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GRELHADOS SOBRE CARVÃO

BRAS IRO
8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares

MAS FOI NATAL!

514-389-0606

Um dia Deus saiu a percorrer
O espaço agreste de ambição fugaz
Para ver se encontrava alguém capaz
De dar um jeito ao mundo a perecer.

H
ipoteca
Taxa variável 5 anos
2.75%*

Não encontrou ninguém justo, e disposto
A dar-se em termos duma glória eterna...
E assim, deu-se em Amor, Graça fraterna
No Filho excelso, que não foi imposto!

514.884.0522

Nasceu Jesus, o Verbo que traduz
Messias, ou Senhor, Cristo da Cruz.
Mas foi Natal, e é festa cordial.

Em
virtude dos
feriados da época
natalícia, avisamos
que a próxima edição
do jornal será publicada
5 de Janeiro de 2011.

Vida Nova, Caminho a percorrer,
Verdade santa, a dar e a receber,
Como se faz n’ A VOZ DE PORTUGAL!

J.J. Marques da Silva
Mosti Mondiale 2000
11 novembre 2010
A Voz de Portugal

e
cl
ci
Re

r
po

r
vo
fa

Serviço de análise do seu vinho
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$
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20 LITROS

em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.

ATENçÃO: SE NÃO TEM SELO DA MOSTi
MONDiALE É PORqUE NÃO É MOSTi MONDiALE
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Le Détaillant Exclusif Fido le plus recommandé au Canada en 2010.

Mont-Royal
1042, Mont-Royal Est
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

Nunca temos de mais
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agenda comunitária
Centro de acção
socio-comunitária de Montreal

O CASCM informa que o sorteio do almoço de Natal da 3ª idade, dia 9
de Dezembro, no restaurante Estrela do Oceano, teve como resultado:
1º prémio: #941, 2º prémio: #218, 3º prémio: #305, 4ºprémio: # 593,
5º prémio: #73, 6º prémio:#356. Agradecemos a todos aqueles que
participaram neste sorteio. Votos sinceros de um feliz Natal e próspero
ano novo.

pensamento da semana
“O homem é um castelo feito no ar. Toda a realidade do seu corpo
se firma na mentira da sua alma”. Teixeira de Pascoaes

EFEMÉRIDES - 22 de dezembro
1859 - São aprovados os estatutos da Companhia Real dos Caminhosde-Ferro portugueses, antecessora da CP.
1861 - D. Luís de Bragança sobe ao trono português.
1894 - Alfred Dreyfuss é julgado e condenado por traição, por um tribunal marcial francês. O processo revelar-se-á fundado apenas no antissemitismo das Forças Armadas.
1905 - Insurreição dos operários de Moscovo. Começa a Revolução
da Pérsia.
1990 – O Iraque recusa abandonar o Kuwait e ameaça usar armas
químicas, em caso de ataque.
1999 - Os projetos de lei para a despenalização das touradas de morte
em Barrancos são “chumbados” no Parlamento.
2003 - “A Passagem da Noite”, do realizador Luís Filipe Rocha, é eleito
o melhor filme no Festival de Cinema Olympia, na Grécia.
2005 - Garcia Pereira formaliza a candidatura à Presidência da República.
Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

Eles compram tudo
A
s empresas públicas chinesas entraram numa onda
de aquisições. Os chineses estão imparáveis – eles
compram tudo. Estas empresas compradoras – na sua
maior parte obscuras, segundo um estudo, em muitos
casos dirigidas pelo partido comunista e, por vezes,
movidas tanto pela política como pelo lucro – são responsáveis por um décimo do valor dos negócios transfronteiriços deste ano e adquiriram um pouco de tudo,
desde gás americano e redes eléctricas brasileiras a uma
empresa automóvel sueca, a Volvo.
Segundo o Jornal The Economist, “a China é já a segunda maior economia mundial e, com o tempo, poderá
ultrapassar os EUA. As suas empresas são gigantes e já
começaram a utilizar os seus vastos recursos no estrangeiro”. A subida do poder económico da China deve-se,
dizem os especialistas, à sua vasta acumulação de poupanças. Hoje, essa poupança é largamente investida em
obrigações do Tesouro dos países ocidentais, tal como
actualmente está acontecer com a enorme dívida portuguesa – em que os chineses não hesitaram em investir no endividamento português. As empresas chinesas
estão a internacionalizar-se e adquirir matérias primas,
obter know-how técnico e conquistar acesso aos mercados estrangeiros. No entanto, são dirigidas por um
Estado comunista que muitos países consideram um
concorrente estratégico e não um aliado. É sabido que
na maioria dos casos, é o Estado que nomeia a administração e orienta os negócios, que também financia
através de bancos estatais. Depois de compradas, as
empresas de recursos naturais podem tornar-se fornecedores cativos do Império do Meio. Alguns acreditam
que a China Inc pode ser ainda algo mais sinistro: por
exemplo, os Estados Unidos pensam que as empresas

chinesas de equipamento de telecomunicações constituem uma ameaça para a segurança nacional. Para
o Ocidente, a ideia de um governo pouco transparente poder vir a dominar o capitalismo mundial é pouco
agradável. Receia-se que os recursos sejam distribuídos
pelos funcionários do governo e não pelo mercado livre.
Estas preocupações estão a ser expressas com insistência crescente. A Austrália e o Canadá, outrora mercados
abertos às aquisições, estão a criar barreiras contra as
empresas da China apoiadas pelo Estado, em especial
na área dos recursos naturais, e é de prever que outros
países sigam a mesma política – impondo restrições.
Todavia, há quem pense que as restrições seriam um
erro. O avanço da China, dizem, “poderá trazer benefícios além dos estritamente comerciais. À medida que
investe na economia mundial, os seus interesses passarão a estar cada vez mais alinhados com os do resto
do mundo e, à medida que isso for acontecendo, o seu
interesse pela cooperação internacional poderá crescer.
Rejeitar os avanços da China seria um mau serviço
prestado às gerações futuras”.
Recordo-me de nos anos 60 ler um livro com o título
“Quem dominará o Mundo?” Não me lembro o nome do
seu autor, mas recordo estas linhas nas quais ele previa,
“O Mundo será dominado pelos países mais populosos
do planeta, logo que estes se tornem industrializados e
alcancem o poder económico”, e citava, em primeiro
lugar, a China e a seguir a Índia.
Aproveito para desejar Festas Felizes e um Próspero
Novo Ano a todos os meus familiares, amigos e, muito
em especial, a toda a equipa e leitores da Voz de Portugal.

Augusto Machado

As respostas andam ao vento..

A

IMÓVEIS

canção feitiço de Bob Dylan, “Blowing in the
wind”, que ele escreveu em 1962, com apenas 21
anos, influenciou o conteúdo e a forma deste texto.
Ocasionou uma aprofundada reflexão — em certa
medida, introspectiva — sobre este pequeno mundo
que nos rodeia e se imagina grande. Mesmo se há
muito tempo trazidas pelos ventos, estamos a atingir
cumes de vaidades deslocadas, de intransigência, de
arrogância e de funanbulismo.
Quantas vezes deverá a sociedade voltar a cara para
o lado, para não ver a corrupção, a falsidade, a hipocrisia, o oportunismo, os abusos que abundam por
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CONTABILISTAS ( ver página 88 )

Para tratamento profissional das suas declarações de impostos

candidato socialista de triste memória nacional.
E o povo, como reagirá? Irá alegremente votar pela
cor? De olhos fechados? Deixar-se-á comprar de
forma irresponsável em troco de migalhas que de
qualquer modo lhe pertencem? Mesmo se com desacordos pontuais, devemos separar o trigo do joio.
Quantas vezes será necessário relembrar que um
presidente ou primeiro-ministro, seja duma república, dum banco, duma sociedade anónima ou de qualquer organismo, não é dono dessa instituição?
Um país pertence ao povo da mesma maneira que
uma instituição, não privada, pertence aos seus associados. E um país não se vende. Estima-se. Os
dirigentes, cá como lá, actuam num património que
lhes é emprestado pelas gerações vindouras. E a elas
responderão através da história. Serão vistos como
visionários ou coveiros.
Quando cessarão, então, as despesas inúteis que arruínam a economia actual e hipotecam a dos próximos anos? Em certos casos a inutilidade é um pouco
como pôr muros nos cemitérios: os que estão dentro
não podem sair, e os que estão fora, não querem entrar…
Mesmo se nessas gerências, há desperdícios por um
lado e aproveitamentos por muitos outros, — que
não querem sair,— a lógica deverá prevalecer.
Precisamos de um Presidente que apesar de vários
defeitos é íntegro, é português genuíno, e de um governo que se assuma de modo inteligente. A resposta
virá no vento.

Raul Mesquita
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BREVES
Contra o
abandono de animais
Animais dos canis e gatis
municipais dos concelhos
de Sintra, Almada, Amadora e Loures foram esterilizados sábado. Trata-se de
uma campanha nacional
da Ordem dos Médicos Veterinários com o objectivo
de combater o abandono
de animais e promover a
saúde pública. A iniciativa
contou com o apoio de 40
médicos veterinários que
trabalharam gratuitamente. No próximo ano, a iniciativa estende-se a outras
zonas do País.
Correntes de neve
para segurança
A GNR, PSP, SEF e bombeiros de Bragança, Castelo Branco, Guarda, Vila
Real e Viseu vão receber
correntes de neve. A iniciativa do Governo Civil
de Lisboa e do Automóvel Club de Portugal visa
reforçar as condições de
segurança na estrada.
Ensino do
Português a subir
O número de estudantes
inscritos em cursos de
Português nas universidades norte-americanas
atingiu os 11.371 em 2009,
mais 10,8% do que há três
anos, revela um relatório
da Associação de Línguas Modernas. Nos EUA
são leccionadas mais de
230 línguas estrangeiras.
O português é a 13.ªmais
estudada.

McCann lamentam
Manuel Alegre,
acusações
o moderador político O
M

anuel Alegre afirmou, no seu
manifesto eleitoral, que se candidata a Presidente da República para
defender a “cooperação institucional”,
assumindo o papel de “regulador e
moderador político”. Tudo em defesa
do Estado Social. O candidato apoiado pelo PS e pelo BE defende que não
cabe ao Presidente da República governar e que está preparado para trabalhar
com todos os governos, mas frisa que
“não será neutro” em defesa do Estado Social, da Justiça “com autoridade
e prestígio” e na defesa “dos direitos

sociais”.
Para o poeta, o Chefe de Estado é um
“moderador político e social” que deve
exercer um “magistério de proximidade e exigência” e “vigiar a ocorrência
de interesses entre o mundo político e
o económico”.
Os líderes do PS, José Sócrates, e
do BE, Francisco Louçã, o deputado
António José Seguro, o presidente do
PS, Almeida Santos, e o escritor valter
hugo mãe são algumas das 1.600 personalidades que incluem a Comissão
de Honra da candidatura de Alegre.

Israel assegura que Irão
é uma ameaça nuclear

O

Governo de Israel pediu aos Estados Unidos uma acção imediata
contra o Irão e o chefe da Mossad advertiu que as sanções não vão travar Teerão, referem documentos divulgados
pelo Wikileaks.
De acordo com os mais recentes telegramas diplomáticos norte-americanos
divulgados pelo Wikileaks, Israel considera-se envolvido numa situação “em
rápida mudança” no Médio Oriente,
enquanto o Líbano e Síria são definidos
como focos de “instabilidade”. É ainda
feita uma alusão à forma como o milhão
de refugiados iraquianos está a alterar a
sociedade jordana.
Os documentos consideram ainda que
o Iraque «pode tornar-se num país dé-

bil formado pró três regiões controladas
por curdos, sunitas e xiitas», e que o
Egipto tenta ultrapassar a incógnita sobre quem irá suceder a Hosni Mubarak.
Um despacho elaborado pela embaixada dos Estados Unidos em Telavive
refere que, em Agosto de 2007, o Meir
Dagan, chefe dos serviços secretos israelitas (Mossad), abordou a situação na
região do Médio Oriente com o secretário de Estado adjunto dos EUA, Nicholas Burns, e manifestou particular
preocupação pela evolução da situação
na Turquia e no Irão. Em Novembro de
2009, a Embaixada conclui que “a acentuada deterioração da relação estratégica [de Israel] com a Turquia acrescenta
outro elemento de instabilidade”.

3

s pais de Maddy McCann lamentam as “alegações infundadas” sobre a sua ligação no desaparecimento da criança motivadas pelas informações
divulgadas pelo Wikileaks sobre as suspeitas da polícia inglesa em relação ao casal. Através de comunicado, Kate e Gerry dizem que a revelação levou
“à repetição de muitas alegações infundadas tanto
no Reino Unido como particularmente em Portugal”.
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O COVAN equilibra o
seu orçamento

A

Comissão organizadora dos Jogos olímpicos e
paralímpicos de Inverno de 2010 de Vancouver
(COVAN) diz que equilibrou o seu orçamento. A COVAN publicou sexta-feira o seu relatório financeiro
final. Nele a COVAN diz que as actividades dos Jogos custaram 1,884 mil milhões de dólares e não criaram défice nem excessos. O relatório sublinha que o
programa de construção dos sítios também respeitou
o orçamento estabelecido: 603 milhões de dólares
foram gastos no âmbito deste programa. A crise financeira de 2008 deixava prever outra conclusão. A
Comissão organizadora teve dificuldade em recrutar
comanditários e um dos mais importantes, a General
Motors, estava em falência.
De acordo com Renée Smith Valade, antiga VicePresidente das comunicações da COVAN, reduziram
as despesas e os governos federais e provinciais deram uma ajuda da mesma maneira que a Comissão
internacional olímpica (CIO). A falta de neve sobre
a montanha Cypress também provocou despesas imprevistas. De acordo com John Furlong, présidentedirector geral da COVAN, 5 milhões de dólares foram gastos para trazer neve para que as competições
pudessem ter lugar.

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo

pRof. MeSTRe aiDaRa

Não há sofrimento sem solução… Por esta razão chegou
ao nosso País o grandioso astrólogo, curandeiro africano,
conhecido mundialmente Mestre Aidara, com 20 anos de experiência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, eficácia e garantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas,
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos;
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema,
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo.

514-374-2395

falo
Português
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Primeiro encontro oficial
com os jornais comunitários
S
exta-feira passada, a ministra da Imigração das
Comunidades culturais, Kathleen Weil, encontrou
pela primeira vez os órgãos de comunicação das comunidades culturais, depois de quatro meses em função.
No início da conferência, quis apresentar-se e demonstrar que a questão da imigração e da integração foram
sempre as prioridades da sua vida e como membro do
governo. Ela informou que ia continuar a trabalhar

para melhorar o acolhimento e a integração dos novos
imigrantes. Vários programas estão disponíveis para
encorajar a dar emprego a uma pessoa dum grupo minoritário visível. O ministério já está a trabalhar sobre
o novo plano da imigração. Por outro lado, ela está
interessada em renovar o diálogo com as comunidades
culturais em geral, e também continuar a valorizar nos
outros ministérios a ideia da diversidade.

Remodelação
ministerial em vista

Terminou a religião
nos jardins-escolas

O

primeiro-ministro do Canadá, Stephen Harper,
procederá a uma modificação ministerial ao regresso das férias natalícias, mas promete que não desencadeará eleições.
Em entrevista à CTV, o primeiro-ministro indicou
ter alguns lugares a preencher no seu gabinete, mas
que as modificações não serão essenciais. Também
afirmou querer concentrar-se sobre a reactivação
económica e não sobre eleições, que não são necessárias, disse.
O chefe do Partido liberal do Canadá, Michael Ignatieff, não compartilha o seu ponto de vista. Numa
entrevista de fim de ano, contou que a sua volta pancanadiana do último Verão provou-lhe que os Canadianos querem livrar-se do primeiro-ministro Harper.
Nas não garantiu que provocaria eleições durante os
próximos meses.
Disse querer esperar para ver o conteúdo do orçamento em Fevereiro ou em Março. Os chefes do Bloco quebequense e do NPD, Gilles Duceppe e Jack
Layton, também disseram que os Canadianos querem
desembaraçar-se de Stephen Harper.

O

s jardins-escola subvencionados já não poderão
ensinar princípios religiosos, anunciou Yolande James, ministra da Família. Esta nova directiva
responde aos relatórios mediáticos publicados sobre
jardins-escola subvencionados, que transmitiam a
religião judaica ou muçulmana. Trata-se de um reviravolta a 180° em relação à posição do ex-ministro
da Família Tony Tomassi, que não via qualquer problema à transmissão destes “valores familiares”. De
acordo com a ministra James, uma centena de jardins-escola, essencialmente na região de Montreal,
deverá rever o seu programa educativo. Terão até ao
mês de Junho para fazê-lo, sob penalidade de perder
em todo ou em parte as suas subvenções. A directiva
não proíbe a explicação “de uma manifestação cultural ligada a uma festa a conotação religiosa”, como
Natal ou Hannouka, nem o ensino da diversidade das
crenças religiosas. Os jardins-escola podem conservar objectos religiosos desde que não sejam demasiado numerosos e não forem utilizados nas actividades
de aprendizagem. Um ministro do culto pode fazer
actividades para as crianças, desde que não tenha carácter religioso.

Os custos do CHUM explodem

O

s custos de construção do Centro hospitalar da
Universidade de Montreal (CHUM) foram novamente revistos em aumento. Enquanto que o futuro hospital, que será construído sobre o actual sítio
do Hospital Saint-Luc, devia custar 1,2 mil milhões,
custaria agora uns 2,089 mil milhões, ou seja quase o
dobro. O governo aceitou aumentar de 30.000 metros

quadrados a superfície do projecto, que provoca um
aumento de 323 milhões do orçamento. Dado que a
superfície total do futuro CHUM foi aumentada, o
calendário de construção teve de ser reexaminado. A
primeira fase do projecto será completada no início
de 2016 e o hospital será terminado em 2019, ou seja
9 meses mais tarde que previsto.

Silva, Langelier & Pereira inc.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

www.jassure.ca

Alain Côté O.D.

Seguros gerais

seguros online

75 Napoléon | Montréal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3
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Rôtisserie | Churrasqueira

Agência Algarve

Piri Piri

681, Jarry Este, Montreal
514-277-1934 • 514-273-9638

Agradecemos à
comunidade o
patrocínio que nos
tem dispensado ao
longo dos anos,
aproveitando
esta oportunidade
para desejar a todos
os nossos clientes,
amigos e
comunidade

Festas
Felizes !
Obrigado pelo vosso contínuo apoio.

Uma força na comunidade

“O melhor frango na cidade”

Chefe Silva

“Le meilleur poulet en ville”

415, Mont-Royal Este, esquina St-Denis
514-504-6464 ou 514-476-1338
www.piri-piri.ca | info@piri-piri.ca
Aberto das 11h - 23h
Escolha de dois pratos
especiais do dia

Sugestões para
o seu Natal
(Faça a sua encomenda)

Pratos principais
Perú Recheado
Cabritinho Assado (Padeiro)
Leitão à Bairrada
Frangos Assados
Coelhos Assados

Sobremesas
Bolo-rei
Filhoses
Tronco de Natal
“Bûche de Noël”

Sabores especiais
Chocolate, Leite condensado,
Maracujá, Nozes, Amêndoas, etc.

514-504-6464 ou
514-476-1338
D. Maria e os chefes
Arlindo e Joaquim
convidam toda a comunidade

Brevemente Chefe Silva
abre outra casa na
Côte-des-Neiges

Chefe Silva e a sua equipa desejam
a comunidade Feliz Natal e Próspero Ano Novo
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Verdade e coragem invulgares
D
iga-se o que se disser, a grande verdade é que a
Igreja Católica Portuguesa tem assumido atitudes
de coragem muito invulgares entre nós, ao ser capaz de
expor a verdade de muito do que mau vai tendo lugar
em Portugal. Desta vez, uma tal realidade teve lugar
através da intervenção de D. Carlos Azevedo, na entrevista que concedeu, à laia de conferência, no âmbito das

Luís Pereira - Daniel Boal

PORTUGAL EM SUA CASA 24 HORAS

NOTÍCIAS DIÁRIAS DOS AÇORES E DA MADEIRA

Visite Portugal, Açores
e Madeira diariamente
não perca esta viagem!

A direcção da
Lumar Électronique
deseja a todos um

Feliz Natal e
um Ano Novo
muito próspero!
Tel.: 514-947-1479
www.lumar-satcom.com
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Tertúlias do Casino da Figueira da Foz. Uma intervenção reveladora de uma coragem muito invulgar.
Com enormíssima surpresa para mim, pude ouvir do
Bispo Auxiliar de Lisboa que os gestores formados pela
Universidade Católica Portuguesa não seguem (de um
modo muito geral) a Doutrina Social da Igreja Católica,
professando (mesmo), nas empresas, um tipo de gestão
feroz na dimensão humanista.
É claro que a Doutrina Social da Igreja Católica é ali
um tema obrigatório, quase com toda a certeza, nos
diversos cursos, mas também será certo que ninguém
alguma vez terá deixado de andar para diante por reprovar numa tal disciplina. Está ali, nos diversos planos
de estudos, porque teria, pela lógica das coisas, de estar
mesmo. Depois, na prática empresarial, os formados
dali saídos não pensam, um minuto que seja, nos aspetos humanistas de cada um dos que consigo trabalham.
E já não falo da percentagem dos que, ao longo da vida,
continuam a aperfeiçoar a doutrinação católica, nas suas
mais diversas vertentes, que estimo como praticamente
nula. Mas existem dois dados que podem ajudar a explicar esta evidência, ora posta a nu com a força da palavra
de D. Carlos Azevedo: o patamar da pirâmide social de
onde é originária a grande percentagem dos alunos da
Universidade Católica Portuguesa, e o facto do ensino
da Economia e da Gestão assentar numa visão essencialmente anglo-saxónica.
Como se torna facilmente evidente, se quem demanda a Universidade Católica Portuguesa, sobretudo, nos
cursos de licenciatura em Direito, Economia, provém
dos patamares mais elevados da pirâmide social, é natural que possua já uma visão distante das realidades
mais essenciais a uma vivência humanista da vida em
sociedade. Sempre me pareceu que teria de ser assim, e
foi isto mesmo que eu pude observar por via das muitas
centenas de explicandos que tive e que frequentavam
os cursos de Economia e Gestão naquela universidade.
E se a isto juntarmos que toda a doutrinação económica assentava em conhecidos autores norte-americanos,
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como Samuelson e Friedman, bom, o leque fica completo. Estranho, porém, que o antigo reitor da Universidade
Católica Portuguesa, D. José Policarpo, que desempenhou este cargo por tantos anos, se não tenha dado conta
desta realidade desde sempre evidente, e até da caraterística fortemente tecnocrática que sobressaía da estrutura dos cursos de licenciatura em Economia e Gestão.
É verdade, e sem um infinitésimo de dúvida, que muitos
dos responsáveis pela desgraça que hoje varre o Mundo
foram até laureados com o Prémio Nobel da Economia,
mas também o é que o que se continha nos seus manuais
mais conhecidos e traduzidos mostrava claramente aonde se viria a chegar pelos caminhos ali propostos: tudo
valia, exceto a pessoa, e mesmo a sua vida. Ora, se eu
pude perceber toda esta realidade, e até sem ser economista ou gestor, como é que a hierarquia da Igreja Católica não percebeu e atalhou caminho a tempo e horas,
ao menos, nas suas universidades por esse Mundo fora?
Por fim, uma pergunta: certamente defensora do direito de Lio Xiaobo expor ao Mundo os mil e um crimes
praticados pelas autoridades políticas chinesas, será que
a Igreja Católica está igualmente preocupada com o que
estará já a passar-se com o norte-americano, Bradley
Manning, e com o que poderá vir a suceder a Julian Assange, só porque se determinaram, a mostrar ao Mundo
as mil e uma mentiras e crimes praticados por tudo o
que é lugar? E então? Onde está a tomada de posição da
Igreja Católica perante um dos momentos mais perigosos para a liberdade dos seres humanos?
Convém que D. Carlos Azevedo, tal como os seus colegas, não esqueçam que Bento XVI teve a coragem de
pedir desculpa ao Mundo pelos crimes de que se veio
a tomar conhecimento no interior de certas estruturas
da Igreja Católica, mas que os líderes norte-americanos
sempre perseveraram em não seguir um tal caminho.
Portanto, que outro resultado se poderia esperar de
quem estudou pelas cartilhas dos que, tecnicamente,
vão justificando os mil e um crimes da potência hoje
dominante?

Hélio Bernardo Lopes
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Nunca temos de mais
Todos os minutos
que necessita
(2 000 minutos)
Mensagens texto ilimitadas
incluindo as mensagens internacionais

Agora
por mês

Ademais, economize sobre o seu próximo telemóvel graças aos
Somente Fido oferece tantas maneiras de economizar agora e mais tarde.

Le Détaillant Exclusif Fido le plus recommandé au Canada en 2010.

www.action-page.com

Mont-Royal
1042, Mont-Royal Est
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555
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Faça já a sua
reserva para a
Passagem de Ano!
4281 boul. Saint-Laurent
Montreal

t. 514.849.2070

Maria irene Morais
courtier immobilier
C 514.445.5354
imfonseca@sympatico.ca

Boas
Festas!
DU CARTIER INC.
Agence immobilière
Franchisé indépendant
et autonome de RE/MAX Québec inc.

PLATEAU

835, boul. Saint-Joseph Est
Montréal, QC H2J 1K5
T 514.281.5501
F 514.281.2033
www.remaxducartier.com
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História do Natal:

origem e curiosidades

C

elebrações durante o inverno já eram comuns
muito antes do Natal ser celebrado no dia 25 de
Dezembro. Antes do nascimento de Jesus, a história
do Natal tem início com os europeus, que já celebravam a chegada da luz e dos dias mais longos ao
fim do inverno.
Tratava-se de uma comemoração pagã do “Retorno
do Sol”.
Na verdade, no início da história do Natal, esta era
uma festividade sem data fixa celebrada em dias diversos em cada parte do mundo.
No século 4 AC, o então Papa Julius I muda para
sempre a história do Natal escolhendo o dia 25 de
Dezembro como data fixa para a celebração das festividades.

A idéia era substituir os rituais pagãos que aconteciam no Solstício de Inverno por uma festa cristã.
No ano de 1752, quando os cristãos abandonaram o
calendário Juliano para adotar o Gregoriano, a data
da celebração do Natal foi adiantada em 11 dias para
compensar esta mudança no calendário.
Alguns setores da Igreja Católica, os chamados
“calendaristas”, ainda festejam o Natal em sua data
original, antes da mudança do calendário cristão, no
dia 7 de Janeiro.
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Natal…
N

atal é sinónimo de família reunida, mesa farta,
troca de presentes, amigos por perto e tantas outras características típicas desta altura de final de ano.
Mas não é assim para toda a gente. Existem aqueles
que enfrentam a ceia sozinhos, seja por falta de identificação com a data, ou – o que é mais comum – por
não terem outra escolha. Se para uns a data é tão importante, para outros o dia não traz nada de especial.
Famílias separadas ou membros de família ausentes.

Afinal a humanidade vive da esperança. Acredito que
o dia de hoje foi melhor do que o de ontem e que
amanhã será um dia novo e a melhor mensagem de
Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações
e aquece com ternura os corações daqueles que nos
acompanham em nossa caminhada pela vida. Desejo
a todos os leitores, familiares, amigos e até aos menos
amigos, um Natal repleto de Felicidades, de Amor e
Paz. É preciso termos a consciência que o rancor, o
ódio, e outros sentimentos mesquinhos a nada levam,
apenas corrompem nossa alma. Que tenhamos a Paz

António Rodrigues

de Espírito para o discernimento correcto de que estamos fazendo aquilo que é justo e correcto para nós
e nossos semelhantes. Desejo que todos tenham o
que for justo, belo, sereno e louvável aos olhos do
criador. Como seria bom que neste Natal os anjos
descessem do céu e iluminassem o nosso sorriso para
que ele se torne tão sincero quanto o sorriso de uma
criança. E, falando em “criança” estou a pensar em
como o Natal de hoje é tão diferente daqueles em que
nós, os da minha idade e os mais idosos, eram. Hoje
os pais ‘entopem’ as crianças com tantas prendas,
contribuindo para fazer desaparecer a magia natalícia. No meu tempo, lembro-me de me darem um par
de peúgas, uma caneca, uns bombons e outras coisas
do género. Estas ofertas eram depositadas no sapatinho que havia sido deixado na chaminé, na noite de
Natal e depois no dia de Natal levantava-me para ir
então ver o presente que o Menino Jesus me havia
trazido. Como o Natal de hoje é diferente. O Menino,
gerado no ventre de sua Mãe, já não é o centro de
atenção. Está a atenção mais virada para o Pai Natal,
para o consumismo. Como as nossas crianças tem
tanta prenda hoje em dia e muitos desses brinquedos vão ser postos num caixote e eles nunca mais
lhes irão mexer porque as prendas foram tantas. O
Natal é a altura propícia para as famílias se reunirem
com maior intensidade. Começa com os momentos
de enfeitar a casa e a árvore de Natal. Na verdade,
estes são momentos de união familiar únicos em que
se cria uma atmosfera muito particular e na verdade
devemos aproveitar todos os momentos até mesmo
ir ao cinema, ouvir um concerto, visitar os amigos
ou mesmo uma saída às montanhas e praticar algum
desporto na neve. O momento da noite de Natal é dos
acontecimentos mais significativos de toda a quadra,
ou seja a família reunida. O Natal será sempre, para
cada um de nós, o Natal que fomos e que somos. Esta
dimensão nostálgica do vivido projectar-se-à, rigorosamente, no nosso imaginário e no nosso olhar. Feliz
Natal!

Natércia Rodrigues

Natália Sousa

Conselheiro
Conselheira
Uma família ao serviço de todas as famílias

os nossos endereços

8989, rue hochelaga, Montréal
6520, rue Saint-denis, Montréal
10526, boul. Saint-laurent, Montréal
7388, boul. viau, Saint-léonard

6825, rue Sherbrooke est, Montréal

10300 boul. Pie-iX - esquina fleury

Desejamos a todos os
nossos clientes e comunidade

Festas Felizes!

8900, boul Maurice-Duplessis, Montréal

222, boul des Laurentides, Laval

514 727-2847

www.magnuspoirier.com
Montréal - Laval - Rive-Nord - Rive-Sud

CiMETiÈRE DE LAVAL
5505, Chemin Du Bas Saint-François, Laval
Transporte gratuito
Visite o nosso Mausoléu
SÃO MIGUEL ARCANJO
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História de Natal
E

sta história passou-se há mais de trinta anos
numa fábrica de metalurgia nos arredores de
Lisboa. Hoje, nestes tempos que correm, ainda
seria possível acontecer? É preciso acreditar que
sim. Mais do que nunca, é preciso acreditar nas
histórias de Natal.
A fotocopiadora vomitava cópias, num ritmo sincopado. O velho António passou a mão pela testa.
- Porra, já lá vão cinco mil, hoje. Estes gajos querem
rebentar-me.
- António, faz-me duas cópias.
Era o Rodrigues, desenhador.
- Aguenta aí, pá. Não pode ser a correr. Tudo tem o
seu tempo.
Rodrigues deu-lhe um piparote amigável na barriga.
- Hoje estás de mau humor. Estás é a precisar de ir
para a reforma.
Aquela era a ferida viva do velho. Uma ferida que
vinha desde o tempo em que uma paralisia do braço
esquerdo o atirara da oficina para as tarefas da fotocopiadora.
- Mas o que é que tu queres, pá? Achas que tenho
trabalhado pouco? Sabes quantas cópias já tirei hoje?
Não sabes não, nem queres saber. Queria-vos ver
aqui, no meu lugar. Nem metade do meu rendimento
davam.
O Rodrigues desatou a rir.
- Estava a reinar contigo, António.
- Eu sei, pá, eu sei, conheço-te bem. Mas há gajos aí
que quando falam é a sério. Querem é ver-me pelas
costas para meterem cá outro. Depois é que vão torcer
a orelha. Como o António não apanham cá ninguém.
- Não lhes ligues.
- É o que eu faço, pá. Não lhes passo cartão.
- E as tuas botas já chegaram?
A boca meio desdentada abriu-se num queixume.
Passou a mão sapuda pelos cabelos grisalhos e hirsutos, esfregou os olhitos já sumidos num mar de rugas.
- Nem me fales disso. Já as requisitei há mais de um
ano e nada. Já ninguém liga a este trapo velho.
- Não percas a esperança. Talvez seja o teu presente

de Natal deste ano.
Aquela história das botas já dera a volta à fábrica,
rasgara rios de risota.
- Para que diabo queres tu as botas se nunca vais às
oficinas? – perguntavam-lhe.
- Então não tenho mesmo direito dos outros? Os gajos da preparação técnica também não vão às oficinas
e têm direito a elas. Não são mais do que eu.
- Não queria mais nada o fidalgo. Talvez cheguem
a tempo de as levares no caixão.
- Brinquem, brinquem. Mas quando mas virem nos
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no exíguo espaço da recepção. Sobre a balcão, um
pacote embrulhado em garrido papel alusivo à quadra
natalícia, chocou com o olhar desconfiado do velho.
- Abre - convidou o Perdigão, o chefe dos preparadores. – Parece que é o teu presente de Natal.
- Vocês não brinquem comigo. Estou velho mas ainda sou capaz de partir as trombas a qualquer um.
- Abre - ordenou um vendaval de vozes.
Quando do embrulho esventrado saltou um reluzente par de botas de construção, o homem não pôde
conter as lágrimas que saltaram indomáveis carão
abaixo.
- Feliz Natal – gritavam ao redor.
- Vocês são os melhores colegas do mundo – lá acabou por conseguir gaguejar, por entre
um arremedo de risos, o velho António, a assoar-se, para disfarçar, a um
lenço imenso. – É por vossa causa que
eu não me quero reformar. Podem acreditar.

Manuel Carvalho

pés acaba-se o gozo.
O telefone desatou a tocar, insistentemente.
- Arre que é chato. Já atendo.
Rodou o corpo roliço e a mão sã avançou para o
telefone.
- António Mendes, departamento de reproduções. O
quê? Já aí vou.
Pousou o auscultador e voltou uns olhito intrigados
para o Rodrigues.
- Parece que há uma encomenda para mim ali ali
em baixo na recepção. Será mais alguma brincadeira
dessa malandragem da preparação técnica?
Os preparadores e os desenhadores amontoavam-se
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Pela magia do pensamento, juntamo-nos a vós para sublinhar, na paz e serenidade,
esta noite de Natal que não cessa de comover os corações, ano após ano.

A direcção e toda a equipa do
Cemitério Notre-Dame-des-Neiges

4601 ch. Côte-des-Neiges, Montréal (QC) H3V 1E7
Tel. (514) 735-1361 • www.cimetierenotredamedesneiges.ca
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Boas Festas a todos!

Descubra
os ricos aromas
de Portugal
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O Menino ‘mija’?

Relembrando natais da minha infância

C
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: Carro, que significa Sucesso.
Amor: Poderá surgir uma nova amizade ou um novo relacionamento.
Saúde: A actividade laboral exige-lhe demasiado esforço
físico ou mental. Durma mais para recuperar energias.
Dinheiro: Uma maior capacidade de resolução e gestão poderão
conduzi-lo ao bom caminho.
Número da Sorte: 7 Números da Semana: 8, 5, 2, 10, 20, 3

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Tendência para romper definitivamente com uma
situação que já há muito tempo lhe causava mau estar.
Saúde: Sentir-se-á mais enérgico se praticar desporto.
Dinheiro: Boas oportunidades de negócio.
Número da Sorte: 39 Números da Semana: 33, 6, 35, 37, 8, 5

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade,
Estudo e Mistério.
Amor: Será elogiado pela sua tolerância e compreensão.
vai ter momentos de grande felicidade, bem merecidos
porque muito se esforçou para o conseguir.
Saúde: O bem-estar físico vai acompanhá-lo durante toda a semana.
Tenha algum cuidado com os seus olhos.
Dinheiro: Poderá receber uma quantia considerável de dinheiro.
Número da Sorte: 2 Números da Semana: 22, 25, 36, 24, 20, 3

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia,
Iniciativa. Amor: Aprenda com os seus erros, de modo
a não os cometer segunda vez. Pense bem naquilo que
quer para não magoar os outros.
Saúde: O cansaço tomará conta de si. A actividade laboral exige-lhe demasiado esforço físico ou mental. Durma mais para
recuperar energias.
Dinheiro: Seja mais determinado nos objectivos a que se propõe.
Número da Sorte: 23 Números da Semana: 11, 13, 19, 18, 14, 7

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Invista mais no seu relacionamento. Estará muito
carente, procure ser mais optimista quanto ao seu futuro
sentimental. Saúde: Semana indicada para se dedicar ao
exercício físico.
Dinheiro: Com empenho alcançará o êxito que tanto deseja e merece. Período positivo para colocar em marcha projectos.
Número da Sorte: 73 Números da Semana: 1, 5, 9,7, 45, 42

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Terá a capacidade de perdoar o
mal que lhe fizeram. Poderá surgir uma nova amizade ou
um novo relacionamento.
Saúde: Poderá sofrer de problemas no estômago.
Dinheiro: A sua opinião profissional será valorizada. Uma maior capacidade de resolução e gestão poderão conduzi-lo ao bom caminho.
Número da Sorte: 36 Números da Semana: 44, 41, 10, 20, 30, 5

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio. Amor: Dê mais atenção aos seus filhos. Não
espere que o amor vá ter consigo, procure ser você a distribuir amor pelas pessoas que o rodeiam.
Saúde: Evite ambientes poluídos. Não esteja à espera
de se sentir mal para ir ao médico, faça um exame médico completo.
Dinheiro: A sua situação financeira sofrerá algumas alterações.
Número da Sorte: 53 Números da Semana: 7, 8, 9, 19, 29, 6

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado. Amor: terá a força e a determinação
necessárias para fazer o que tem que ser. Seja mais compreensivo com o seu par. Saúde: Modere os condimentos. O excesso de sal é-lhe prejudicial. Dinheiro: Período
favorável ao desenvolvimento dos seus projectos. Época favorável
para pedidos de empréstimo, seja prudente.
Número da Sorte: 62 Números da Semana: 11, 23, 25, 4, 9, 7

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder. Amor: Dê mais atenção à sua cara-metade.
Ela precisa muito do seu ombro amigo.
Saúde: Poderá sofrer um grande descontrolo nervoso.
Dinheiro: Atravessa um período em que tem que enfrentar alguns problemas de ordem económica. Os problemas financeiros tirar-lhe-ão algumas noites de sono.
Número da Sorte: 77 Números da Semana: 8, 5, 2, 1, 14, 11

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Negativas. Amor: Visite um familiar que já não vê há algum
tempo. Saúde: Cuide da sua pele. A saúde é o espelho
da nossa alma, nunca se esqueça disso.
Dinheiro: Grandes mudanças a nível profissional. Tente
controlar a impulsividade nos seus gastos.
Número da Sorte: 15 Números da Semana: 6, 3, 36, 39, 38, 7

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Está preparado para enfrentar as novas emoções
que o esperam. Poderá ser injusto com a sua cara-metade, cuidado. Saúde: Controle os níveis de açúcar existentes no seu sangue. Dinheiro: Tendência para se exaltar
sem razão com um colega de trabalho. Tente não andar muito tenso.
Número da Sorte: 1
Números da Semana: 20, 25, 14, 45, 6, 9

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal. Amor: Semana propícia a novos encontros amorosos. Saúde: A sua boa disposição contagiará os que o
rodeiam. Dinheiro: Semana pouco favorável a novos
investimentos.
Número da Sorte: 72
Números da Semana: 5, 2, 11, 19, 7, 8

á estamos (ou quase) chegados a uma das festas quele licor doméstico, se de tantos os sabores, era
mais populares da nossa cultura e religião (eu de vomitar, perdão, no dia seguinte, sobretudo pelos
diria mesmo, com certa ironia, especialmente das efeitos do anis, já que os de tangerina, leite, café ou
crianças e dos comerciantes em geral), o Natal.
mesmo vinhos do Porto, eram mais suáveis ao esPara muitos de nós deste outro lado do Atlântico, é tômago! Mas falemos de outros “cheiros”, também
fácil encontrar nesta altura do ano quem faça compa- perfumados pelo amor à tradição e à fé.
rações com os natais que passámos nas nossas terras
Entrando-se na nossa casa, cujo chão era coberto por
e os de agora, aqui.
lajes, começava logo a cheirar aos ramos de criptoDependendo do ponto de vista de cada qual, eviden- méria que o cobriam e aos que pendiam das paredes,
temente que os natais de muitos de nós terão deixa- juntamente com os galhos de tangerinas, com folhas.
do poucas recordações agradáveis, sobretudo devido
No quarto da frente, caracterizava-o o presépio,
àquilo que chamamos de condições de pobreza e re- com a demais decoração da enorme criptoméria e
lativas ao estado económia bagacina (pedra vermeco em que se vivia na altulha, vulcânica e de aspeto
Um presente, uma prece
ra (muitos de nós).
esponjoso), que havíamos
Junto a ti,
Mas tudo é relativo na
ido buscar à antiga Mata
vida. E muitos têm a felici- árvore de Natal dos meus pais e de mim, da Doca e hoje o Aeropordade que escolheram. Nem
to local, mesmo a poucos
brinquedo universal
todos temos os mesmos
minutos da Rua Vila Nova
e de tempo sem fim;
gostos, e algo de insignide Cima. Mais ao lado,
irei junto ao Menino pedir
ficante para uns poderá ter
distinguia-se também a
humildemente
uma grande importância
cómoda encimada pelo ale como será de convir
para outros.
tarinho, a trigo espigado, a
não um brinquedo especial
Se olharmos em nosso reervilhaca, etc.
dor (e mesmo pelo que se
O fervor do Natal comenem de nada para mim
passa no nosso país, e ainçava logo a partir do dia
mas para quem de mim
da bem) manifesta-se uma
da Imaculada Conceição, 8
alguém é também
quadra festiva de maior
de Dezembro. Por mais ese vai estar ao seu sopé...
abundância, mas mais eletranho que pareça, e numa
quando eu a for adorar
trónica, materialista, etc.
constatação que hoje me
e pedir pela saúde deste meu bem
certamente.
dói profundamente, pouco
A propósito, e acerca do
António Vallacorba ou nada me lembro dos natítulo deste texto, quem
tais passados com os meus
ainda usa esta expressão?
pais (ela tinha falecido; ele
Decadente, acham? Não para mim, porque sempre estava na Ilha de Santa Maria). Recordo-me apenas
que a uso quando pergunto aos meus amigos íntimos de certa vez estar com minha mãe defronte da vitrina
se posso ir a casa deles provar o que têm para beber. da saudosa Loja dos Alemães, no Largo 2 de Março,
Como sabem, especialmente os micaelenses, era e é durante o popular dia das montras e seduzido pelos
um dito muito típico da quadra natalícia, por via dos cobiçados soldadinhos de chumbo em exposição e
licores que se faziam em casa, se usavam e se ofere- que eram a grande atração dos jovens do meu tempo.
ciam às pessoas que visitavam as nossas casas nesses
Bom, não falei ainda do que havia dos cheiros e sadias. (Sempre que corria a “via sacra” das casas das bores para refeições porque falta espaço, mas era o
minhas tias para desejar-lhes as boas festas, batia- que havia, porque o que havia era do melhor, no calor
lhes às portas e perguntava se o Menino “mijava”.
da amizade e do amor familiar, paz e benquerença.
“Sim, mija. Entre querido!” Só que, e devido à mi- “Ó tia, vai daí uma perna de galinha”!
nha tenra idade, acabava por ter mas um cestinho de
Um Santo Natal e Feliz Ano Novo.
figos passados!
António Vallacorba
Mas sempre se roubava um ‘gostinho’ deste ou da-
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Sala privada para 20 a 80 pessoas - Os sabores de Portugal em Montreal

paSSaGeM De aNo 2010/2011
31 De DeZeMBRo De 2010 - 19H00
Venham celebrar a Passagem de Ano 2010 /2011 connosco!
Músicos ao vivo - Boa música e o Portugal na sua mesa

EMENTA DA VOSSA PASSAGEM DE ANO
KYR Royal português
Com a actuação
especial de
Marta Raposo
acompanhada
por francisco Valadas
e João Medeiros.
Também istvan Lakatos
E animado por
DJ Mix Master
com muita boa
música para dancar
Horário das festas
24 abrimos para almoço
e jantar
25 abrimos às 13 horas
31 abrimos às 18 horas
1 de Janeiro
Abrimos às 17 horas
Com ementas especiais
Aceitamos encomendas

Mista tradicional
Sopa do dia

SELECçÃO DO PORTUGUêS
Bacalhau Elizabeth
Lulas estilo da casa
Salmão com anis e Porto Branco
Salada
filet-mignon com camarão à Açoriana
acompanhado de legumes do mercado e batatas
Sobremesa de Porto-Choco
Café ou Chá

À MEiA-NOiTE
UM COPO DE ESPUMANTE COM O fAMOSO BOLO-REi
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Comentário Semanal
de Economia e Mercados
Reserva Federal norte-americana
confirma a Política Monetária altamente
acomodatícia, não obstante os sinais de
aceleração da actividade económica
Na reunião de 14 de Dezembro do Comité de Política Monetária
(FOMC) da Reserva Federal norte-americana (Fed), foi reiterada
a anterior decisão de 3 de Novembro, de prolongar a compra
de activos, em 600 mil milhões de dólares (mM$), até Junho
de 2011, a um ritmo médio mensal de cerca de 75 mM$, num
pacote de medidas que é designado, na gíria, por quantitative
easing II (QEII). Além disso, a Autoridade Monetária vai continuar
ainda a reinvestir entre 250 e 300 mil milhões de dólares dos
cupões, bem como dos principais dos activos em carteira que
atinjam, entretanto, a maturidade. Apesar de ser uma decisão
esperada, trata-se da 1ª reunião em que a Fed veio confirmar
a sua Política Monetária altamente acomodatícia, a qual foi alvo
de fortes críticas, nomeadamente, por parte de um conjunto
de congressistas do Partido Republicano, que equacionam a
possibilidade de alterar o mandato da Autoridade Monetária, para
se focar, unicamente, na estabilidade de preços. Na realidade, foi
justamente com base no seu actual mandato de pleno emprego
e de estabilidade de Preços que a Fed invocou o facto de ambas
as variáveis se encontrarem afastadas dos níveis desejados: o
Desemprego mantém-se elevado (ainda perto do máximo de 26
anos) e a Inflação subjacente bastante baixa (o IPC Core está,
praticamente, em mínimos de mais de 50 anos), o que cria riscos
da economia entrar em Deflação, utilizando as próprias palavras
do Presidente da Fed. Em todo o caso, refira-se que a Fed
manteve a referência à flexibilidade da sua Política, monitorizando,
a todo o momento, as condições financeiras e as perspectivas
económicas. Igualmente em linha com as expectativas, a Fed
manteve as taxas dos Fed Funds inalteradas e a referência ao
facto de estas permanecerem “neste nível, excepcionalmente
baixo, por um período relativamente longo de tempo”, expressão
que, pela 8ª reunião consecutiva, não teve a concordância de
um dos membros: o presidente da Reserva Federal de Kansas
City, que, de resto, também se opõe ao QEII. Em nossa opinião,
a Fed somente retirará esta afirmação quando a economia
voltar a criar empregos de uma forma relativamente consistente
e o crescimento acelerar, no quadro de uma normalização das
condições nos mercados financeiros, normalização que, em
Novembro, de acordo com Índice de Condições Financeiras da
Bloomberg, deu um passo atrás, essencialmente, reflectindo
o recrudescimento da Crise da Dívida Soberana, na Europa.
Ao nível do Mercado Laboral e do crescimento económico,
a Autoridade manteve, grosso modo, a sua avaliação, não
obstante se denotar um certo upgrade relativamente ao ritmo de
crescimento económico, passando de “lento” para “insuficiente
para fazer baixar o Desemprego”, continuando a referir que os
“empregadores demonstram uma certa relutância em contratar”.
Numa perspectiva mais detalhada, destaca-se o facto de a Fed
ter continuado a referir que o Investimento Empresarial em
Equipamentos está a crescer a um ritmo inferior ao do início do
ano. Por outro lado, ao nível do Imobiliário Residencial, a Fed
continuou a caracterizar a situação como ”depressiva”, enquanto
o Investimento em Estruturas (Construção Não-Residencial)
continua fraco. Relativamente ao Consumo Privado, subiu,
ligeiramente, a avaliação, deixando de referir que “estava a
aumentar gradualmente”, para passar a dizer que está a crescer
“a um ritmo moderado”, embora tenha continuado a identificar
diversos constrangimentos, devido à fraqueza do Mercado
Laboral, ao fraco crescimento do Rendimento, a uma menor
riqueza associada ao Imobiliário e à persistência das restrições
no acesso ao Crédito.
Rui Bernardes Serra
José Miguel Moreira
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Boca do Inferno

Mundo cão de água português
C
reio que o tempo decorrido sobre a Cimeira da
NATO permite que olhemos para ela com aquele
distanciamento que permite ver o essencial. É muito
raro que eu consiga ter esse tipo de distanciamento
sobre os assuntos. Normalmente, tenho o distanciamento que é próprio das pessoas que só conhecem
os assuntos pela rama. O distanciamento que permite
ver o essencial, em regra, não é tão distanciado.
Vamos, então, por uma vez sem exemplo, ao essencial. A visita de Barack Obama a Portugal voltou a
colocar a questão da raça no centro da discussão polí-

tica. Surpreendentemente, foi a raça de um cão. José
Sócrates ofereceu solenemente ao Presidente americano uma coleira de cortiça e Cavaco Silva entregoulhe, ao mais alto nível, uma estatueta de um canídeo.
Apesar de tudo, Obama não sabe a sorte que teve. Parece que a estatueta era de bronze. Podia ser de loiça.
Mais de um ano depois de Barack Obama ter adquirido um cão de água português, a nossa excitação
ainda não esmoreceu. Para os portugueses, a Casa
Branca continua a ser sobretudo a Casota Branca,
onde Barack Obama também vive por especial favor

do Bo. É apenas justo que o Presidente americano,
tendo escolhido para animal de estimação um bicho
que ostenta a palavra “português” no nome, seja premiado com acessórios oficiais e bibelots de Estado.
Enfim, o procedimento normal nestes casos. Todos
os chefes de Estado proprietários de pastores alemães
chegam à Alemanha e são recebidos por uma Angela
Merkl eufórica, que os agracia com ofertas destinadas homenagear os cães. Nenhum líder mundial que
tenha porquinhos-da-índia consegue sair do país de
Gandhi sem um saco de presentes com que os orgulhosos indianos celebram o facto de
haver porquinhos com o nome da
sua nação em casa de um alto dignitário mundial qualquer. E o Presidente dos Estados Unidos da América não escolheu, para companhia
da sua família, um lobo de Alsácia
nem um gato persa - para desgosto
da Alsácia e da Pérsia, ávidas da soberba projeção internacional que um
animal de estimação confere.
Obama, fingindo não perceber a dimensão da honra que nos concedeu,
teve a educação suficiente para parecer surpreendido com a popularidade de que o cão goza em Portugal.
Simulou a dose de surpresa ideal:
nem tão pequena que o fizesse parecer arrogante, nem tão grande que
nos fizesse parecer provincianos.
Não deve ter sido fácil. Como é evidente, Obama sabe bem que, no dia
em que escolheu Bo, estava a produzir dois efeitos importantes: a dar
uma grande alegria às filhas e a devolver a glória à pátria de Vasco da
Gama. Se os responsáveis pelo protocolo português tivessem um pouco
mais de imaginação e arrojo, neste
momento Portugal poderia estar ainda mais honrosamente representado nos Estados Unidos. Teria bastado que, juntamente com a coleira e a
estatueta, Obama tivesse levado consigo mais um par
de oferendas: um frasco de pulgas do Ribatejo e uma
carraça da região demarcada do Douro.
Sem alterar as rotinas em Washington, reforçava-se o contingente português na Casa Branca - e, se tal é possível, o prestígio.

Ricardo Araújo Pereira

Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico
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anúncios a partir de $7.97* - tel.: 514-284-1813
*A partir de $7.97 por semana. Taxas não incluídas. Aplicável a novos anúncios unicamente. Todos os anúncios
devem ser pagos com antecedência, Visa ou Mastercard - dinheiro, passar na redacção.

EMPREGOS

21 de Dezembro de 2010
1 Euro = CAD 1.345170
SERVIÇOS consulares
Consulado Geral do Brasil
1 Westmount Sq.,# 1700 514-499-0968
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar 514-499-0359

LISBOA

355 Rachel Est

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent

514.849.6619

BANCOS

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Cidade de Montreal
3-1-1
Acidentes de trabalho 514.903.3000
Aide juridique
514.842.2233
Ajuda social
514.872.4922
Assurance automobile 514.873.7620
Assurance-emploi
514.644.4545
Assurance Maladie
514.864.3411
Cidadania Canadiana 1-888 242-2100
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque 514.873.2445
Normas do trabalho
514.873.7061
Protecção da juventude 514.896.3100
Revenu Canada
1.800.959.7383
Revenu Québec
514.864.6299

514.842.8077

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

450.672.4687

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

514.499.1624 #209-

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass.Port.doEspíritoSanto 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
CentrodeAjudaàFamília 514.982.0804
Centro Acção Sócio
514.842.8045
Centro do Esp. Santo
514.353.1550
Clube Oriental de Mtl
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
Com. Angolana de Mtl
514.544.7392
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
RF.CampinosdoRibatejo 514.353.3577
RF. Verde Minho
514.768.7634
Sp. Montreal e Benfica 514.273.4389

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

IGREJAS

AGÊNCIAS DE VIAGENS
681 Jarry Est

CONFORT

FARMÁCIA RITA NACCACHE

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

FUNERAIS

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

MERCEARIA

514.845.5804

Mercearia
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

Grande 5 ½ situado no
8449 Av. de Chateaubriand.
514-389-2620 ou 514-945-8792

RENOVAÇÕES

Faço todo o género de renovações
interiores.
Sr. Lopes: 514-946-2760

VIDENTE

Linhas da mão e cartas. Vidente com dons naturais. Resolve
os seus problemas sem voodoo. Rosa: 514 278.3956

A VOZ DE PORTUGAL
Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

colabore com
o nosso jornal

Vidente médium Alhadj

Com 32 anos de experiência. Ele pode
ajudar a resolver todos os vossos
problemas, mesmo os casos mais
desesperados. Amor, infidelidade, sorte,
protecção e desesperanço, etc.

100% garantido
Tel.: 514-553-5975

Pagamento após Resultados
ST-LÉONARD

www.memoria.ca
4231 St-Laurent
514.277.7778
Eduino Martins Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152

Esc.:514-374-9250

514 254-0216
514 254-6139

José Montez
ANJOU

5 plex de luxo, 2 x 51/2 +
3 x 4 1/2. Garagem e lareira.

ST-LÉONARD

GRANITE LACROIX INC.

Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides 450.669.7467

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO

514.273.9638

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL

150 Marie-Anne E.

514.843.3390

111 St-Paul E.

514.861.4562

TRANSPORTES

150$ por ano
com o seu logo e
informações
no guia comercial

ST-LÉONARD

OURIVESARIAS

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

CENTRE-VILLE

Grande triplex de luxo,
renovado.Ver para crer!

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

SOLMAR

Super Especial

Bom duplex todo renovado

Me. EDUARDO DIAS

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LATINO

Vende-se máquina para lavar
loiça e uma mesa luxuosa
de matraquilhos (babyfoot).
Preço negociável.
514-299-2966

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Igreja Baptista Portuguesa 514.577.5150
Missão Santa Cruz
514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima 450.687.4035

ALGARVE

FARMÁCIAS

514.385.1484
514.385.3541

VENDE-SE

ARRENDA-SE

MONUMENTOS

ENSINO
Portuguesa Brossard
Portuguesa de Laval
Portuguesa Santa Cruz
Português do Atlântico
Lusitana de Montreal

514.844.3054

Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
Procura 1 instalador de “pave-uni”,
1 pessoa para trabalho geral e 1
equipa (pave-uni) com mín. 3 anos
de exp.
Salário conforme experiência.
Contactar Jos 514-325-7729
Senhora para trabalhar ao balcão,
que fale francês e inglês.
Contactar João (Jean)
514-842-3558

Grande duplex, 2 x 51/2 cave bem
Triplex, 3 x 61/2 todo renovado. terminada, garagens, belo jardim.

VILLERAY

ROSEMONT

Prédio com 8 apartamentos,
bem situado, rend. $40,000

Triplex, 1 x 51/2 + 2 x 31/2
garagem. Impecável.

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

†

Carlos Garcia

†

Manuel da Ponte

Faleceu em Montreal no dia 14 de
Dezembro de 2010, com 65 anos de idade,
Carlos Garcia, natural de Água de Pau, São
Miguel, Açores, esposo de Maria de Lurdes
Froias.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos
António (Louise Paradis), Robert (Jocelyne
Grenier), Nelson (Patrizia Canuto), seus
netos Amelya, Cassandra, Alexia, Mathieu,
Roby, Melodie, sua irmã Maria do Espírito
Santo, cunhados (as), sobrinhos (as),
assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Este, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduíno Martins
O funeral decorreu sexta-feira, 17 de Dezembro de 2010, após missa
de corpo presente, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar
no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Faleceu em Laval no dia 16 de Dezembro
de 2010, com 80 anos de idade, Manuel da
Ponte, natural da Lomba de Santa Barbara,
São Miguel, Açores, esposo de Maria
Oliveira.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos(as)
José Manuel, João Luis, Emmanuel
(Darlene), Filomena e Maria do Rosário
(James), suas netas Christine, Melissa e
Makayla, cunhados (as), sobrinhos (as),
assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Boul. St-Martin Este, Laval
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduíno Martins
O funeral decorreu segunda-feira, 20 de Dezembro de 2010, após
missa de corpo presente, às 10h30, na Igreja Nossa Senhora de
Fátima, Laval. Foi a sepultar, em cripta, no Mausoléu St-Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

†

Delfina Raposo

†

Manuel Vieira

†

Armanda do Couto

Faleceu em Laval, no dia 18 de Dezembro
de 2010, com 93 anos de idade, Delfina
Raposo, natural da Vila de Água de Pau,
São Miguel, Açores, viúva de Manuel
Tavares. Deixa na dor os seus filhos (as)
Iria Correia, José Maria, Maria de Lurdes,
Manuel Tavares (Maria do Carmo), Maria
(Armindo Batista) e Fátima (Manuel Torres),
seus 17 netos e 21 bisnetos, sua irmã
Juvita, sobrinhos (as), assim como restantes
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduíno Martins
O funeral decorreu segunda-feira, 20 de Dezembro de 2010, após
missa de corpo presente, às 11 horas, na Igreja Santa Cruz. Foi a
sepultar no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do
7o dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza sexta-feira, 24 de
Dezembro, pelas 21h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Faleceu em Montreal no dia 15 de Dezembro de 2010, com 71 anos
de idade, Manuel Vieira, natural da Ribeira Seca, São Miguel, Açores,
esposo de Agrinoalda Moreira.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos François e Jimmy, seus netos
Jimily e Tristan, suas irmãs Conceição, Mercês e Clarinda, cunhados
(as), sobrinhos (as), assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Este, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduíno Martins
O funeral decorreu segunda-feira, 20 de Dezembro de 2010, após
missa de corpo presente, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. Foi a
sepultar no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Faleceu em Montreal no dia 20 de Dezembro de 2010, com 84 anos de idade,
Armanda do Couto, natural do Funchal,
Madeira, esposa de Edmundo da Silva.
Deixa na dor o seu esposo, cunhados
(as), sobrinhos (as), assim como restantes familiares e amigos.
A família vem por este meio agradecer a
todas as pessoas que, de qualquer forma,
se lhes associaram neste momento de
dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.
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Carlos Guilherme em Montreal, será

Um pouco sobre o Bolo que Tenor e Terror são sinónimos?
Rei e qual é o melhor?
ntes de mais, é ne- tem a ver com outra, mas outras e teve o prazer de da sua terra. Nesta canção

N

ão é possível falar-se na doçaria típica da
época natalícia, sem se falar do famoso Bolo
Rei, com a sua forma de coroa, as suas frutas
cristalizadas e frutos secos (amêndoas, nozes e
pinhões), a fava e o brinde.
Este bolo está carregado de simbologia, muito
sinteticamente pode dizer-se que este doce repre-

senta os presentes oferecidos pelos Reis Magos ao
Menino Jesus. A côdea (a parte exterior) simboliza
o ouro; já as frutas secas e as cristalizadas representam a mirra; por fim, o incenso está representado
no aroma do bolo. A explicação para a existência
da fava no interior no bolo rei está ligada a uma
lenda, segunda a qual quando os Reis Magos viram
a Estrela de Belém que anunciava o nascimento de
Cristo, disputaram entre si o direito de entregar ao
Menino os presentes que levavam. Como estes não
conseguiam chegar a um acordo, um padeiro, para
acabar à discussão, propôs fazer um bolo com uma
fava no interior da massa, em seguida, cada um dos
três magos do Oriente pegaria numa fatia, o que tivesse a sorte de retirar a fatia que possuísse a fava,
ganharia o direito de entregar os presentes a Jesus.
Todos os anos Eu comprava um Bolo Rei para os
dias festivos, e através dos anos, cheguei a conclusão que a padaria Notre Maison tem o melhor Bolo
Rei. É claro dizendo isso pode ofender muitas padarias mas o sabor e a sua maneira representa muito a minha região. Eu posso também convidar todas
as padarias que queiram fazer um concurso sobre
o melhor Bolo Rei da comunidade seria uma ideia
bastante interessante para a nossa comunidade.

Coordenada por Sylvio Martins

A

cessário efectuarmos
uma pequena investigação
sobre estas três palavras.
Assim,
Sinónimo; é o nome que
se dá à palavra que tenha
significado idêntico ou
muito semelhante à outra,
exemplos: carro e automóvel, cão e cachorro.
Tenor; De acordo com a
classificação tradicional, a
voz de tenor corresponde
à faixa de sons mais aguda
que pode ser emitida, no
canto lírico, por um indivíduo do sexo masculino. O
termo tenor provém do latim “tenere” que significa
sustentar. Na música medieval, era a esta voz a que
era atribuída, via de regra,
a linha principal do canto.
Por esta razão, o intérprete
deveria ser capaz de “sustentar” as notas enquanto
as outras vozes, mais graves, realizavam floreios
vocais. Terror; sensação de
medo provocada por algo
medonho, desconhecido.
O medo é um sentimento
que proporciona um estado de alerta demonstrado
pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por
se sentir ameaçado, tanto
fisicamente como psicologicamente. Este pressuposto feito, uma coisa nada

ao que parece para muita
gente essa confusão levou
a que muito pouca gente se
tivesse deslocado para assistir ao espectáculo de um
grande artista português.
O nome Carlos Guilherme quase dispensa apresentação. É um tenor lírico português, nascido em
Lourenço Marques, cujo
sucesso começou na década de 1970. Desde o inicio da sua carreira, Carlos
Guilherme que no seu vasto repertório conta com 73
óperas, vem viajando e actuando nas melhores casas
de ópera do mundo, teve
mais de 36 papéis principais das óperas mais conceituadas, muitos recitais e
concertos e não esquecer a
sua ligação à música ligeira na qual tem tido assinalável sucesso. Ao longo da
sua brilhante carreira, Carlos Guilherme tem actuado
com as mais importantes
orquestras
portuguesas
e ainda com a Orquestra
Sinfónica de São Francisco da Califórnia, a Orquestra de Câmara de Pádua,
a Sinfónica de Budapeste,
a Filarmónica de Moscovo, a Sinfónica de Israel,
a Sinfónica de Xangai, a
Orquestra do Teatro Comunale de Bolonha entre

actuar também com o famoso José Carreras em diversas ocasiões. Com esta
introdução, estes factores
eram, e foram para os presentes que se deslocaram,
sinal de uma grande noite
de espectáculo que se realizou mo passado sábado
18 de Dezembro de 2010

na Associação Portuguesa de Montreal, talvez das
melhores passagens que já
vi nesta última década aqui
em Montreal.
Assim sendo, feita a
sua apresentação inicial,
o tenor iniciou a sua actuação com uma música
bem conhecida da plateia,
“Guitarra toca baixinho”
com uma introdução bemhumorada e a explicar as
origens do primeiro tema
que iria interpretar. O tema
“O Sole Mio”, antes de ser
interpretada deu oportunidade ao tenor de contar
o contexto do tema que
originalmente fora escrita
na Rússia por um italiano
que sentira saudades do sol

o tenor português esteve
ao nível de um Carreras
ou Pavarotti, visto ter tido
uma interpretação simplesmente magnífica, a
qual foi brindada com um
enormíssimo aplauso. A
segunda “Italiana” da noite, foi “Funiculi Funiculà”,
uma música escrita para a
inauguração de um funicular que ia de Castalamar
até ao Vesúvio e que fora
a primeira canção napolitana a passar as fronteiras
italianas e a chegar a todo
o mundo. Um dos temas
mais cantados no planeta “My Way” também foi
interpretado por Carlos
Guilherme e de uma forma
excelente. Dos temas portugueses mais conceituados do tenor podemos destacar “Quando o coração
chora”, “Se os meus olhos
falassem” e “Cartas de
amor”. Sem querer passar
por completo pelo guião
da noite, todas as músicas
foram majestosamente interpretados pelo tenor, podemos assegurar-vos que
o desempenho do tenor
neste espectáculo foi simplesmente espectacular, os
seus dotes vocais foram
postos à prova, interpretando perfeitamente quer nos
tons baixos iniciais quer na
vocalização final e indiferenciadamente quer seja
nos temas mais voltados
para a ópera, como para a
música ligeira ou bem no
fado, sim estão a ler bem,
o fado interpretado por
um tenor. Quando soou o
ultimo acorde, o público
presente obsequiou o tenor
com uma grande ovação
pela prestação que este
teve a um nível inesperado durante cerca de hora
e meia e deixou todos os
melómanos que assistiram
indeléveis sensações de
alegria. Este espectáculo
trazido a nós pelas mãos
do Luís Tavares Belo e
do Eduardo (Eddy) Silva veio-nos mostrar mais
uma vez que quando se
tenta algo com um pouco
de mais valia cultural a
adesão faz-se esperar, mas
a critica popular é sempre
forte nesse aspecto, para
eles é como diz o ditado
popular “preso por ter cão,
preso por não ter cão” e
espero que continuem porque estou esperançado que
um dia haverá mais audiência para este género de
espectáculos.

Diamantino
De Sousa

A VOZ DE PORTUGAL - quarta-feira 22 de DEZEMBRO de 2010

FELIZ NATAL

27

28 FELIZ NATAL

Jesus e o Natal
H
á dias estendeu-se nas ruas de Montreal,
como habitualmente todos os anos na quadra
natalícia, a “marcha do Pai Natal”, e vimos alegria
com movimento, cânticos e clamor de vozes, nas
crianças, jovens e adultos, uns que participavam
na festa, outros que atendiam o desfile para a manifestação que os arrebatava.
Houve quem dissesse: -“O Natal é de Jesus, mas o
aplaudido é o Pai Natal”!...
Alguém esperava que entrássemos numa reprovação imediata, mas ficamos calados. É certo: o Natal
de Jesus tem sofrido um desvio troponómico para
ser fonte de ganância, e a indústria mais o comércio,
têm-se aproveitado com avidez pondo à margem “o
Menino que nos nasceu”, como diz o profeta Isaias.
Mas nada substitui o seu nome de: “Maravilhoso,
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz”(Isaias 9:6).
O mundo prefere ilusão, fantasia, ficção, como paráfrases na extravagância dos interesses no lucro, e
na senda das rotinas tradicionais, seculares, mesmo
as religiosas. Porém, as verdades morais e espirituais,
mesmo os nossos sentimentos, requerem um tipo poderoso de conhecimento. O nascimento de Jesus foi
uma oposição constante, e múltipla! O primeiro opo-

sitor foi José, porque, “Maria, sua mãe, (...) achou-se
grávida pelo Espírito Santo”, e ele, “não a querendo
infamar, resolveu deixá-la secretamente”(Mat.1:19).
Estava preso a um compromisso de matrimónio
que, segundo os costumes judaicos, só podia romperse por uma espécie de divórcio, (Deut.22:23-24) e o
resultado seria igualmente uma ignomínia. Mas ele
era um homem justo.
O pior opositor foi Herodes o Grande, Governante dos judeus de 40 a 4 A. C., que usou a religião
como fomento dos seus interesses, se assustou quando ouviu que Jesus tinha nascido e havia afirmação
profética de que Ele havia “de reinar em Israel, e
cujas origens são desde os tempos antigos, desde
os dias da eternidade” (Miqueias 5:2). Está escrito:
-“enfureceu-se grandemente e mandou matar todos
os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de
dois anos para baixo”(Mat.2:16): um assassínio inqualificável e tanto mais, visto que muitos líderes do
seu reinado, sua esposa Mariane e seu próprio filho,
foram também assassinados! Ele acabou, morrendo
de uma enfermidade fatal do estômago e dos intestinos, poucos meses depois do assassinato das crianças israelitas! É ainda interessante considerar a Fuga
para o Egipto, contida somente em Mateus 2:13-15, e
a visita dos Magos. O Egipto incluía a península do
Sinai e portanto não devia ficar longe de Belém. Há
tradições antigas de que Jesus passou tempo considerável ali, e até rabinos que incluem a Índia onde teria
aprendido artes mágicas. Nós já nos referimos a isso
neste jornal, como acréscimos imaginários, que são
igualmente fonte de oposição... (3.06.09) Os Magos,
quem eram? O nosso tempo retracta-os como sendo três, e em nossa juventude convenceram-nos que
eram reis... Todavia, bons eruditos dos dias de hoje,
distinguem-nos como matemáticos da astronomia, da
alquimia e da religião. Nós já tratamos deles neste
jornal em 18.01.06: (As igrejas primitivas argumen-
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tavam sobre o número, e houve quem afirmasse que
eram doze sábios, que representariam as doze tribos.
Também se defendeu o número dois, o sete e o onze,
com significados simbólicos. Foi no século 6º que a
igreja ocidental estabeleceu o número três, em sintonia com a Trindade divina.) O que hoje queremos
assinalar é que tanto escritores
como historiadores e poetas, têm feito derivar seus
conceitos para uma oposição diferente ao nascimento
de Jesus, segundo os relatos bíblicos.
Voltemos então ao “Pai Natal”:
Aceitamos que Deus permitiu que fosse uma invenção de magia para as crianças numa harmonia conjugal, mas que a inteligência humana, também dádiva
divina, se desviou para a soberba gananciosa. Que
está fazendo Deus? Pôs de lado o seu Amor, e alegria,
o divertimento são, o sentimento da alma em abraços
de perdão? De modo nenhum!
Tudo nos indica que Ele diga “Eu estou presente”:
- “Eu Sou a luz que ilumina nas árvores de natal
domésticas o brilho que entra nos corações para dar
alegria às crianças, e o amor aos pais. Sou eu que
opero na criatividade dos brinquedos, no aumento
das vendas comerciais e na distribuição de alimentos
generosos; na restauração de amizades que se manifestam nesta quadra festiva, e na união das famílias
que se reúnem para me glorificar. Até nos cortejos
do Pai Natal, ou outros, eu actuo na alma daqueles e
daquelas que se manifestam sem escândalo! Eu continuo chamando todos os que se olvidam de mim, e
terei uma séria conversa com todos os que me ofendem!”
Nem o dia 25 de Dezembro é o verdadeiro dia do
seu nascimento! É um dia simbólico, que
assinala a chegada do inverno, e alguns
chegam a pensar que também significa o
frio nas almas, sem o fogo santo da Salvação!
J.J. Marques da Silva
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695, 90e avenue, LaSalle, qC, H8R 3A4
Tel : (514) 368-1504
fax : (514) 368-1691

Service D’entretien Distinction
aproveita a época Natalícia para
agradecer todos os seus empregados
pela sua devoção e bom serviço.
Neste tempo de alegria, desejamos
a todos os nossos empregados e
familiares e a todos os leitores do jornal
A Voz de Portugal,
um alegre periódo natalício.
Que o ano 2011 vos traga saúde,
felicidade e prosperidade.

Um Natal muito Feliz e um Bom Ano,
são os votos da equipa de direcção de
Service d’Entretien Distinction.
DiSTiNCTiON

SERVICE D ’ ENTRETIEN
Une entreprise du Groupe Distinction
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Benfica chega ao natal com
menos três pontos no sapatinho

O

s números não legitimam os cálculos mais pessimistas: o Benfica
não está, na Liga, afinal assim tão pior
do que na última época. A formação encarnada tem apenas menos três pontos
do que na última temporada, quando à
14ª jornada era líder em igualdade com
o Sp. Braga e com mais quatro pontos
do que F.C. Porto.
Benfica assume ruptura com o tratador da águia
O Benfica até tem as mesmas dez
vitórias que tinha o ano passado na
paragem para férias de natal. A diferença está nos empates e nas derrotas:
na última época empatara três jogos e
perdera um, este ano já perdeu quatro:
Académica, Nacional, V. Guimarães e
F.C. Porto. As três primeiras em quatro
jornadas iniciais trágicas.
A maior diferença acaba por estar na
diferença de golos marcados e sofridos. Na época passada, à 14ª jornada
(que tal como este ano, coincide com

s golos de Otamendi, Hulk eWalter
em P. Ferreira, permitiram ao FC
Porto não só manter os oito pontos de
vantagem que tem para o Benfica, mas
também aumentar para 26 o número de
jogos que não conhece a derrota. Antes
da partida o presidente do P. Ferreira,
Carlos Barbosa, disse que a invencibilidade dos dragões ia acabar na Mata
Real e os seus jogadores até fizeram por
isso, pois foram sempre um adversário
incómodo. Todavia, por falta de discernimento na 2ª parte de alguns dos seus

Liga Zon Sagres

a paragem de natal), a equipa de Jorge
Jesus tinha marcado 38 golos e sofrido apenas nove, este ano a diferença
é bem menor: 27 golos marcados e 14
sofridos. Já agora refira-se que o líder
deste ano é mais forte: o F.C. Porto comanda com 38 pontos, mais cinco do

1ª Mão 2ª Mão
Liga Europa
Rangers - Sporting
17/02 24/02
Lech Poznań - Sp. Braga 17/02 24/02
Sevilla - FC Porto
17/02 24/02
Benfica - VfB Stuttgart
17/02 24/02

Horas de Portugal

jogadores como Rondón, Nélson Oliveira ou Pizzi, os da casa
não conseguiram marcar.
Quem não teve problemas de eficácia
foram os dragões. Aos 11min, Otamendi marcou de cabeça após livre de Hulk.
Depois, o FC Porto, com mais ou menos
dificuldade, conseguiu ir dominando o
jogo. Até que já no 1ºminuto de descontos, num penálti no mínimo discutível,
Hulk fez o 2-0. Antes do apito final,
Walter estabeleceu o “score” final no
último jogo deste ano dos dragões.

Ronaldo convocado
apesar da amigdalite

A

que o Benfica tinha no ano passado.
Apesar disso, os encarnados estavam
melhores na diferença de golos: tinham
um saldo positivo de 29 golos, contra
27 (32 marcados, cinco sofridos) do
F.C. Porto esta temporada.

FC Porto não sabe perder

O
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Jorge pede demissão

J

orge Costa pediu a demissão do cargo de treinador da Académica, diz
a Rádio Renascença. À hora do fecho
desta edição ainda não se sabia se o pedido tinha sido aceite pela direcção.

Morreu Aurélio Márcio

O

antigo jornalista Aurélio Márcio morreu aos 91 anos. Aurélio
Márcio foi o fundador de A Bola e passou por vários jornais e rádios. O funeral é amanhã no cemitério dos Olivais.

pesar de ter deixado o treino terçafeira mais cedo devido a febre e
uma amigdalite aguda, Cristiano Ronaldo está na lista de convocados do
Real Madrid para o jogo da próxima
4.ª feira frente ao Levante, numa partida a contar para os oitavos-de-final da
Taça do Rei. A equipa médica decidiu
mandar o internacional português descansar para casa 24 horas, sendo que
o fato de estar convocado acalenta as
esperanças de Ronaldo em poder dar o
seu contributo à equipa.
Lista de convocados:
Guarda-redes: Casillas e Adán
Defesas: Pacheco, Ricardo Carvalho,
Pepe, Marcelo, Mateos, Albiol e Garay.
Médios: Diarra, Granero, Lass, Xabi
Alonso, Pedro Léon, Di Maria e Özil
Avançados: Juanfran, Cristiano Ronaldo, Benzema e Morata
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caRRo
fURGoNeTa
CARO
VAN 4x44X4

Sem presentes

somente preços
de entrepostos
4900, Métropolitain Est,
St-Léonard
5800, Côte-de-Liesse,
Ville Mont-Royal

1Ê866Ê730-6381

