, de Janeiro a Dezembro, 
sem dia pré-estabelecido no coração dos 

homens de má vontade. Natal no propósito, no desejo 
de servir ao próximo aflito, distante na frieza do egoísmo. 
Natal do perdão, sem barreira, sem bandeira, protocolo, 
norma, constituição. Natal de acções. 
Natal, tempo de paz, de luz, de alegria e gratas 

recordações. Tempo em que relembramos nossa infância 
repleta de fantasias, expectativas impregnadas de amor 
e saudades. Tempo em que revivemos o carinho de 
nossos pais, o aconchego da família e todas as pessoas 
queridas que marcaram positivamente as nossas vidas.
Amigos, vamos amadurecer a ideia de que não estamos 

sozinhos e podemos fazer do nosso dia a dia uma 
constante mudança do nosso modo de pensar, na nossa 
ética e na nossa maneira de nos relacionarmos com o 
próximo. E como diz a canção:

Quero que todos os dias
Sejam dias de Natal

Para todos terem alegria
E a ninguém lembrar o mal
Ó menino! Não te esqueças

De me dar um presente
Transforma todos os dias

Em Natais p’ra toda a gente
Em Natais quentes de amor
Com cestos cheios de pão
Com luzes, sinos e febres

Com homens todos irmãos
 
A todos Feliz Natal Ano Novo!
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Porque nunca hablas? 
Miguel Carvalho
jornal@avozdeportugal.com

Quando lá longe, do outro lado do 
mundo, um rei reage ao destem-

pero palavroso de um presidente eleito, 
emocionam-se. 
Dizem: temos homem! Por momentos, 

eis que um rei volta a ser dono e senhor 
da palavra.
Nas páginas da minha infância, os reis 

eram sempre bons. Invariavelmente he-
róicos, sensatos e previdentes, irradia-
vam bondade, carisma e simpatia. 
Tinham ideias simples, a palavra cer-

ta. Nunca se enganavam e raramente ti-
nham dúvidas. 
Zelavam pelo seu povo, casavam uma 

vez na vida e constituíam família. Da-
vam-nos príncipes e princesas. 
E netos por atacado. Viviam todos fe-

lizes para sempre, claro. 
E nós com eles. 
Um reino era coisa boa: 
Todos tinham o que comer e onde dor-

mir. As maldades eram normalmente 
protagonizadas por revolucionários an-
drajosos, figuras perversas, mal encara-
das, com objectivos sanguinários: 
Acabar com o reino e, de caminho, 

com os dias felizes celebrados entre o 
povo e o seu rei.

O imaginário de gerações foi moldado 
assim: o bem e o mal em cores claras, 
sem cinzentos, nem mais explicações.

Depois veio a República. Uma maça-
da: os povos começaram a lidar mal 
com a corte de privilégios, a vidinha 
dos salões e as sucessões de sangue. 
O poder exercido com beneplácito di-

vino e bênção terrena, afinal, era ape-
nas para uns poucos. Tudo isso deu nas 
vistas. E a coisa precipitou-se.

Mas isto, faça-se justiça, deu-se no 
tempo em que os reis ainda falavam.

Mais tarde, muito mais tarde, vieram a 
Hola, a Olá! e as Caras deste mundo. E 
a história foi outra.

As famílias reais, sem deixar de ser 
ornamento de regimes, passaram a fi-
gurantes de eventos sociais. 
A Imprensa dita do coração, mas sem 

piedade, esfregou as mãos perante esta 
descida à terra com passadeira verme-
lha. 
E, pela primeira vez, reis e rainhas, 

príncipes e princesas, puseram-se a jei-

to. À luz dos holofotes mediáticos e 
coscuvilheiros, a realeza apareceu nua. 
Nua nas suas infidelidades. Nua nas 
suas separações e divórcios. Nua nas 
suas perversidades mais íntimas. Quan-
to mais tentava esconder, mais se lhe 
via o rabo.

Já nesta altura, a realeza falava pouco. 
E passou a falar menos. Escarrapacha-
da nos tablóides, feita em carne e osso 
tal e qual o comum dos mortais, perdeu 
autoridade, divindade, referência. 
Por mais guerras que houvesse e tre-

meliques que lhe dessem, nenhum País 
com reis transformados em «bibelots» 
pôde contar, em momentos de crise 
profunda, com a sábia palavra dos or-
namentos. 

Vivemos, agora, o tempo em que a re-
aleza não fala. Ou não é ouvida. Para o 
caso, vai dar ao mesmo. A realeza exi-
be apenas o sorriso manso das passarel-
les, estreias e inaugurações. 
E as palavras de circunstância, carica-

tura dos costumes.
As gentes mais infelizes nos seus quo-

tidianos, com um olho na novela e ou-

tro na panela, acreditam ainda no conto 
da Cinderela. Folheiam a revista e sen-
tem-se próximos da realeza. Choram a 
princesa dos pobres e espreitam o casa-
mento do rei que não é deste mundo. 
Suspiram.

Quando lá longe, do outro lado do 
mundo, um rei reage ao destempero pa-
lavroso de um presidente eleito, emo-
cionam-se. Dizem: temos homem! Por 
momentos, eis que um rei volta a ser 
dono e senhor da palavra. 
Dono da palavra para mandar calar, 

note-se. Mas sabe-se como hoje as ine-
xistências provocam imenso ruído. 
Em casa, lidam mal com a crítica e o 

traço. 
Indignam-se com polémicas e proces-

sam humoristas. 

Fora de portas, lidam mal com o argu-
mento, por muito absurdo que seja. 
Mandam calar e saem de cena. Uma 

coisa e outra não desmentem o que são 
e para que servem: 
No fundo, já não passam de simpáti-

cos figurantes de um filme mudo.
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Uma tradição natalícia 
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

Em 2004 começou a minha ventura no jornal, ano em 
que comecei a festejar Natal junto com a minha se-

gunda família, A Voz de Portugal. 
Por gentil iniciativa do nosso editor, Eduíno Martins, a 

equipa deste Jornal reuniu-se no muito conhecido res-
taurante Tasca, situado no 172 rua Duluth Este, em 

Montreal. Este acolhedor restaurante, recentemente re-
novado, encheu a sua sala com a alegria dos convivas, 
que se regalaram com um excelente jantar, por todos 
elogiado. E houve razões para isso. A simpatia do pes-

soal da casa deixou também boas recordações. Eduíno 
Martins aproveitou o momento para agradecer todos os 
colaboradores de A Voz de Portugal. 
Raul Mesquita e Francisco Salvador aproveitaram a 

ocasião para felicitar a equipa do Jornal. O “nosso poe-

ta”, José Joaquim Marques da Silva, recitou um magní-
fico poema, repleto de emoções. Para concluir esta agra-
dável noite, foi com muito prazer que ouvimos e apreci-
ámos o nosso grande amigo e fadista, Carlos Rodrigues, 
que entoou três fados. 

É bom pensar que, se todo o dia fosse dia de ano novo, 
a vida seria uma eterna celebração. Na mágica do tem-
po, o ano que passou fica registado na nossa memória 
como o ano no qual conseguimos realizar aquele grande 
projecto, seja qual for, desde que seja grande aos nossos 
olhos. Ter consciência das nossas grandes conquistas é 

importante, mas nada melhor do que se maravilhar com 
as pequenas prendas diárias que a vida nos proporciona. 
Nas mensagens de final de ano, já é tradição receber vo-
tos de plena realização dos grandes sonhos. Certamente, 
este é um dos nossos desejos. 

Aos proprietários e empregados do restaurante Tasca, 
um grande obrigado. Aproveito também a oportunidade 
para agradecer o nosso editor Eduíno Martins, o nosso 
director António Vallacorba e todos os nossos colabora-
dores, que, semana após semana, ajudam-nos a celebrar 
e comemorar a tradição e cultura portuguesas.
 Aos comerciantes e patrocinadores, sem quem não po-

deríamos sobreviver, assim como a todos os nossos lei-
tores, um muito obrigado. 
Feliz Ano Novo e que 2008 vos traga saúde, amor e paz.
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Dia das montras animou a St-Laurent
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

Este ano foi muito difícil economicamente para todos 
os comerciantes do Boulevard Saint-Laurent e para 

os consumidores que ousaram passar pelos seus labirin-
tos – devidos às renovações – e superar o negativismo 
à volta do Boul. Saint-Laurent. É agora o tempo ideal 
para ajudar e reanimar o comércio desta zona impor-
tante de Montreal. Vários projectos tiveram início em 
Dezembro para ajudar a enfeitar, de uma maneira mais 
tradicional, esta artéria principal de Montreal, onde os 
portugueses continuam presentes. 

A tradição do «Dia das Montras» foi estabelecida em 
2001 na rua St-Laurent. Com o sucesso crescente deste 
evento, o número de comércios que aderem ao aconteci-
mento também aumenta. Foram cerca de 80 lojas, situa-

das entre as ruas Sherbrooke e Mont-Royal, que se ins-
creveram este ano. O concurso, tradicionalmente portu-
guês, dá um certo realço a esta comunidade, que está a 
se dissipar para os arredores e, então, muito menos pre-
sente que nos anos anteriores. 

No dia 19 de Dezembro, a Sociedade do Desenvolvi-
mento do Boul. Saint-Laurent organizou um « BAL EN 
ROUGE » na linda e moderna discoteca “Rouge”, onde 
foram apresentados os vencedores do concurso. Na ca-
tegoria tradicional, o júri – composto por Helen Foto-
poulos, Charlotte Laurier e Axel Morgen Thaler –, atri-

buiu o primeiro prémio à loja “Vespa”, situada no 4150, 
boul. Saint-Laurent e na categoria tendência, “Scanda-

le”, 3639, boul. Saint-
Laurent. O prémio do pú-
blico foi dado ao Coco 
Rico, 3907 Boul. St. Lau-
rent. Os prémios para as 
pessoas que votaram nes-
te concurso foram confe-
ridos a: Manny Amaral, 
que se mereceu uma via-
gem para duas pessoas de 
uma semana aos Açores; 
2 prémios de um fim-de-
semana de sonho, que in-
clui uma noite no hotel 

Opus Montreal e 600$ em certificados de oferta em vá-
rios comércios do Boul. St-Laurent foram dados a Geor-
ge Lévesque e António Anacleto. 

Um grande Bravo a todos os participantes do concur-
so, que contribuíram ao embelezamento do Boulevard 
Saint-Laurent, mantendo ao mesmo tempo uma bonita 
tradição açoriana viva.
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Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Clínica Portuguesa Luso      514.849.2391
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Hospital Ste-Jeanne-d’Arc    514.842.6141
Hospital Ste-Justine              514.345.4931
Normas do trabalho               514.873.7061

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FELIZ ANO NOVO
Consulado Geral

de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

Tel.: 514.499.0359

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
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 Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo                514.353.1550
Clube Oriental                            514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano          514.323.7391
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
Folc. Campinos do Ribatejo    514.353.3577
Folc. Português de Mtl.            514.739.9322
Missão N. Sra. de Fátima     450.687.4035
Missão Santa Cruz                        514.844.1011
Rancho Folc. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

www.secomunidades.pt

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent                 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent                  514.844.3307
VOYAGES ELITE PLUS
1530 Fleury este                     514-381-5200           
www.voyageseliteplus.com

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent                   514.849.6619
CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale         514.285.1620
  514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent                 514.987.0080
CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209 -  514.499.1624
DISCO MÓBIL
DISCO Móbil Entre Nós
Marinho               514.875.4800 dia
Depois das 19h             514.324.7415 noite
DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent                514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484

514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 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                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804

HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO 514.886.7001
HELIO 514.497.3896

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.             514.484.3795

CENTRO CRISTÃO DA FÁMILIA (P.A.O.C)

Reuniões familiares aos sábados             
514.704.0006

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert                                  514.271.6452

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain                                514.842.3373
MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides     450. 669.7467
NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203             514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
Me. ÉLIZABETH DA SILVA
1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.                         450.435.3445

OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent                514.843.8727

PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod                514.272.0362
PEIXARIA
BLUE COAST
130-A, Beaumont          514.270.5079
PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.                            514.288.2082
JUAN CARLOS ANDRADE M.Ps
1001, Sherbrooke E.,                514.463.1974
QUIROPRATAS
DR. MARC CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon E.             514.351.1716
RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.                                   514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                      514.725.2626
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

CANTINhO DA POESIA

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…

Fernando André

† Valter Cordeiro
Faleceu em Montreal, no dia 12 de Dezembro 
de 2007, com 67 anos de idade, Valter 
Cordeiro, natural de São José, Ponta Delgada, 
São Miguel, Açores.

Deixa na dor a sua filha e o seu filho, os seus 
irmãos, os seus cunhados (as), sobrinhos (as), 
assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
514.277.7778    www.memoria.ca 
Eduino Martins

O funeral decorreu sábado, 15 de Dezembro de 2007, após missa de corpo 
presente, na Igreja Santa Cruz, seguindo depois o corteje fúnebre em 
direcção ao cemitério Repos St-François d’Assise, onde foi a sepultar.

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

de 2007, com 67 anos de idade, Valter 

† Maria do Espírito Santo Macedo
Faleceu em Montreal, no dia 20 de Dezembro 
de 2007, com 93 anos de idade, Maria do 
Espírito Santo Macedo, natural de Rabo de 
Peixe, São Miguel, Açores.

Deixa na dor as suas irmãs Maria Mercês e 
Maria Isaura de Paiva; os seus sobrinhos (as) 
Graça (Luís Medeiros), José, Lúcia (David 
Spencer), Carlos, Mário (Donaria Macedo), 
Eduarda (Serafin Araújo), António (Helena 
Arruda), João e Fátima, assim como outros 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514.277.7778    www.memoria.ca 
Eduino Martins

O funeral decorreu segunda-feira, 24 de Dezembro de 2007, após missa 
de corpo presente, na Igreja Santa Cruz, seguindo depois o corteje fúnebre 
em direcção ao Cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde foi a sepultar.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)   H2W 1Z4

Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150CLASSIFICADOS
01
02
03
04
05
06
07

$  9,00*
$11,00*
$13,00*
$15,00*
$17,00*

  IDENTIFICAÇÃO
NOME
MORADA
CIDADE   CÓDIGO POSTAL
TELEFONE   (         )
DATAS DE PUBLICAÇÃO  

VISA                MC              CHEQUE
Nº do cartão
Exp:      /
Detentor
Nº de publicações
Montante por publicação  $
Montante total $

  PAGAMENTO

Todos os classifi cados devem ser pagos antes da publicação.
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente. 

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal.   
*Taxas incluídas. Preço por publicação.

Toda a pontuação, espaços, números e/ou caracteres especiais contam como 1 
carácter. Depois de uma pontuação, deve colocar um espaço. Se o montante enviado 
for insufi ciente, o anúncio será cortado para refl ectir o montante do pagamento.

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

(514) 820-5247

Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
Empresa em plena expansão procu-
ra instalador de “pavé-uni”, com um 
mínimo de 5 anos de experiência. 
Também procuramos jornaleiro com 
3 anos de experiência. Salário con-
forme qualificações. Muitas regalias. 

Para informações
contactar

(514) 325-7729. 

ALUGA-SE

VIDENTE
Linhas da mão  e cartas. Vidente 
com dons naturais. Resolve os seus 
problemas sem voodoo. 

Rosa (514) 278-3956

Denka - Linhas de mão, cartas, astro-
logia. Resolve os seus problemas.

514.727.2233

Quarto, tudo incluído, para casal ou 
pessoa autónoma. 514-683-2574

Escola privada procura curador a 
tempo inteiro. Deve ser maturo, ex-
periente, bom trabalhador e possuir 
carro. Salário competitivo e rega-
lias. Bons conhecimentos do inglês 
e do francês. Deve ter referências. 
Enviar o seu C.V. para o director, 
514-489-8607 ou contactar Barba-
ra 514-489-5321 #238.

MASSAGENS ERÓTICAS
7 dias por semana,  a partir das 

10 horas Jovem e bonitas: latinas, 
italianas, asiáticas, mulatas E MAIS...

Discrição assegurada. 

Pessoa para fazer amostras, com 
mínimo de 5 anos de experiência 
em roupa desportiva para crianças. 
Deve ter conhecimento das máqui-
nas “plain”, “overlock”, “2-needle”, 
etc. Tempo inteiro. 

Contactar Anna 
514-593-1717 local 282

Satisfação
garantida

Procuramos raparigas para trabalhar
(514) 273-5482 - 7167, rua St-Hubert

EMPREGOS
Homens para trabalho de limpeza. 

514-891-4733

3 ½ perto do metro St-Michel, 
renovado. 

514-813-0645
Telefonar depois das 18h.

Rapaz de origem portuguesa, com 
boas referências, procura rapariga 
séria entre 24 e 29 anos. Para 
assunto sério. 514-716-5482 ou 
porto_1978@hotmail.com

ENCONTROS

RESERVA FEDERAL DOS EUA 
SINALIZA TAXAS MAIS BAIXAS
Nos EUA, o Comité de Política Monetária da Reserva Federal (FOMC) 
reuniu no passado dia 11 de Dezembro, tendo decidido uma descida 
das principais taxas de juro de referência em mais 0.25%, para 4.25%. 
No total, e desde que o ciclo de descida se iniciou, em Setembro pas-
sado, as taxas de juro de referência já desceram em um ponto per-
centual.
Esta medida era já antecipada pelos mercados financeiros, que, em 
determinada altura, chegaram mesmo a colocar a hipótese de que a 
descida das taxas de juro de referência pudesse ser mais agressiva, 
de 0.5%, devido aos receios quanto a mais perdas em activos de cré-
dito hipotecário de alto risco (subprime).
O comunicado de imprensa que acompanhou a decisão revela um 
maior foco nos desenvolvimentos económicos, sendo que a autorida-
de monetária dos EUA considera que os riscos negativos se agrava-
ram, com a evolução da situação nos mercados financeiros registada 
na primeira quinzena de Dezembro, caracterizada pela desvaloriza-
ção dos mercados accionistas, bem como por uma forte subida das 
taxas de juro nos mercados monetários, devido a uma maior procura 
de liquidez pelos bancos.
A avaliação da conjuntura recente reconhece a desaceleração da 
actividade que está em curso, em especial ao nível da despesa de 
consumo pelas famílias e da despesa de investimento, pelas empre-
sas. Até há pouco tempo, a Reserva Federal considerava os riscos 
de desaceleração como mais moderados, sem efeitos de contágio 
visíveis da situação menos favorável nos sectores de construção, em 
especial residencial.
Com esta avaliação, fica um sinal mais claro de que a Reserva Fede-
ral está disponível para continuar a descer as taxas de juro de refe-
rência durante o próximo ano, mesmo tendo em conta que os riscos 
de inflação continuam elevados. Com efeito, apesar do menor cres-
cimento económico previsível, a inflação poderá continuar a acelerar 
nos próximos meses (ainda que parte desse efeito seja resultante de 
efeitos de base relacionados os preços da energia, que no primeiro 
trimestre de 2007 testaram níveis abaixo de 50 dólares por barril).
O consenso de mercado é que as taxas de juro possam ainda descer 
de forma agressiva durante os próximos meses, até 3.25% no final 
do Verão. Esta descida adicional de um ponto percentual pressupõe 
uma descida de 0.25% em cada uma das próximas reuniões, que são 
realizadas com uma periodicidade de seis semanas.
A próxima reunião realiza-se no dia 31 de Janeiro e, na sequência da 
posição agora assumida, a Reserva Federal implicitamente validou o 
cenário de mercado de uma descida de 0.25%, para 4.25%.
Deve ter-se presente em Novembro de 2008 se realizam eleições 
presidenciais e que, historicamente, a Reserva Federal não costuma 
intervir nos mercados financeiros, para não ter qualquer tipo de influ-
ência na decisão.

BCE SINALIZA
TAXAS ESTÁVEIS EM 4.0%
No seguimento da reunião de dia 6 de Dezembro, as intervenções 
pelos vários responsáveis do Banco Central Europeu têm focado ex-
clusivamente nos riscos de inflação, enquanto factor a influenciar a 
evolução das taxas de juro de referência nos próximos meses.
A estimativa final da inflação, relativa ao mês de Novembro, revelou 
uma aceleração para 3.1%, o valor mais elevado desde Maio de 2001. 
Os riscos para os próximos meses são de que a inflação possa acele-
rar ainda mais, devido à evolução dos preços da energia, bem como 
da alimentação. Se os actuais preços do petróleo se mantiverem em 
Janeiro, a subida em termos homólogos é de cerca de 80%.
Assim, será bastante difícil ao BCE poder mudar o discurso, mesmo 
que os dados de actividade económica venham a revelar uma desace-
leração mais pronunciada da actividade. No próximo ano, iniciam-se 
negociações salariais em vários países, incluindo a Alemanha, neste 
caso para a função pública. Subidas mais agressivas dos salários po-
dem resultar em efeitos permanentes de uma aceleração pontual da 
inflação, já que as empresas depois tentarão passar os mais elevados 
custos salariais aos seus clientes.

DÓLAR RECUPERA
Após o movimento de forte depreciação do dólar, que o levou a míni-
mos históricos face às principais divisas (de 1.4967 dólares por euro, 
por exemplo), assistiu-se na fase final do ano a uma ligeira recupera-
ção, para 1.433 dólares por euro (0.6978 euros por dólar), no dia 20 
de Dezembro.
Este movimento reflecte duas tendências. Por um lado, o cenário mais 
agressivo em termos de descida de taxas de juro pela Reserva Fede-
ral dos EUA já está plenamente antecipado pelos participantes nos 
mercados financeiros. Neste cenário, o foco das atenções passa a 
agora para os sinais de desaceleração noutros países, como a zona 
euro ou o Reino Unido, e a possibilidade de ser aí que ocorram novas 
descidas das taxas de juro.
Por outro lado, no final do ano tem havido uma maior procura de dó-
lares pelos investidores, incluindo os principais bancos, também para 
fazer face a necessidades pontuais de liquidez que possam surgir em 
torno da passagem de ano.
Para 2008, o consenso de mercado continua orientado para uma apre-
ciação gradual do dólar face às principais divisas, sendo que face ao 
euro possa estabilizar em torno dos actuais níveis, durante o primeiro 
semestre do ano, antes de iniciar um novo movimento de apreciação, 
até 1.40 dólares (0.7143 euros por dólar) no final do ano.
Aproveitamos a ocasião para desejar a todos os nossos leitores 
um Feliz Natal e um Próspero Ano de 2008.

Em breve, abertura de um infantário 
em meio familiar, situado em St-Mi-
chel / Rosemont. Para reservar um 
espaço para a sua criança.

Contactar Cláudia
514-816-3043

Senhora para cuidar de senhora ido-
sa, de sexta-feira à noite a domingo 
à noite. Em Lasalle. 

Contactar Leonor 
514-738-1892

INFANTÁRIO

VIDENTE
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Que seja o teu Natal
A luz reposta

Na chama apagada da esperança
Que seja  o teu Natal 

a grande dança
De braços que acolhem e se dão
Que seja o teu Natal o coração
Em jeito de berço e cobertor

Que seja o agasalho de um menino
Que o silêncio traz
Na noite à gente

Tu queres 
ter um Natal diferente?

Dá o teu amor
Como presente.

J.M.C

Lenda da
noite de S. Silvestre

Segundo diz a lenda, há 
milhares de anos existia 

no oceano Atlântico uma 
ilha fantástica, a Atlântida. 
Arrogante, o rei da ilha ou-
sou desafiar os céus. Deus 
respondeu-lhe que nada po-
deria contra o poder divino. 
Mas o teimoso rei voltou a 
desafiá-lo e decidiu con-
quistar Atenas. Durante a 
batalha, o rei da Atlântida 
ouviu Deus dizer-lhe que a 
vitória seria de Atenas para 
castigar a sua arrogância. À 

derrota, seguiram-se terríveis tempestades, terramotos 
e inundações que engoliram a bela Atlântida para todo 
o sempre. Passadas centenas de anos, a Virgem Maria 
debruçava-se dos céus sobre o oceano quando São Sil-
vestre lhe veio falar. Aquela era a última noite do ano 
e São Silvestre achava que deveria significar algo de 
diferente para os homens. Deveria marcar uma fronteira 
entre o passado e o futuro, dando-lhes a possibilidade 
de se arrependerem dos seus erros e de terem esperança 
numa vida melhor. Nossa Senhora concordou e revelou-
lhe o motivo por que estava a observar o mar com uma 
certa tristeza. Lembrava-se da bela Atlântida afundada 
por Deus por causa dos pecados dos seus habitantes. 
Enquanto falava, Nossa Senhora deixava cair lágrimas 
de tristeza e misericórdia porque, apesar do castigo, a 
humanidade não se tinha emendado. São Silvestre repa-
rou que não eram apenas lágrimas que caíam dos olhos 
da Senhora, mas também pérolas autênticas. Uma delas, 
ao cair no local onde a Atlântida tinha existido, originou 
a ilha da Madeira. Ficando conhecida como a Pérola do 
Atlântico.
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Um estilo de vida, uma forma de viver
Somos anti-autoritários, o que signifi-

ca que temos como objectivo a des-
truição do estado, um dos sustentáculos 
maiores do capitalismo, e a sua substitui-
ção por uma sociedade de comunas livres 
e de autogestão generalizada, em todos 
os domínios, produtivos e outros. Sig-
nifica também que somos contra a exis-
tência de vanguardas ou de elites que se 
auto-designam como «consciência» dos 
explorados e que supostamente os guia-
riam até ao triunfo da revolução.
Sabemos que as formas de organização 

que tomarmos no presente vão ser impor-
tantes nos mais diversos momentos da 
luta para a instauração da Liberdade. Não 
aceitaremos, portanto, que haja entre nós 
quem mande ou quem seja mandado. So-
mos anti-autoritários, porque discutimos 
colectivamente, decidimos pela demo-
cracia directa todos os aspectos da nossa 
vida interna enquanto organização, no-
meadamente, todos os que estejam rela-
cionados com as nossas acções.
Somos pela unidade teórica, ou seja, te-

mos um corpo comum de doutrina, de te-
oria, que vamos desenvolvendo e apro-
fundando com os ensinamentos da práti-
ca, na discussão fraterna entre nós e com 
outros colectivos e entidades afins.
Sendo a nossa estratégia e táctica decor-

rentes da nossa teoria, elas deverão apre-
sentar unidade em termos gerais, embora 

com adaptações às condições geográficas 
e/ou outras que se apresentem.
Somos pela responsabilidade colectiva. 

Isto significa que o funcionamento do co-
lectivo e as decisões tomadas por este são 
partilhadas por todos/as. Todos/as devem 
fazer o seu melhor para que o Colectivo 
funcione correctamente e as suas iniciati-

vas sejam coroadas de êxito. O facto de 
certas tarefas serem atribuídas a determi-
nados elementos não exime os outros de 
responsabilidades: primeiro, porque par-
ticiparam na tomada de decisão sobre 
essa distribuição de responsabilidades; 

segundo, porque têm o dever de suprir 
falhas ou deficiências que venham a ocor-
rer, por qualquer motivo, durante a exe-
cução de uma dada tarefa. Sendo o pro-
cesso de tomada de decisão inteiramente 
democrático e partilhado, não podem al-
guns membros colocar-se de lado, não 
contribuindo para um dado trabalho, sob 

pretexto de que não estavam de acordo 
com tal ou tal decisão. Condenamos, 
também, a prática de agir sob a responsa-
bilidade de um indivíduo.
Somos pela democracia directa. Nesta, 

a assembleia é soberana para tomar as 

decisões que dizem respeito aos seus 
membros. Todas as pessoas têm liberda-
de de intervir e são convidadas a fazê-lo. 
As decisões devem ser tomadas tendo em 
conta as opiniões de todas as pessoas. Se 
possível, deve-se chegar a consenso. 
Caso seja impossível um consenso, deve-
se então determinar qual a posição maio-
ritária pelo voto. É um mito dizer-se que 
os anarquistas não votam. Votam nas suas 
assembleias, mas apenas quando esse 
meio se torna indispensável. A existência 
de uma discussão tão ampla e generaliza-
da quanto a assembleia queira, faz com 
que as decisões que daí emanam sejam 
consensuais, ou por ampla maioria. Os 
nossos mecanismos de tomada decisão 
salvaguardam, também, as posições mi-
noritárias.
Logicamente, os membros dessa assem-

bleia sentem-se vinculados (responsabi-
lizados) às decisões tomadas colectiva-
mente. Isto significa que todos têm obri-
gação de implementar as decisões toma-
das (responsabilidade colectiva), visto 
que participaram activamente na tomada 
de decisão.
Somos internacionalistas, porque temos 

consciência de que a espécie humana é 
una; de que não existem raças; de que são 
indefensáveis ideários de superioridade 
nacional ou cultural; o mal que advém do 
capitalismo ataca todos os povos.

Goulart Medeiros
jornal@avozdeportugal.com
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Hamilton sem carta de condução...
Helder Dias 
jornal@avozdeportugal.com

O ano de 2007 não foi efectiva-
mente um mar de rosas para 

o piloto britânico Lewis Hamilton! 
Além de ter perdido o tão desejado 
campeonato do mundo de pilotos 
a favor do finlandês Kimi Raikko-
nen, o jovem prodígio da Fórmula 1 
acabou, segundo o jornal espanhol 

MARCA, por perder a sua carta de condução por um 
período de um mês, bem como o pagamento de  uma 
multa de 600 euros. Ao volante do seu Mercedes, foi 
intersectado pelos radares da polícia francesa a uma ve-
locidade de 196Km/h.
Hamilton  também perdeu o seu companheiro de equi-

pa Fernando Alonso, deixando este o seu lugar a Heikki 
Kovalainen, ex-piloto da Renault. Por sua vez, e como 
as possibilidades de poder competir estavam a ser pou-
cas, Fernando Alonso, ex-McLaren-Mercedes, assinou 
por um período de um ano com a equipa francesa RE-
NAULT. 
Fernando Alonso terá como companheiro de equipa o 

jovem brasileiro Nelsinho Piquet, filho do grande cam-
peão Nelson Piquet. Quanto à relação entre os dois pilo-
tos, Alonso prevê muita tranquilidade, embora esteja 
fora de causa o título Mundial. Nelsinho é categórico e 
diz: “Saberei honrar o sobrenome Piquet”.
Nomes como Sebastian Bourdais, Nakajima, T.Glock 

estão desde já confirmados para 2008. Espera-se toda-
via as confirmações do segundo piloto da Force India, 
bem como os dois pilotos da Super Aguri.
Campeonato do Mundo 2008
Os pilotos inscritos para defender o Campeonato em 

2008 são: FERRARI: 1-Kimi Raikkonen, 2-Filipe Mas-
sa; BMW-SAUBER: 1-Nick heidfeld, 2-Robert Kubica; 

RENAULT: 1-Fernando Alonso, 2- Nelsinho Piquet; 
WILLIAMS: Nico Rosberg, N.Nakajima; RED-BULL: 
1-David Coulthard, 2-Mark Webber; TOYOTA: 1-J.
Trulli, 2-T.Glock; TORO ROSSO: 1-S.Vetel, 2-S.Bour-
dais; HONDA: 1-Jenson Button, 2-Rubens Barrichello; 

FORCE INDIA: 1-A.Sutil, 2-A confirmer; SUPER 
AGURI: 1-A confirmar, 2-A confirmar; McLaren+ 
MERCEDES: 1-Lewis Hamilton, 2-H.Kovalainen
Para todos os leitores de A Voz de Portugal, especial-

mente aqueles que durante toda a época seguiram a par 
e passo todas as últimas deste maravilhoso mundo do 
desporto motorizado que é a F1, desejo que passem 
umas boas festas e que o ano 2008 seja portador de mui-
ta saúde, paz e muitas alegrias. A todos quantos traba-

lham neste que é o vosso jornal, em particular ao Sylvio 
e Kevin pelo excelente trabalho desenvolvido, os meus 
votos sinceros de umas boas festas natalícias. 
Até 2008!
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