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FESTA

DO CHICHARRO

A Filarmónica de Montreal organiza a sua tradicional festa anual do chicharro no dia 12 de Janeiro de
2013 às 19h00 na sua sede situada no 260 rua Rachel Este. A festa será abrilhantada pelo DJ da casa e
haverá prémios. Para mais informações ou reservas: 514-982-0688 ou 450-978-9250.

PASSAGEM

DE

ANO

O Clube Oriental Português de Montreal celebra a passagem de ano no dia 31 dezembro de
2012. Animado pelo talentuoso Henrik Cipriano às 18h30 coquetail às 19h30 com um saboroso jantar entrada fria e quente, sopa, salada, prato principal; filet-mignon com camarão e
pitugual sobremesa e café. À meia-noite uma garrafa de champanhe por mesa e bolo-rei. Bar
aberto, tudo incluído. Sócios: 100 Orientais/ Não sócios: 120 Orientais. Boas festas.
Para mais informações ou reservas contactar: 514-342-4373.

OTTAWA/GATINEAU

O Jornal A Voz de Portugal tem o prazer de vos informar que este prestigioso semanário, encontra-se já disponível na vossa área, mais precisamente nos seguintes comércios: Mario’s Food Center em Ottawa situado
no 381 McArthur Av Vanier, 1-613-749-1247; Boulangerie Lusa em Gatineau situado no 72 rue Dumas,
1-819-595-2651; Boulangerie Estoril em Gatineau situado no 89 rue Eddy, 1-819-775-5002. Tomando em
consideração a grande visibilidade que o nosso jornal vos porporciona, será certamente uma óptima oportunidade para promoverem os vossos negócios através de publicidade nas páginas deste mesmo.
Para mais informações contacte: A administração do jornal A Voz de Portugal. 514-284-1813.

HORÓSCOPO

Maria Helena Martins

CARNEIRO: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: Avizinham-se momentos
muito felizes com o seu par. Não espere que o amor vá ter
consigo, dê o primeiro passo. Saúde: Proteja-se do frio e da
chuva. Dinheiro: Tenha cuidado com a forma como trata os
seus subordinados ou os seus colegas. Lembre-se que eles merecem
todo o seu respeito. Números da Sorte: 02, 03, 05, 08, 19, 20

BALANÇA: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez. Amor: É possível que conheça uma pessoa que, em
pouco tempo, conquistará o seu coração de forma arrebatadora. Saúde: Consulte o seu médico e faça um check-up geral à sua saúde. Dinheiro: Momento propício para proceder a
uma mudança radical no seu panorama profissional. Não tenha medo
e ouse! Números da Sorte: 06, 11, 25, 32, 49, 58

TOURO: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. Amor: Antes de acusar o seu par, pense bem e verifique se não está a ser exagerado ou injusto para com ele.
Saúde: Período marcado pela instabilidade emocional. Procure manter o equilíbrio através da prática de meditação.
Dinheiro: Planeie bem o seu trabalho antes de iniciar um novo projeto.
Números da Sorte: 01, 06, 09, 41, 42, 49

ESCORPIÃO: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Surpreenda o seu
par e invista no poder de sedução. O seu poder de atração
está em alta. Saúde: Esteja atento a todos os sinais que o
seu organismo lhe envia. Dinheiro: Procure pensar mais nas
necessidades dos outros e seja um pouco mais generoso. Números
da Sorte: 08, 10, 23, 26, 29, 33

GÉMEOS: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa
Amizade, Equilíbrio. Amor: Esteja consciente dos seus erros
e não mantenha discussões com os seus amigos. Aprenda a
perdoar. Saúde: Cuidado com os acidentes domésticos. Tendência para pequenas queimaduras. Dinheiro: Seja mais comedido e
organize um plano que lhe permita controlar o seu orçamento doméstico. Números da Sorte: 08, 10, 36, 39, 41, 47

SAGITÁRIO: Carta Dominante: a Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso. Amor: Evite discussões com familiares,
já sabe que não levam a lugar nenhum. Saúde: Tendência para
insónias. Beba chá de camomila antes de dormir. Dinheiro: Período favorável para colocar todos os seus projetos em prática. Aproveite
e planifique as suas atividades. Números da Sorte: 03, 09, 17, 28, 39, 45

CARANGUEJO: Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança. Amor: Um relacionamento antigo pode chegar ao fim. Prepare o seu coração pois
esperam-se períodos de alguma tristeza, mas eles são necessários para as alegrias que também hão de vir. Saúde: Não se
preveem grandes problemas neste setor. Dinheiro: É possível que receba
algum dinheiro inesperado. Números da Sorte: 05, 06, 07, 10, 18, 22
LEÃO: Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade. Amor: Esteja atento pois pode sofrer uma
desilusão com alguém da sua família. Mantenha a serenidade em qualquer situação. Saúde: Tendência para infeções
oculares. Vá ao médico se não se sentir bem. Dinheiro: Faça
uma análise à sua vida profissional e verifique se vale a pena manter
um emprego que pode prejudicar a sua estabilidade emocional. Números da Sorte: 08, 09, 10, 17, 19, 25
VIRGEM: Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Poderá sentir-se tentado a ajudar
pessoas mais carenciadas. Aproveite e dê a mão a quem precisa. Saúde: Cuidado com as correntes de ar. Dinheiro: Esteja
consciente das suas capacidades e aposte na melhoria das
suas condições de trabalho. Números da Sorte: 15, 26, 31, 39, 45, 48
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CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder. Amor: Entregue-se de corpo e alma
à sua relação amorosa. Não tenha receio de demonstrar
aquilo que sente. Saúde: Período sem problemas ao nível da
saúde. Dinheiro: Esforce-se por estar à altura das expectativas dos seus superiores hierárquicos. Eles exigirão o máximo de si.
Números da Sorte: 04, 08, 11, 19, 23, 27
AQUÁRIO: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso. Amor: Irá manifestar-se em si uma grande energia sensual. Liberte-a e viva a paixão com intensidade. Saúde: Consulte
o seu médico, provável falta de vitalidade. Pode tomar um suplemento vitamínico, ajudá-lo-á a enfrentar os desafios quotidianos.
Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente. Não se preocupe pois
está numa fase favorável. Números da Sorte: 01, 08, 10, 36, 39, 42
PEIXES: Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor,
Depressão, Escuridão. Amor: Mudanças bruscas de humor
poderão causar conflitos com familiares e/ou com a pessoa
amada. Modere o comportamento intempestivo. Saúde: Atravessa um período extremamente agitado. Vigie o aparelho
digestivo. Faça uma dieta. Dinheiro: Pare com despesas desnecessárias e não planeadas.
Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.
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EDITORIAL

NA

VIDA HÁ RAZÕES PARA
ESCOLHER A VOZ DE PORTUGAL
Manuel de Sequeira Rodrigues

E

assim termina mais um ano de sucessos. Não
só para a “A Voz de Portugal” mas também
para todos os que nela figuraram ao longo deste
ano de 2012.
Desde o sector empresarial, ao ensino, saúde, ou
política, a abordagem ao empreendedorismo tem
sido transversal a todos os sectores de atividade
existentes no Québec e Portugal. Uma divulgação
do que se faz num veículo de comunicação que já
conquistou o seu espaço no mercado editorial.
Mas mais do que um veículo de comunicação,
assumimos que transcendemos o nosso propósito.
Somos hoje um verdadeiro parceiro de todos os que
merecem o destaque que lhe reservamos. Aos que,
por algum motivo, se destacaram dos demais, a “A
Voz de Portugal “esteve lá para contar o como, o
onde e o porquê.
Com uma equipa empenhada, transmitimos não
só o que o público queria ler, mas também o que o
público deveria ler. Acreditamos que a conjuntura
atual não pode continuar a monopolizar o espaço
informativo. A comunidade portuguesa tem bons
exemplos de empreendedorismo que merecem ficar
nas páginas da história. Não só na nossa, mas de
todos os portugueses. E por isso lutamos diariamen-

te para voltar uma página!... E como será possível
acreditar que 2013, será um tempo para mergulhar no
trabalho e combater as filosofias ou hipóteses catastróficas com ansiedades individuais ou coletivas? O
espetáculo do mundo é em minha fraca opinião, e de
todos os pontos de vista, uma demonstração explícita
e evidente do que chamo a irracionalidade humana.
Ora, tudo o que é reprimido acaba por ganhar força,
é uma lei psicológica. Daí a atração pelo fantástico
e por aquilo que a razão não consegue explicar nem
dominar e as teorias científicas são adulteradas para
alimentar mitos sobre o fim do mundo.
Daqui até ao fim de 2013 o sol chegará ao fim de
cada dia para todos. A chave é termos sentido de futuro, com mais solidariedade e menos individualismo.
Estou convicto de que o jornal “A Voz de Portugal “
poderá dar um contributo no sentido de mais envolvimento e cooperação entre instituições, no relacionamento com os cidadãos e o movimento associativo,
de forma a concretizar o desígnio de uma comunidade mais desenvolvida e mais coesa.
Como efeito reflexo do trabalho de equipa, em 2012
aumentamos o número de leitores fidelizados e temos
hoje um impacto superior ao de outrora. Sem falsas
modéstias, reconhecemos que somos hoje melhores

do que eramos há um ano, mas temos também a
consciência de que existe margem de progressão
para 2013. Somos humildes ao ponto de saber que
poderemos nunca ser perfeitos, mas trabalharemos
sempre para melhorar! Esse é o espírito interiorizado por todos os que abraçaram este projeto e, em
abono da verdade, da grande maioria dos intervenientes de cada uma das reportagens que incorporam a “A Voz de Portugal”.
Em 2013 teremos histórias inspiradoras, entrevistas, crónicas, reportagens, muitas dicas úteis e sugestões divertidas para tirar o melhor proveito da
vida. Em 2012 preocupámo-nos mais com a eficiência e agora vamos estar marcados pelos fatores da
solidariedade, liberdade e respeito pela diversidade.
Vem aí um novo ano, do qual se esperam novas
apostas, novos rumos, novas soluções... Da nossa parte, desejamos novos sucessos para todos os
portugueses e em especial para os que residem no
Quebeque.
Aos leitores, concretamente, a “A Voz de Portugal” deixa um voto de boas festas e a promessa de
continuar a trazer semanalmente um registo de dinâmica editorial.

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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MENSAGEM DE NATAL DE S. EXA. O EMBAIXADOR DE
PORTUGAL NO CANADÁ, PEDRO MOITINHO DE ALMEIDA
N

esta época festiva gostaria de dirigir a todos
os portugueses e luso-canadianos uma mensagem amiga, desejando que seja um período de
descanso e de preparação para o Novo Ano.

Numa altura de especiais dificuldades que o nosso País, e a sociedade internacional de um modo
geral, atravessam, torna-se especialmente importante uma maior aproximação e reconciliação
entre todos, pois só na unidade encontraremos
forças para enfrentar os problemas que afligem
tantos de nós.
É, assim, também, uma época de ajuda aos mais
desfavorecidos e doentes, aos quais devemos uma
mensagem de apoio e de esperança.
A Embaixada de Portugal gostaria, desse modo,
de estar mais próxima das comunidades portuguesas, para que a nossa cooperação, juntamente
com os Consulados-Gerais e honorários no Canadá, possa ainda ser mais eficaz e pronta no próximo ano.
Como em anos anteriores, afirmo que a melhor
forma de as nossas comunidades serem reconhecidas no Canadá é através da promoção e defesa
da nossas Língua e Cultura, causa para a qual devemos incentivar e atrair os nossos filhos e as gerações mais novas de luso-descendentes, não os
deixando perder essa herança multissecular e rica

que trouxemos de Portugal.
A Língua Portuguesa é um Património nosso que
se espalhou pelo Mundo e de que só nos podemos
orgulhar.
Gostaria também de referir, neste âmbito, o fundamental papel desempenhado pelas associações
portuguesas, incluindo escolas e meios de comunicação social, tão respeitadas nesta sociedade e
que reforçam a imagem do contributo português
para a nação canadiana. Trata-se de um forte e
tradicional espírito associativo que ainda ganhará
mais ao reforçar os laços com outras diásporas,
nomeadamente lusófonas, com as quais temos
afinidades de Língua, Cultura e História.
Como acima refiro, juntos poderemos muito, e
só dessa forma conseguiremos alcançar os objetivos que nos propomos e que pretendemos, para
nós, para as nossas Famílias e para Portugal.
A todos renovo, assim, os sinceros votos de um
Feliz Natal e um Bom Ano Novo com paz, saúde
e solidariedade.

Pedro Moitinho de Almeida

Embaixador de Portugal no Canadá
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CONSULADO GERAL

DE

PORTUGAL

EM

MONTREAL

MENSAGEM DE NATAL E DO ANO NOVO 2013
DO CÔNSUL-GERAL DE PORTUGAL EM MONTREAL
A

época natalícia regressa de novo e mais
uma vez aproveito para me dirigir a
vós, começando por vos desejar a todos
portugueses e luso-descendentes residentes na área da minha jurisdição consular
os meus mais sinceros VOTOS DE UM FELIZ NATAL e um BOM ANO NOVO.

É nesta altura que aproveitamos para
fazer um balanço dos últimos doze meses
e planeamos o nosso futuro próximo em
2013. Para muitos, 2012 continuou a ser
um ano pautado por dificuldades ditadas
por uma situação económica mundial ainda complexa e que continua a tocar Portugal de uma forma profunda onde a austeridade continua a marcar a vida dos nossos
conterrâneos.

de uma maior solidariedade social no seio
desta nossa comunidade. Numa época assinalada por grandes mudanças familiares,
sociais e económicas, volto a apelar para
a necessidade de repensar o modelo associativo existente de forma a atrair as camadas mais jovens e manter os mais velhos
ligados às associações. O papel dos jovens
é essencial para manter as nossas tradições
e cultura vivas neste país.

Neste contexto, aproveito esta ocasião
para saudar o papel das organizações de
solidariedade social, as quais ao longo do
ano e muito particularmente na época natalícia trazem aos mais necessitados conforto material e espiritual. Mas esse papel
não deve ser reservado apenas às referidas
organizações, a todos nós compete contribuir para eliminar situações de carência
no seio da nossa comunidade e melhorar a
vida daqueles que mais sofrem.

De um modelo inadaptado aos novos tempos, o movimento associativo tem de partir para novos desafios que permitam uma
maior abertura aos jovens e uma oportunidade de renovação social e de enriquecimento cultural para a nossa comunidade.

Neste período de reflexão, volto a reiterar
a importância do movimento associativo e
o papel devem assumir no desenvolvimento

De novo vos desejo um FELIZ NATAL e
um BOM ANO NOVO. Que 2013 traga a
todos nós saúde e prosperidade.

Fernando Demée de Brito

Cônsul-Geral de Portugal em Montreal
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PCP LANÇA CAMPANHA NACIONAL PARA
“RESGATAR” PORTUGAL DA DEPENDÊNCIA E DERRUBAR GOVERNO

PASSOS COELHO:”DÍVIDA
PÚBLICA DEVERÁ ESTAR PAGA
DENTRO DE 20 OU 30 ANOS”

O Comité Central do PCP decidiu hoje lançar uma
campanha nacional, até abril, tendo como eixo principal a ideia de “resgatar Portugal da dependência”
primeiro-ministro defendeu a necessidade
e o derrube do Governo com base numa política de
de os reformados com pensões mais elevadas
esquerda....
darem ao Estado um “contributo maior”, o que
na sua opinião não viola a Constituição da RepúTRABALHADORES DA TAP EM MARCHA blica.
Pedro Passos Coelho, disse este fim-de-semana,
DE PROTESTO CONTRA A PRIVATIZAÇÃO
A Comissão de Trabalhadores da TAP realizou na numa visita a Penela, que a dívida pública do Estado
terça-feira uma marcha de protesto contra a priva- português deverá estar paga dentro de 20 ou 30 anos.
tização da companhia aérea, entre as instalações da
empresa e o aeroporto de Lisboa....

O

CHINA QUER AUMENTAR PROCURA
INTERNA E ABRIR MAIS A
ECONOMIA EM 2013
A China vai fazer do aumento da procura interna
uma das principais prioridades para 2013, tal como
aprofundar as reformas económicas e promover a
abertura da economia, dizem os responsáveis chineses após a conf... Açoriano Oriental
DETENÇÕES

POR CRIMES
NA ESTRADA DUPLICAM
Durante este ano a polícia duplicou o número de detenções por condução sob a influência de álcool e
condução sem habilitação legal....

PERTO

DE 375 MIL PESSOAS COM
SUBSÍDIO DE DESEMPREGO EM OUTUBRO
Quase 375 mil pessoas recebiam prestações de desemprego em outubro, sendo o segundo mês deste
ano com mais beneficiários deste apoio que não atinge nem metade dos desempregados....

PAPA AFIRMA QUE DIREITO AO TRABALHO
É O MAIS AMEAÇADO NA ATUALIDADE
Bento XVI denunciou hoje, na apresentação da próxima Jornada Mundial da Paz, no Vaticano, que um
dos direitos mais ameaçados na atualidade é o direito ao trabalho....

“A dívida pública vai demorar muitos anos a pagar, não é um ou dois, qualquer coisa como 20 ou 30
anos”, afirmou Passos Coelho, durante uma visita ao
concelho de Penela.
O primeiro-ministro defendeu a necessidade de os
reformados com pensões mais elevadas darem ao Estado um “contributo maior”, o que na sua opinião não

viola a Constituição da República.
“Queixam-se de lhes estarmos a pedir um esforço muito grande”, disse Passos Coelho em Penela,
considerando que esses reformados e pensionistas
“descontaram para ter reformas, mas não para terem
aquelas reformas”.
Tais pensões elevadas, segundo o primeiro-ministro, “não correspondem ao valor dos descontos que
essas pessoas fizeram” ao longo da
sua carreira contributiva.
Pedro Passos Coelho revelou ainda
que até ao final do ano vai ser apresentada à Assembleia da República
uma proposta de lei que combata
políticas públicas que gerem dívida
e coloquem em causa direitos sociais
dos portugueses.
“Vamos até ao final do ano, em
Conselho de Ministros, aprovar uma
proposta para remeter ao Parlamento
uma nova lei de enquadramento orçamental na qual vamos fixar estas
regras”, uma vez que “é um direito
dos cidadãos de hoje e do futuro poderem ter políticas públicas que não
gerem dívida, porque se o fizerem
os direitos sociais ficam em causa”, informou Pedro
Passos Coelho.
O governante lamentou que o PS não esteja disponível para realizar este debate dentro dos limites de
uma revisão constitucional, tornando-a uma “regra
de ouro”, o que irá permitir, destacou, que “qualquer
maioria as pode alterar no futuro”.

EMPREGO EM PORTUGAL CAI 4,1%
NO 3.º TRIMESTE, PIOR SÓ A GRÉCIA
O

número de pessoas com emprego em Portugal caiu 4,1% no terceiro trimestre deste ano,
em comparação com o mesmo período de 2011,
CANDELÁRIA EMPATA COM
um recuo superior à média da zona euro, que foi
VICE-CAMPEÃO EUROPEU BARCELONA
de 0,7%, indica o Eurostat.
A equipa açoriana do Candelária empatou 3-3 com o Portugal manteve a tendência de queda, ainda que o
poderoso Barcelona, na noite de sábado, na ilha do recuo tenha sido ligeiramente inferior às quebras de
Pico, e somou o seu primeiro no Grupo A da Liga 4,2% registadas nos dois primeiros trimestres deste
Europeia de hóquei em patins após três jornadas...
ano.
Entre os Estados-membros sobre os quais há dados
MAIS DE 60 POR CENTO DOS ITALIANOS
ESTÁ CONTRA CANDIDATURA DE MONTI
Sessenta e um por cento dos italianos opõem-se a
uma eventual candidatura do primeiro-ministro italiano, Mario Monti, nas próximas eleições gerais,
indica uma sondagem hoje publicada....

disponíveis, a maior queda no emprego pertenceu
à Grécia (-8,9%), seguindo-se Portugal e Espanha
(-4,1% em ambos).
Já em países como a Letónia (+3,4%), o Reino Unido (+1,8%) e Estónia (1,2%) o emprego aumentou,
indicam os dados divulgados pelo gabinete de estatística da União Europeia (UE).
No conjunto dos 27 Estados-membros, o emprego
recuou 0,5% no terceiro trimestre, em relação ao
mesmo período do ano passado.

BISPO

NÃO

DE LEIRIA-FÁTIMA APELA
À MUDANÇA DO ESTILO DE VIDA
DOS PORTUGUESES

É PRECISO SER ECONOMISTA
PARA PERCEBER QUE SÓ DEVEMOS
GASTAR O QUE TEMOS
bispo de Leiria-Fátima, António Marto,
O presidente da Câmara do Porto disse hoje que
exortou hoje os portugueses a adotarem no“não é preciso ser economista” para perceber que só vos estilos de vida perante as ilusões “do facilitisse deve gastar aquilo que se tem, considerando que a mo, consumismo e do desperdício”.
falta de rigor atirou Portugal para o “buraco”....
António Marto, na sua habitual mensagem de Natal,
sublinhou “a necessidade de novos modos ou estilos
PASSOS COELHO DEFENDE QUE
de vida” e salientou que só a esperança cristã pode
TRIBUTAÇÃO DAS PENSÕES ELEVADAS
permitir “ver a presente crise como fim de um ciclo,
ou de um mundo que passas pelas dores de parto de
NÃO VIOLA A CONSTITUIÇÃO
O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, defen- uma nova realidade ainda em gestação”.
deu hoje a necessidade de os reformados com pen- Segundo o prelado, “a fé cristã tem um enorme posões mais elevadas darem ao Estado um “contributo tencial de esperança para o momento difícil” que se
maior”, o que na sua opinião não viola a Constitui- vive e traz os portugueses “inquietos, inseguros e
assustados”.António Marto advertiu também que “o
ção da República...
impulso da solidariedade fraterna e da partilha” é um

O

dos caminhos para ajudar “os mais carenciados, sem
trabalho, desamparados ou desesperados”, defendendo “o empenho na transformação dos mecanismos
e do modelo que causaram esta situação socioeconómica tão desumana, para construir uma sociedade
mais justa, equitativa e fraterna”.
Na mensagem de Natal hoje divulgada, António
Marto criticou ainda os meios de comunicação social
que procuraram “excitar a opinião pública com a discussão da presença do burro e da vaca no presépio”,
dando “a impressão de que o Natal é folclore e pouco
ou nada tem a ver com o momento difícil e trepidante
que o mundo está a viver”.
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INDEMNIZAÇÕES POR DESPEDIMENTO
SERÃO 12 DIAS POR ANO E
AVANÇAM EM 2013
P

edro Passos Coelho confirma que o Governo
vai propor esta nova redução e que as novas
regras deverão entrar em vigor em 2013.
O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, con-

firmou hoje que o Governo vai propor a fixação da
indemnização por despedimento em 12 dias por ano

IGREJA

bispo da Guarda, Manuel Felício, anunciou que
a Diocese “já iniciou o processo preliminar canónico” para apurar as suspeitas que recaem sobre o
vice-reitor do Seminário do Fundão, detido por alegado abuso de menores.
O prelado disse à agência Lusa que a Diocese vai
“guardar segredo de justiça” em torno deste processo, que decorre junto do Tribunal Eclesiástico, dando
cumprimento às “determinações do Direito Canónico”, incluindo as que foram decididas pela Conferência Episcopal Portuguesa
em 19 de abril de 2012.”
A lei canónica nesta matéria é mais rigorosa que a lei
civil no que respeita a indagar a verdade e fazer justiça
na defesa das crianças inocentes”, apontou.
Com o afastamento do
padre Luís Campos do Seminário – o sacerdote está
sujeito a prisão domiciliária com pulseira eletrónica
-, os serviços estão a ser
assegurados “pelos outros
membros que já faziam
parte da equipa educadora”, disse Manuel Felício.
A instituição funciona com
a presença de um padre
diretor espiritual, de dois
padres educadores e de três
freiras.
O bispo da Guarda referiu que a questão da nomeação de um novo vice-reitor, “de momento não se
coloca”, uma vez que a instituição está “a funcionar
normalmente”.
O Seminário do Fundão é atualmente frequentado
por 17 seminaristas, com idades entre 11 e 17 anos,
que hoje “vão para suas casas” gozar férias de Natal,
adiantou à agência Lusa fonte da Diocese. Na quinta-feira, Manuel Felício participou na festa de Natal do
Colégio de Nossa Senhora dos Remédios, no Tortosendo, que é frequentado pelos alunos seminaristas.
Na homília, o prelado diocesano não falou do caso
que envolve o vice-reitor, mas afirmou que a sociedade atual é “marcada pelo conflito” entre o bem e o
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REGRAS EUROPEIAS DO IVA
ENTRAM EM VIGOR DIA 1 DE JANEIRO
A reforma do Imposto sobre o Valor Acrescentado
entra em vigor no dia 1 de janeiro e inclui um sistema mais simples para as empresas, e mais imune às
de trabalho e que as novas regras deverão entrar em fraudes....
vigor em 2013.
Em declarações aos jornalistas, à margem da reu- ADRIANA CALCANHOTTO VOLTA AO
nião de trabalho do Conselho Nacional para a Econo- TEATRO EM 2013
mia Social (CNES), que decorreu hoje no Ministério O ícone da música brasileira Adriana Calcanhotto
da Solidariedade e Segurança Social, em Lisboa, o vai regressar ao Teatro Micaelense em 2013 com
primeiro-ministro anunciou que depois de cerca de “Olhos de Onda”...
um ano de trabalho, o Governo optou por fixar as indemnizações por despedimento em 12 dias por ano GOVERNO PREPARA PACOTE DE ESTÍMULO
de trabalho.
À CRIAÇÃO DE EMPREGO PARA 2013
“Tínhamos no memorando de entendimento o com- O presidente do Governo Regional dos Açores, Vaspromisso de fixar as indemnizações por despedimen- co Cordeiro, espera ter em funcionamento, no início
to entre 8 a 12 dias e confirmo que no último exame de 2013, um conjunto de medidas para a criação de
regular coma ‘troika’, o Governo assumiu o compro- emprego e competitividade das empresas, a definir
misso de legislar no sentido de que essas compensa- esta segun...
ções viessem a ser fixadas em 12 dias”, disse Pedro
Passos Coelho.
EUA DEVEM MUDAR PARA EVITAR TRAGÉDIAS COMO A DE SEXTA-FEIRA EM NEWTOWN
O presidente norte-americano, Barack Obama, afirmou esta segunda-feira que o país tem de mudar
“para evitar novas tragédias” como a matança numa
escola na passada sexta-feira em Newtown....

INICIOU PROCESSO PRELIMINAR
CANÓNICO SOBRE CASO DO VICE-REITOR
DO SEMINÁRIO DO FUNDÃO

O
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“FIM DO MUNDO” OU DIA
MUNDIAL DO HUMOR NEGRO?

Um líder budista chinês sugeriu que o 21 de dezembro, data do fim do mundo supostamente prevismal.”
to pelo antigo calendário maia, seja nomeado “Dia
Nós queremos escolher o bem e o bem que o seja Mundial do Humor”, em homenagem ao “humor nepara todos, baseado sempre na verdade e na justi- gro” daquela civilizaç... Açoriano Oriental
ça”, lê-se numa nota publicada na página eletrónica
da Diocese da Guarda.Sobre o caso, o bispo emérito
da Guarda, António dos Santos, que ordenou o padre TERRAMOTO DE 6.1 ATINGE
Luís Campos em 2001, afirmou ao Jornal de Notícias ILHA CENTRAL DA INDONÉSIA
que o sacerdote está a ser vítima da sua “imprudên- Um forte terramoto de magnitude 6.1 na escala de
cia”, adiantando que soube que ele “se deitava com Richter abanou a costa central da Indonésia hoje de
manhã, anunciou o organismo de pesquisa geológica
os miúdos”.
dos Estados Unidos, mas os sismólogos não lançaram nenhum a...

CUSTOS DA MÃO-DE-OBRA
CRESCEM 1,1% EM PORTUGAL
O custo horário da mão-de-obra na zona euro aumentou a um ritmo anual de 2% no terceiro trimestre deste ano, com Portugal a registar uma subida de
1,1%, devido à evolução do setor privado, indicou
esta segunda-...
INVESTIMENTO DE 4,2 MILHÕES DE
EUROS PARA PRODUÇÃO DE MICROALGAS
O Governo dos Açores reconhece interesse estratégico para a Região do projeto de investimento para
a produção de microalgas e suplementos alimentares
antioxidantes e a construção de uma unidade de remoção de mi...

A Diocese da Guarda reagiu em comunicado, afirmando que António dos Santos se encontra ausente
da região há oito anos “e que o seu estado de saúde
está gravemente afetado, na opinião dos médicos que
o acompanham”.Por isso, esclarece, “qualquer declaração por ele já prestada ou que venha a prestar sobre
os acontecimentos últimos da vida desta Diocese carece de fundamento e só pode ser atribuída a boatos
que possam circular”.
O padre responsável pelo Seminário Menor do
Fundão, de 37 anos, é suspeito de “vários crimes de
abuso sexual de crianças e de menores dependentes
sobre os quais detinha funções de educação e proteção”, indicou a PJ em comunicado.

GOVERNO QUER AGRAVAR AS
SANÇÕES PARA LARES CLANDESTINOS
O ministro da Solidariedade e da Segurança Social, Pedro Mota Soares, anunciou hoje a intenção
do Governo de rever as sanções que pendem sobre
as estruturas residenciais de acolhimento de idosos,
agravando as p...
EMPRESAS

PORTUGUESAS
ASSINAM CONTRATOS EM OMÃ
Quatro empresas portuguesas que acompanham o
ministro dos Negócios Estrangeiros ao Golfo Pérsico
preparam-se para assinar contratos no sultanato de
Omã disse hoje à Lusa uma fonte do MNE....
Açoriano Oriental
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MASSACRE: PEQUENA EMILIE
DESPEDIU-SE DO PAI EM
PORTUGUÊS

F

oi uma das 20 crianças que perderam a vida
no massacre da escola primária de Newton,
no estado americano de Connecticut: a pequena
Emilie, de seis anos, despediu-se na manhã da tragédia (sexta-feira) em
português.
A revelação é do pai,
Bobbie Parker, que decidiu falar sobre o caso aos
jornalistas.
Visívelmente abalado,
Parker impressionou os
americanos por começar
a apresentar as suas condolências à família do
homicida, o jovem Adam
Lanza: “Venho apresentar as minhas condolências mais sinceras a todas as famílias. O que inclui
a família do atirador”, sublinhou. Bobbie descreveu
a pequena Emilie, de seis anos, como uma criança
“brilhante”, que ajudou as suas duas irmãs mais novas a ler e a desenhar. “Tenho muito orgulho em ser
seu pai”, disse antes de se desmanchar em lágrimas.
Mais à frente, explicou que as últimas palavras que
trocou com a filha foram em português: “Andava a
ensinar-lhe português e as palavras que trocámos foram em português”, referiu.

FIDEL TEM VISITADO
CHÁVEZ
TODOS OS DIAS
agência Associated Press (AP) noticiou no sá-

A

bado à noite que o ministro venezuelano da
Ciência e Tecnologia, Jorge Arreaza, disse que Fidel
Castro tem visitado diariamente Hugo Chávez desde
a operação, na terça-feira.
A revelação foi feita num programa de televisão
venezuelano, através de uma entrevista telefónica, a
partir de Havana, ao ministro Arreaza. Durante a sua
presidência, Hugo Chávez desenvolveu uma relação
de amizade com o líder histórico cubano, chegando a
descrevê-lo como um pai ou um mentor.

ATAQUE A ESCOLA MATA
20 CRIANÇAS NOS EUA
J

ovem tenta saber notícias da irmã, uma professora da escola onde ocorreu.
Um homem entrou hoje numa escola primária nos
EUA e matou 27 pessoas, entre as quais 20 crianças,
suicidando-se de seguida. A mãe do atirador traba-

lhava no estabelecimento e também perdeu a vida,
assim como o pai que foi morto em casa antes do
ataque.
Foram horas de pânico que se viveram na escola primária Sandy Hook, em Newtown, no estado de Con-

necticut. Estavam 600 crianças no estabelecimento
quando o homem de cara tapada e armado disparou
sobre crianças, professores e outros funcionários. Os
alunos em pânico que escaparam à fúria do atirador
foram retirados pela polícia, que pediu que saíssem
de olhos fechados perante o cenário
de horror.
A polícia encontrou na escola 18
crianças já sem vida e duas acabaram por morrer no hospital. Seis
adultos foram também encontrados
mortos no local da tragédia, incluindo o atirador que se suicidou
com a arma. O irmão foi levado
para interrogatório como suspeito
de ser um segundo atirador. A mãe
de ambos era professora na escola
e é uma das vítimas mortais. Os
motivos que levaram ao ataque
permanecem desconhecidos, mas o
homem já foi identificado. Trata-se
de Adam Lanza, de 24 anos.
O presidente Barack Obama já falou ao país e não conseguiu conter
as lágrimas. «Os nossos corações
estão desfeitos», disse. «As crianças que perderam a vida tinham entre cinco e 10 anos», sublinhou, salientando que os
Estados Unidos têm «passado por isto vezes a mais»
e que «os recentes tiroteios obrigam a que a sociedade se una numa estratégia comum, independentemente da política».

PSD/AÇORES VAI TERÇA-FEIRA A VOTOS
PARA A LIDERANÇA COM UM ÚNICO CANDIDATO
Na mesma entrevista, o ministro venezuelano da
Ciência e Tecnologia adiantou que Chávez está a responder favoravelmente desde a cirurgia.
Também o presidente da Assembleia Nacional da
Venezuela, Diosdado Cabelo, assegurou já que o presidente se encontra “totalmente consciente” e dando
instruções a partir de Havana.
O chefe de Estado venezuelano, de 58 anos, foi
submetido na terça-feira a uma cirurgia a um cancro,
uma intervenção que durou mais de seis horas e durante a qual sofreu de hemorragias.

Cerca de 10.000 militantes do PSD/Açores escolhem terça-feira o novo líder do partido no arquipélago, em eleições diretas, com um único candidato à
liderança, Duarte Freitas.Uma fonte partidária adiantou à Lusa que nestas eleições, marcadas para a próxima terça-feira, vão votar “cerca de 10.000 militantes inscritos no Ficheiro” Regional do partido.A sede
regional do partido, na cidade de Ponta Delgada, ilha
de S.Miguel, será a primeira mesa de voto a abrir
pelas 13:00 locais (14:00 de Lisboa), mas todas as
mesas encerram às 21:00 locais ( mais uma hora no
continente), acrescentou.As eleições diretas do PSD/
Açores, para eleger o novo líder, resultam da demissão de Berta Cabral no final de outubro, na sequência

da derrota sofrida nas últimas eleições regionais, que
o PS venceu com maioria absoluta.Nas eleições diretas de terça-feira, os militantes do PSD/Açores vão
também escolher os delegados ao XX Congresso Regional que vai decorrer nos dias 11, 12 e 13 de janeiro
em Ponta Delgada.O líder parlamentar social-democrata, Duarte Freitas, é o único candidato à liderança
do PSD/Açores, propondo-se “renovar, organizar e
reestruturar” o partido.Natural da ilha do Pico, por
onde foi cabeça de lista nas últimas eleições regionais de 14 de outubro, Duarte Freitas preside também
ao Gabinete de Estudos do PSD/Açores, cargo que
assumiu depois de ter sido deputado no Parlamento
Europeu durante cinco anos.
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A Direção aproveita
a época Natalícia para
agradecer os seus
empregados pelo excelente
trabalho e dedicação.
Neste tempo de alegria, desejamos a
todos os nossos empregados, familiares
e leitores do jornal A Voz de Portugal,
um alegre periodo natalício.
Que o ano 2013 vos traga saúde,
felicidade e prosperidade.
Um Natal muito Feliz e um Bom Ano,
2013 são os votos da Direção!

695, 90 e avenue, LaSalle, QC, H8R 3A4
Tel. : 514.368.1504
Fax : 514.368.1691
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FESTA DE NATAL NO CLUBE
PORTUGAL DE MONTREAL
Jorge Matos

N

o Sábado passado,dia 15 de
Dezembro,que se realizou a festa de Natal do Clube, como é habito
nas famílias que se prezam de o ser.
E como neste Clube todos se consideram familiares uns dos dos outros,
foi levada a efeito esta grande festa.
Nas palavras do seu Presidente, Sr
António Moreira, esta festa se quis

também para honrar os componentes
do Rancho Folclórico Praias de Portu-

gal, um pleno de juventude e de grande nível na representação do folclore
nacional, da região do Minho para ser
mais preciso. Este grupo por todo o
lado onde tem actuado, tem deixado
bem patente a sua categoria e o empenho em demonstrar todo o seu potencial, não só pela qualidade dos seus
componentes, mas sobretudo pela mão
de mestre do seu ensaiador. Sr. Tiago
Gonçalves, que sendo também muito
jovem,como a maioria dos seus dançarinos. Este senhor tem demonstrado

uma excelente capacidade na condução
do grupo de jovens que ensina.

Falando agora da festa, a sala estava
cheia com lotação esgotada com mais
ou menos 220 convidados, num ambiente que é já peculiar neste simpático
Clube. A ementa, como e óbvio para a

pelo grupo de cozinheiros do clube e
todos os outros benévolos que estão
sempre prontos para dar uma ajuda.
É de louvar também aqui o empenho
das esposas dos dirigentes deste clube.

ceia de Natal, esteve em evidência o
“velho amigo”, o bacalhau, que pelo
que se consta tem andado um pouco
zangado últimamente por causa do
seu preço. Isso mesmo, o prato principal foi bacalhau no forno e escalopes
de vitela, muito bem confeccionados

Houve doçaria e muita música ao som
da discoteca do clube, que muito bem
animou o serão, práticamente até de
madrugada.
Parabéns ao Clube e que festas como
esta se repitam por muitos anos.
Felizes Festas.
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A COMPREENSÃO DA CONTESTAÇÃO VOCAL

Crónica da Boca do Inferno
Ricardo Araújo Pereira
“Quem mais vocalmente contesta o que estamos a
fazer são aqueles que têm mais”, disse esta semana
Passos Coelho, também vocalmente. Escutei estas declarações auditivamente e não pude deixar de meditar nelas mentalmente. O primeiro aspecto que retive
foi a pormenorização feita pelo primeiro-ministro: os
que têm mais são os que mais contestam vocalmente.
Os que contestam gestualmente, supõe-se, são os que
têm apenas alguma coisa, pouco ou nada. Faz sentido
que seja gente mais dada a gesticular. Sobram ainda
os que, contestando também vocalmente, contestam
menos, e que por isso também não pertencem ao grupo dos que têm mais. Há ainda os que não contestam
de modo nenhum, que nesta altura são, pelas minhas
contas, 132 cidadãos: 108 da bancada parlamentar do
PSD e 24 da bancada parlamentar do CDS.
Os vocalistas da contestação, tendo vergonha, receberam as palavras de Passos Coelho com especial
rubor. O primeiro-ministro conta-se entre os maiores apreciadores de vocalizações, e só não as pratica
mais porque Filipe La Féria, no gesto mais antipatriótico da História de Portugal, o impediu de vocalizar melodias num dos seus espectáculos musicais. Se
há crítico abalizado para avaliar o que se vai fazendo
vocalmente é o chefe do Governo. Se há juízo que
sabe valorizar vocalizações é o dele.
As palavras de Passos Coelho oferecem ainda um retrato sociológico surpreendente. Todos assistimos às
manifestações em que um grande número de pessoas
contestava vocalmente o que o Governo está a fazer.
Ficamos agora a saber que aquelas multidões eram

constituídas por aqueles que têm mais. Em retrospectiva, recordo a quantidade enorme de beatas de
charuto que cobria o chão, após as marchas. Percebo
agora a elegância dos manifestantes, todos vestidos
de Armani e Chanel. Compreendo finalmente os engarrafamentos provocados pelos protestos: os vocalizadores foram transportados para a manifestação pelos respectivos motoristas. Mas só tomei consciência

disto depois de ouvir a análise do primeiro-ministro.
Ali, nas ruas, a empunhar cartazes e a vocalizar palavras de ordem estavam os banqueiros, os accionistas
das concessionárias das PPP, os grandes empresários.
Se essa gente aguenta mais austeridade? Ai aguenta,
aguenta - como disse, com conhecimento de causa,
um deles. Na altura, não percebi e discordei. Afinal,
estou de acordo.

ilimitado
-------------------------------------------------------------------

-------------------------------

---------

bem recheado
Com o pacote esperto ilimitado em todo o Canadá

Por um
tempo
limitado

Chamadas

ilimitadas em todo o Canadá1
(sem taxas interurbanas)

Mensagens texto, imagem e vídeo

ilimitadas2 (Canadá e internacional)
1Go 2Go de dados
Voice mail visual mais,
4
visualizador e visualizador de nome
3

57$
por mês1

Telefones inteligentes
a partir de 0$
com entendimento Fido num pacote esperto de 2 anos5

É tempo de mudar.
Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

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

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)

514-278-2900

BIJOUTERIE DIVA ROYAL
1120 Laurier O., Outremont | prop.: Nafissa

- COMPRAMOS OURO E PRATA
- NOVA COLECÇÃO DE JÓIAS
EM OURO E PRATA E
TAMBÉM A COLECÇÃO
CHAMILIA E ZINZI
- TEMOS OS MELHORES PREÇOS

514-564-4664

BIJOUTERIE DIVA

Place Versailles, 7275 Sherbrooke E., prop.: Nafissa
- COMPRAMOS OURO E PRATA
- NOVA COLECÇÃO DE JÓIAS
EM OURO E PRATA E
TAMBÉM A COLECÇÃO
CHAMILIA E ZINZI
- TEMOS OS MELHORES PREÇOS

514-508-3482 | 514-209-6652
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MENSAGEM DE NATAL DO SECRETÁRIO
DE ESTADO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS
A

proxima-se a quadra natalícia e com ela a
celebração dos valores humanos mais fundamentais. É um tempo de reunião das famílias, de
solidariedade e partilha.
É uma altura de reencontros, que é celebrada de
uma forma muito especial pela Diáspora Portuguesa.
Muitos visitam o nosso País e outros tantos, não o
podendo fazer, recordam-no com saudade. É a todos
eles que quero endereçar esta mensagem, dirigindo-lhes desde já uma saudação muito especial.
O contributo das Comunidades Portuguesas para
o País, nos mais diversos domínios, é hoje cada vez
mais reconhecido e apreciado. Numa altura de dificuldades, mais do que nunca o País como um todo
sabe que as Comunidades representam um património humano que lhe permite ter outra confiança no
futuro e no seu destino colectivo.
As Comunidades representam hoje um inestimável
valor em domínios tão diversos como o das exportações dos nossos produtos, do envio de remessas, da
promoção da nossa Língua, da afirmação da nossa
identidade, do crescimento do nosso potencial de saber científico, de investigação e cultural. Os jovens,
as mulheres, os empresários da Diáspora são motores
das nossas Comunidades, que engrandecem o nome
de Portugal e que desejo cada vez mais dinâmicos e
participativos.
Estou, em virtude das funções que desempenho,
particularmente atento aos fenómenos resultantes da
situação do País e da recessão em vários pontos da

Europa. Sei como a crise tem afectado muitos portugueses ao longo dos últimos anos, empurrando-os
para situações de dificuldades e carências que tantas
vezes obrigam famílias inteiras a emigrar. A todos
aqui deixo uma palavra de solidariedade e de compreensão pela sua situação.
O meu Gabinete e os serviços consulares têm promovido diversas ações de sensibilização e alerta para
os cuidados que devem ser tidos por aqueles que desejam trabalhar no estrangeiro, nomeadamente confirmando as situações e informando-se acerca dos
seus direitos, antes de partir. Sei também que muitas
famílias já instaladas no estrangeiro estão a passar dificuldades face ao aumento do desemprego e à crise
no consumo e de confiança na Europa. Estamos atentos a estas situações e usaremos de todos os meios
disponíveis para acorrer às situações de mais graves
carências. Gostaria também de referir que, apesar das
restrições a que todos os serviços centrais do Estado
estão sujeitos, durante o ano que agora termina trabalhámos intensamente para concretizar vários dos
objectivos a que nos propusemos. Um desses objectivos principais era oferecer aos utentes um serviço
consular melhor e mais próximo. Pois bem, este ano
realizamos já centenas de permanências consulares
em todos os continentes levando os Consulados às
Comunidades e evitando que Portugueses tenham de
viajar centenas ou mesmo milhares de quilómetros
para terem acesso aos serviços. Durante o próximo
ano continuaremos a realizar permanências, tirando
partido da experiência para melhorar algum aspecto
e chegando a ainda muitos mais cidadãos. Continua-

remos a inovar para que, tal como esta solução adoptada, consigamos continuar a agilizar a nossa rede
consular e torna-la ainda mais virada para as Comunidades e as suas necessidades.
Em relação ao Ensino do Português no Estrangeiro,
gostaria também de sublinhar que lançámos durante
este ano as bases de um Ensino da Língua verdadeiramente harmonizado, com qualidade, com padrões
definidos, com manuais escolares, com graus de reconhecimento das qualificações. Estamos a trabalhar
no sentido de que o sistema seja também justo e equitativo e que todos aqueles que tenham efetivamente
dificuldades possam ter soluções alternativas ao seu
dispor.
Não quero também nesta mensagem de modo nenhum esquecer os que, nos países de acolhimento,
enfrentam situações de instabilidade, de insegurança, de incerteza, que perderam ou vêm ameaçados os
seus postos de trabalho e todos aqueles que de uma
forma ou outra passam por dificuldades. A todos queria deixar uma palavra de solidariedade e a garantia
de que, mais do que nunca, acompanharemos de perto as suas situações.
Finalmente deixo também o meu apelo, como sempre faço em alturas de férias, àqueles que viajam por
estrada para que o façam com serenidade e cumprindo com todas as normas de segurança.
A toda a nossa Diáspora, à grande Família Portuguesa, um Feliz Natal e um bom ano de 2013.

UM RISCO QUE SURGE
Hélio Bernardo Lopes

N

a sequência dos recentes escândalos com jornais britânicos, com a descoberta de graves
crimes praticados por gente desses jornais, de
parceria com antigos polícias, ou mesmo polícias
no ativo, deitando mão de metodologias criminal
e deontologicamente inaceitáveis, teve lugar um
profundo inquérito sobre o ambiente jornalístico britânico, supervisionado por certo juiz, e que
culminou num relatório final com conclusões que,
a uma primeira vista, podem realmente pôr em
risco grave a liberdade de informar e de investigar por parte da atividade jornalística.
Segundo o referido estudo, e nos termos do noticiado há dias, o referido juiz propõe que a autoridade
reguladora da comunicação social seja desta independente, embora em moldes que não pude ainda co-

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO
O

Alain Côté O.D.
Optometrista
Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

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

nhecer. Neste sentido, os jornais não deverão poder
ser juízes em causa própria. E, a uma primeira vista,
podem estas conclusões parecer lógicas e acertadas.
A verdade, porém, é que as mesmas poderão comportar, precisamente, os fundamentos de uma censura prévia.
Ora, em primeiro lugar, só pode existir liberdade
de informar se quem dirige os jornais, bem como os
respetivos jornalistas, dispuser da liberdade de procurar o que entenda ser notícia com interesse para a
comunidade, e puder livremente dar à estampa o que
conseguiu descobrir ou soube, embora sempre depois
de aplicar as regras deontologicamente aceitáveis e
em vigor ao nível da classe jornalística.
Em segundo lugar, não poderá nunca existir, a não
ser por via de um mecanismo de censura prévia, a
possibilidade de impedir uma qualquer prática criminosa por parte de jornalistas, do mesmo modo que
assim acontece com qualquer outra atividade social
ou profissional.
A descoberta de uma prática criminosa, invariavelmente, só pode surgir na sequência de investigação
judicial que suceda a evidências muito fortes da existência potencial dessa mesma prática.
E, em terceiro lugar, as práticas criminosas assim
descobertas deverão ser julgadas pelos Tribunais, à
luz da legislação penal que as abrange, determinando as sentenças penais ou profissionais previstas na
legislação em vigor. Sair deste mecanismo, indiscutivelmente, é caminhar para o fim da liberdade de
informar, para um sistema de censura prévia e para
uma truncatura profunda do Estado Democrático de

Direito.
O que sucedeu com certos jornais britânicos prevaricadores, a não ser por via de um mecanismo de
censura prévia, nunca poderia deixar de ser praticado, desde que quem os praticou tenha sido gente sem
escrúpulos e a antítese do verdadeiro profissional do
jornalismo. Tais crimes poderiam nem vir a ser descobertos, porventura, por muitas décadas. Simplesmente, isso acontece constantemente e com as mais
diversas atividades.
Por tudo isto, e até prova em contrário, esta conclusão do juiz britânico comporta um risco muitíssimo
grave para a liberdade de informar e pode mesmo
vir a alastrar por essa União Europeia fora, dando
origem a um tempo de grande criminalidade organizada, mas protegida por uma estrutura destinada a
impedir o impossível. Ninguém, de facto, pode impedir que quem quer que seja sem escrúpulos possa
deitar mão da ilegalidade para atingir uma qualquer
finalidade. Tentar que não seja assim, como hoje se
conhece bem, nem na antiga URSS de Estaline foi
conseguido, tal como se deu por igual na Alemanha
de Hitler ou na China de Mao.
Em contrapartida, muitos dos crimes praticados
nesses Estados e com esses regimes só puderam dar-se, precisamente, porque a liberdade de informar, os
cidadãos e o Mundo, em nome de valores diversos,
estava completamente – ou quase – limitada. Devemos, pois, estar atentos ao desenrolar desta realidade britânica, porque a mesma pode muito bem vir a
mostrar-se como um verdadeiro vírus contra a liberdade e a democracia.
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e sacola e bordão, o velho Garrinchas fazia
os possíveis para se aproximar da terra. A
necessidade levara-o longe de mais. Pedir é um
triste ofício, e pedir em Lourosa, pior. Ninguém
dá nada. Tenha paciência, Deus o favoreça, hoje
não pode ser – e beba um desgraçado água dos
ribeiros e coma pedras! Por isso, que remédio
senão alargar os horizontes, e estender a mão à
caridade de gente desconhecida, que ao menos se
envergonhasse de negar uma côdea a um homem
a meio do padre-nosso. Sim, rezava quando batia
a qualquer porta. Gostavam… Lá se tinha fé na
oração, isso era outra conversa. As boas acções é
que nos salvam. Não se entra no céu com ladainhas, tirassem daí o sentido. A coisa fia mais fino!
Mas, enfim… Segue-se que só dando ao canelo por
muito largo conseguia viver.
E ali vinha de mais uma dessas romarias, bem escusadas se o mundo fosse de outra maneira. Muito
embora trouxesse dez reis no bolso e o bornal cheio,
o certo é que já lhe custava arrastar as pernas. Derreadinho! Podia, realmente, ter ficado em Loivos. Dormia, e no dia seguinte, de manhãzinha, punha-se a caminho.
Mas quê! Metera-se-lhe na cabeça consoar à manjedoira nativa… E a verdade é que nem
casa nem família o esperavam.
Todo o calor possível seria o
do forno do povo, permanentemente escancarado à pobreza.
Em todo o caso sempre era
passar a noite santa debaixo de
telhas conhecidas, na modorra de um borralho de estevas
e giestas familiares, a respirar
o perfume a pão fresco da última cozedura… Essa regalia
ao menos dava-a Lourosa aos
desamparados. Encher-lhes a
barriga, não. Agora albergar o
corpo e matar o sono naquele
santuário colectivo da fome,
podiam. O problema estava em
chegar lá. O raio da serra nunca mais acabava, e sentia-se
cansado. Setenta e cinco anos,
parecendo que não, é um grande carrego. Ainda por
cima atrasara-se na jornada em Feitais. Dera uma
volta ao lugarejo, as bichas pegaram, a coisa começou a render, e esqueceu-se das horas. Quando foi a
dar conta passava das quatro. E, como anoitecia cedo
não havia outro remédio senão ir agora a mata-cavalos, a correr contra o tempo e contra a idade, com o
coração a refilar. Aflito, batia-lhe na taipa do peito,
a pedir misericórdia. Tivesse paciência. O remédio
era andar para diante. E o pior de tudo é que começava a nevar! Pela amostra, parecia coisa ligeira. Mas
vamos ao caso que pegasse a valer? Bem, um pobre
já está acostumado a quantas tropelias a sorte quer.
Ele então, se fosse a queixar-se! Cada desconsideração do destino! Valia-lhe o bom feitio. Viesse o que
viesse, recebia tudo com a mesma cara. Aborrecer-se
para quê?! Não lucrava nada! Chamavam-lhe filósofo… Areias, queriam dizer. Importava-se lá.
E caía, o algodão em rama! Caía, sim senhor! Bonito! Felizmente que a Senhora dos Prazeres ficava
perto. Se a brincadeira continuasse, olha, dormia no
cabido! O que é, sendo assim, adeus noite de Natal
em Lourosa…
Apressou mais o passo, fez ouvidos de mercador à
fadiga, e foi rompendo a chuva de pétalas. Rico panorama!
Com patorras de elefante e branco como um moleiro, ao cabo de meia hora de caminho chegou ao
adro da ermida. À volta não se enxergava um palmo
sequer de chão descoberto. Caiados, os penedos lembravam penitentes.

NATAL

Não havia que ver: nem pensar noutro pouso. E dar
graças!
Entrou no alpendre, encostou o pau à parede, arreou
o alforge, sacudiu-se, e só então reparou que a porta
da capela estava apenas encostada. Ou fora esquecimento, ou alguma alma pecadora forçara a fechadura.
Vá lá! Do mal o menos. Em caso de necessidade,
podia entrar e abrigar-se dentro. Assunto a resolver
na ocasião devida… Para já, a fogueira que ia fazer
tinha de ser cá fora. O diabo era arranjar lenha.
Saiu, apanhou um braçado de urgueiras, voltou, e
tentou acendê-las. Mas estavam verdes e húmidas, e
o lume, depois de um clarão animador, apagou-se.
Recomeçou três vezes, e três vezes o mesmo insucesso. Mau! Gastar os fósforos todos é que não.
Num começo de angústia, porque o ar da montanha
tolhia e começava a escurecer, lembrou-se de ir à sacristia ver se encontrava um bocado de papel.
Descobriu, realmente, um jornal a forrar um gavetão, e já mais sossegado, e também agradecido ao céu
por aquela ajuda, olhou o altar.
Quase invisível na penumbra, com o divino filho ao

ENCONTRO
DE NATAL
No jornal lembra corisco
um texto por ser clarão;
para nós é “bom petisco”
luz de amor em projeção!
Simpatia que Eduíno
em dom já bem aprovado,
paga o festim maestrino
que aos fazedores é dado.
Clarão dos fachos de Feliz Natal,
temas, carinho, exposição, primor,
éditos em A VOZ DE PORTUGAL,
um belo encontro de Paz e valor!
É jornal do povo,
expansão singela,
cheio como um ovo,
lêem ele e ela…
Tem anúncios sérios,
outros fantasia;
perfeito elastério
para cada dia.
Não cito nomes; todos são famosos.
Escrevem como sabem o que sentem…
Civismo em termos para melindrosos.
Pois Eduíno vela, se mentem!..
Sim! Muito obrigado!
Palmas bem unidas
numa compleição
a bater sentidas,
pulse o coração
com Jesus Amado!
J.J. Marques da Silva

NATAL
Ó Natal, Natal
Como é linda a tua lenda
Mais linda que um roseiral
Desejado pela boa merenda.
Enfeita-se a casa
Faz-se o menu
Acendem-se as velas
Come-se o peru.
Adorava-se o Menino
Em tempos que já la vão
Íamos dar-lhe um beijinho
Era a tradição.
Mudam-se os tempos
As tradições também
O Natal é outro
Fartura, todos têm.
Neste país de neve
Gelado até mais não
Vamos à missa do galo
Cumprir a tradição.
Ana Irpic

NATAL
colo, a Mãe de Deus parecia sorrir-lhe. Boas festas!
– desejou-lhe então, a sorrir também. Contente daquela palavra que lhe saíra da boca sem saber como,
voltou-se e deu com o andor da procissão arrumado a
um canto. E teve outra ideia. Era um abuso, evidentemente, mas paciência. Lá morrer de frio, isso vírgula!
Ia escavacar o ar canho. Olarila! Na altura da romaria
que arranjassem um novo.
Daí a pouco, envolvido pela negrura da noite, o
coberto, não desfazendo, desafiava qualquer lareira
afortunada. A madeira seca do palanquim ardia que
regalava; só de cheirar o naco de presunto que recebera em Carvas crescia água na boca; que mais faltava?
Enxuto e quente, o Garrinchas dispôs-se então a
cear. Tirou a navalha do bolso, cortou um pedaço
de broa e uma fatia de febra e sentou-se. Mas antes
da primeira bocada a alma deu-lhe um rebate e, por
descargo de consciência, ergueu-se e chegou-se à entrada da capela. O clarão do lume batia em cheio na
talha dourada e enchia depois a casa toda. É servida?
A Santa pareceu sorrir-lhe outra vez, e o menino
também.
E o Garrinchas, diante daquele acolhimento cada
vez mais cordial, não esteve com meias medidas: entrou, dirigiu-se ao altar, pegou na imagem e trouxe-a
para junto da fogueira.
- Consoamos aqui os três – disse, com a pureza e a
ironia de um patriarca. – A Senhora faz de quem é; o
pequeno a mesma coisa; e eu, embora indigno, faço
de S. José.

DA

MINHA TERRA

Conservo em meu coração
Uma aldeia de Portugal
Que foi meu berço de infância
E tem tão grande importância
Nas tradições do Natal.
Eu recordo com saudade
A Terra por mim amada
Hoje de mim tão distante
Onde era significante
A noite da consoada .
Nesta aldeia bela e simples
Como é diferente este dia
Nele se esquecem ofensas
Congraçam-se as indif’renças
Voltando à doce harmonia.
Ai que saudades que eu sinto
Do Natal na minha aldeia
Onde ao redor da lareira
Se unia a família inteira
À luz tosca da candeia.
Como é terno alimentar
Esta suave lembrança
Como era o dia de ceia
E o Natal na minha aldeia
Nos meus tempos de criança !…
Euclides Cavaco
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ão sei muito bem como era nas outras províncias, mas no Marco de Canavezes, terra onde
nasci, o Natal era a festa mais íntima e mais religiosa.
Fazíamos um presépio com musgo, pedras e areia
no início do mês de Dezembro e todos desejavam que
chegasse a tão desejada ceia do dia 24.
Era um dia diferente de todos os outros.

Fazia-se o balanço de tudo quanto de emotivo, de
triste ou de alegre houve durante todo o ano na Família. Acarinhava-se o futuro, vivia-se o presente e
reparava-se no passado. Colhiam-se saudades, distribuiam-se esperanças. E as mães contavam, quando

NATAL

eramos pequeninos, tomando-nos as mãos, a história
do menino Jesus que nasceu naquele dia para salvar
o mundo. E depois beijavam-nos lembrando, certamente, o parto que nos fez nascer e acreditando que
nós também seríamos salvadores. E ainda hoje todos
sabemos que o menino Jesus nasceu em Belém, que
dormiu nas palhinhas aquecido pelo bafo de um burro e uma vaca e que depois vieram os reis magos,
lá de longe, guiados por uma estrela. E esta história
faz à maternidade um simbolismo lendário que a torna divina, uma religiosidade pura
que a torna sagrada, uma grandeza tão secular que as faz rainhas,
uma elevação que lhes dá altares,
e um mistério tão profundo que
nos faz a nós, tão pequeninos,
grandes devotos do menino Jesus.
É por isso que as mães tomam
as mãos dos pequeninos e nunca
se cansam de lhes dizerem com
voz de ternura: nasceu o menino Jesus, dormiu nas palhinhas
e depois vieram os reis magos
ajoelhar e dar presentes… não esqueças, meu filho. E ainda hoje,
quando penso nesta história sinto
uma pena enorme que o menino
não tivesse, ao menos, um pano
para se cobrir…
Recordo também, e com alguma saudade, a ceia em Família
na casa dos avós com os tios, tias, primos, primas,
irmãos, pais, etc.
Na minha meninice, e ao contrário de hoje em que
sou pai e tio, não se trocavam muitas prendas. O
convívio e as brincadeiras com os familiares eram

bem mais importantes. A melhor altura desta noite
era quando os avós contavam as suas já repetidas e
conhecidas estórias, mas que não nos cansavamos de
ouvir.
Era a noite em que se comiam os famosos bolinhos
de abóbora, os sonhos e as rabanadas. O avô, por sua
vez, aproveitava para ir colocando lenha na lareira e
sentado num banco de madeira tosca fazia carrinhos
de bois com as grossas cascas da abóbora. Era a noite
em que o fumo da lareira inundava a cozinha e colocava toda a gente a chorar.
Era o dia em que se comia bolo-rei até não poder
mais… à procura do brinde e da fava.
As poucas prendas que cada um recebia eram dadas pelo menino Jesus e não pelo Pai Natal. Hoje reconheço que, afinal, acabei por receber muito mais
prendas do que todos os outros. As melhores prendas
que recebi - e continuo a receber - eram estas: uns
pais amorosos que cuidavam de nós com muito carinho e que ainda nos deram três irmãos para brincar,
ajudar e fazer companhia.
Era a noite em que todos jogavam cartas, dominó e
damas…
E, para finalizar tão linda e especial noite, rezavamos o terço em Família. O terço acompanhado por
muitas vozes dos mais velhos e dos mais novos, que
rezavam ao calor da lareira e sempre com a presença
do menino Jesus.
Seria tão bom que os pais contassem as suas memórias do Natal aos filhos! E melhor ainda, parece-me,
que este Natal de outros tempos pudesse ser recuperado por todos nós.
E, já agora, e à boa maneira de outros tempos
que precisamos de recuperar: um Santo Natal
para todos, com as maiores bênçãos do menino
Jesus.
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A LENDA DE SÃO NICOLAU (ST. NICOLAS,
SANTA CLAUS, PAI NATAL, PAPAI NOEL)
N

icolau, filho de cristãos abastados, nasceu na
segunda metade do século III, em Patara,
uma cidade portuária muito movimentada.
Conta-se que foi desde muito cedo que Nicolau se
mostrou generoso. Uma das histórias mais conhecidas relata a de um comerciante falido que tinha três
filhas e que, perante a sua precária situação, não tendo dote para casar bem as suas filhas, estava tentado
a prostituí-las. Quando Nicolau soube disso, passou
junto da casa do comerciante e atirou um saco de ouro
e prata pela janela aberta, que caiu junto da lareira,

perto de umas meias que estavam a secar. Assim, o
comerciante pôde preparar o enxoval da filha mais
velha e casá-la. Nicolau fez o mesmo para as outras
duas filhas do comerciante, assim que estas atingiram
a maturidade.
Quando os pais de Nicolau morreram, o tio aconselhou-o a viajar até à Terra Santa. Durante a viagem,
deu-se uma violenta tempestade que acalmou rapidamente assim que Nicolau começou a rezar (foi por
isso que tornou também o padroeiro dos marinheiros
e dos mercadores). Ao voltar de viagem, decidiu ir
morar para Myra (sudoeste da Ásia menor), doando
todos os seus bens e vivendo na pobreza.
Quando o bispo de Myra da altura morreu, os anciões da cidade não sabiam quem nomear para bispo,
colocando a decisão na vontade de Deus. Na noite
seguinte, o ancião mais velho sonhou com Deus que
lhe disse que o primeiro homem a entrar na igreja
no dia seguinte, seria o novo bispo de Myra. Nicolau
costumava levantar-se cedo para lá rezar e foi assim
que, sendo o primeiro homem a entrar na igreja naquele dia, se tornou bispo de Myra.
S. Nicolau faleceu a 6 de Dezembro de 342 (meados do século IV) e os seus restos mortais foram levados, em 1807, para a cidade de Bari, em Itália. É
actualmente um dos santos mais populares entre os
cristãos.
S. Nicolau tornou-se numa tradição em toda a Europa. É conhecido como figura lendária que distribui
prendas na época do Natal. Originalmente, a festa de
S. Nicolau era celebrada a 6 de Dezembro, com a entrega de presentes. Quando a tradição de S. Nicolau
prevaleceu, apesar de ser retirada pela igreja católica
do calendário oficial em 1969, ficou associado pelos

cristãos ao dia de Natal (25 de Dezembro)
A imagem que temos, hoje em dia, do Pai Natal é a
de um homem velhinho e simpático, de aspecto gorducho, barba branca e vestido de vermelho, que conduz um trenó puxado por renas, que esta carregado de
prendas e voa, através dos céus, na véspera de Natal,
para distribuir as prendas de natal. O Pai Natal passa por cada uma das casas de todas as crianças bem
comportadas, entrando pela chaminé, e depositando
os presentes nas árvores de Natal ou meias penduradas na lareira. Esta imagem, tal como hoje a vemos,
teve origem num poema de Clement Clark More, um
ministro episcopal, intitulado de “Um relato da visita
de S. Nicolau”, que este escreveu para as suas filhas.
Este poema foi publicado por uma senhora chamada
Harriet Butler, que tomou conhecimento do poema
através dos filhos de More e o levou ao editor do Jornal Troy Sentinel, em Nova Iorque, publicando-o no
Natal de 1823, sem fazer referência ao seu autor. Só
em 1844 é que Clement C. More reclamou a autoria
desse poema.
Hoje em dia, na época do Natal, é costume as crianças, de vários pontos do mundo, escreverem uma carta ao S. Nicolau, agora conhecido como Pai natal,
onde registam as suas prendas preferidas. Nesta época, também se decora a árvore de Natal e se enfeita a
casa com outras decorações natalícias. Também são
enviados postais desejando Boas Festas aos amigos
e familiares. Actualmente, Há quem atribuía à época
de Natal um significado meramente consumista. Outros, vêem o Pai Natal como o espírito da bondade,
da oferta. Os cristãos associam-no à lenda do antigo
santo, representando a generosidade para com o outro. Festas Felizes!
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DEVEMOS DIZER ÀS CRIANÇAS
QUE O PAI-NATAL EXISTE?
Catarina Fonseca

É

impossível não acreditar no Pai Natal: afinal,
desde praticamente o dia 30 de Agosto que o
vemos a descer de todas as janelas, pendurado em
todas as ruas, a orientar o trenó e mais as renas no
átrio de todos os centros comerciais.
Se pensarmos bem, o Pai Natal tem uma missão sociológica: ritualmente, quem dá recebe algo em troca.
É uma prova de igualdade. Dar sem receber é uma prova de amor (pensamos nós) mas é também uma prova
da dependência do outro: e o Pai Natal vem precisamente suavizar essa violência simbólica.
O problema é quando se acredita a sério para lá da
idade em que a fantasia e a realidade se confundem.
Há idades em que se ‘engole’ o homem das barbas a
descer pela chaminé com a naturalidade com que se engolem sapatos de cristal e fantasmas debaixo da cama.
Mas com o tempo, manter a lenda vai ficando cada
vez mais difícil: e mais inútil. À medida que a criança
cresce e o seu cérebro se desenvolve, as fronteiras entre fantasia e realidade vão ficando mais nítidas. É aí
que começam as dúvidas. E é aí que, tão naturalmente
como entrou a fantasia, deve entrar a verdade.
O problema são as resistências paternas. A maioria
dos pais gagueja e resiste e fabrica ‘provas’ e esperneia
e faz tudo para provar que o Pai Natal existe, como se
temesse que a criança não os respeitasse quando descobrisse que, raios!, o traste do barbudo afinal é um
embuste! Há quem, em desespero, mantenha a ‘fé’.
São as mais variadas versões de: ‘Meu filho, todos os
30 ateus da tua turma estão errados, diz-te a tua mãezinha que o Pai Natal existe sim, só que este ano o
trenó tem um pequeno problema na fuselagem e não

vai poder trazer-te a consola’.
Mas o desengano é fatal. Ou é um irmão mais velho
numa cena de despeito. Ou é um colega que se ri na
cara do inocente. Ou é uma voz debaixo das barbas
brancas que se revela de súbito demasiado familiar...
E depois, quem traz os presentes?
O problema é que, quando temos cinco anos, acreditar ou não acreditar em sapatos de cristal e fantasmas

não traz qualquer consequência prática, mas deixar de
acreditar no Pai Natal... enfim... sabe Deus o que pode
acontecer. Nem é bom pensar nisso. Na cabeça deles,
a escolha é simples: ou se acredita nele, ou arriscamo-nos a passar a vida numa sombria sucessão de Natais
sem presentes. Hoje vai o Pai Natal, amanhã se calhar
vai a Fada dos Dentes...Lagarto lagarto lagarto.
Além disso, a criança pode sentir-se culpada por não
acreditar. Como se, não acreditando, ela matasse o Pai
Natal. Lembram-se do Peter Pan? “Por cada pessoa
que não acredita em fadas, morre uma fada. Se acreditas em fadas, bate as palmas!” Elas lá vão batendo,
obedientemente, ano após anos, até que a dúvida sur-

ge... Pode ser duro cair do pedestal. Há quem escreva
sentidas cartas ao Pai Natal (que dão imenso jeito aos
pais), a dizer: “Crido painatal, eu cria alguns berincedos e senão timprotases tambai un peloche, techau.”
Há famílias que fazem grandes encenações, com o tio
João a sair da sala à socapa antes de aparecer a ajeitar
a barba de algodão e o carapuço vermelho.
Há as crianças que aceitam a história - e depois o desengano - de maneira mais ou menos pacata, mas há
outras que esperneiam. Exigem ‘provas’, pedem polaróides como prova de que o barbudo lá esteve, têm
longas conversas agnósticas sobre temas como “Se ele
desce pelas chaminés e já nenhuma casa tem chaminé, por onde é que ele entra?”, “Se ele traz presentes
para todos os meninos do mundo mas só para os que
acreditam nele, os meninos chineses e árabes ficam
sem presentes?”, “Se ele só tem uma noite para levar
presentes a todas as casas, como é que pode ter tempo
para a) Levar tantos presentes, b) Ir a todas as casas, e
c) Usar só um trenó?”
Uma boa resposta é devolver a bola: “O que é que
tu achas?” Se ele disser: “Eu acho que ele não existe”, é porque ele já está preparado para isso. Há pais
que obedientemente dão umas dentadas na bolacha
e largam pegadas de cinza no chão e deixam bilhetes assinados: “Pai Natal, ho ho ho.” E há filhos que
se vão deixando convencer. Mas também há os que
ressentem o ‘embuste’. Então foram enganadas todos
estes anos? Geralmente, os ressentimentos surgem em
crianças mais velhas, que não foram autorizadas a fazer o corte entre realidade e fantasia na altura certa, e
que prolongaram a ‘crença’ para lá do tempo natural.
Conclusão: conte a história, mas nunca engane. Há
uma grande diferença entre fantasia e embuste.
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O NATAL

DAS

CRIANÇAS

O

Pai Natal tem vários nomes dependo do país
e cultura, mas independentemente do nome
que ele recebe, trata-se sempre de S. Nicolau, um
senhor muito simpático e generoso, que nasceu no
ano de 350 d.C., em Patara. Depois de viajar por
muitos sítios, S. Nicolau decidiu ir viver em Mira,
onde anos mais tarde tornou-se bispo da Igreja
Católica. Muitos milagres lhe são atribuídos e
grande parte destes relacionam-se com a doação
de presentes.

No 8 de dezembro ele esteve muito ocupado no
Centro Comunitário do Espírito Santo em Anjou. Ele
festejou com este organismo associativo o tradicional
Natal das crianças. Festejou-se em grande, animado

NO

CENTRO

por Jimmy Faria, o Pai Natal trouxe muita alegria às
crianças desta associação e também aos pais.
Parabéns aos organizadores por esta iniciativa bem
merecida as crianças.

DE

ANJOU
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NATAL

EM

WEST ISLAND
F

im de ano, época de festas, confraternizações,
alegria e, para muitos, aborrecimentos. Os dias
que antecedem o Natal trazem a necessidade de tomar decisões aparentemente triviais, mas que podem
trazer problemas para o próximo ano inteiro. Decidir
que presente vai dar para quem talvez seja o mais

fácil de resolver. Decidir onde vai passar a noite de
Natal e o almoço de Natal é a decisão mais arriscada,
principalmente para adultos que já construíram uma

nova família. Hoje em dia Natal é difícil para muito,
em Portugal não é dos melhores Natal, com tantos
desempregos. Aqui a economia está estabilizada mas
até que ponto?
Mas não podemos esquecer que Natal é um tempo para a família e no dia 8 de dezembro tivemos a
oportunidade de ir à Associação Portuguesa de West
Island para comemorar o Natal. Amigos e familiares

estavam presentes para saborearem um bom almoço
e não esquecendo a visita do Pai Natal para dar as
pequenas prendas para a juventude.
Parabéns aos organizadores da Associação Portuguesa de West Island.
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DINHEIRO

RECEITA DA SEMANA

É A PRENDA PREFERIDA
DOS PORTUGUESES ESTE NATAL

D

e acordo com o Xmas Survey 2012 da Deloitte, maioria dos portugueses prefere receber
dinheiro, mas os livros estão entre os presentes
comprados
‘All I want for Christmas is money’ seria a forma
mais provável como os portugueses cantariam o tema
de Mariah Carey em 2012. De acordo com o estudo da Survey sobre as prendas de Natal, o que está
no topo da lista de preferências dos portugueses este
ano é mesmo dinheiro (presente preferido por 58 por
cento dos inquiridos), surgindo os livros em segundo lugar (de acordo com 51 por cento), o vestuário/
calçado (44 por cento) e as viagens (43 por cento). .

Colaborador
Especial Frank Rocha

BACALHAU

À

SÃO NICOLAU

INGREDIENTES
4 postas de bacalhau; 1 tomate fresco
1 cebola; 1/2 pimento verde
1/2 pimento vermelho; 4 dentes de alho
Azeite; Batatas cortadas às rodelas; Louro
PREPARAÇÃO
Põe-se as batatas no fundo de um tabuleiro juntando azeite. Deita-se o bacalhau sobre as batatas. Sobre a posta de bacalhau, mete-se uma
rodela de tomate, duas tiras de pimento verde,
duas tiras de pimento vermelho, um pouco de
cebola e um dente de alho laminado. Rega-se
com azeite e vai ao forno a 325º durante 1 hora.
Bom Apetite e Feliz Natal!

Apesar das preferências expressas, os portugueses
confessam que, em termos de intenção de compra,
os livros lideram a tabela (48 por cento), seguidos
do vestuário/calçado (36 por cento) e dos tradicionais
chocolates (31 por cento).
Na compra de presentes, para além do factor preço,
os portugueses têm ainda em atenção vários critérios:
83 por cento dos inquiridos afirmam não comprar

Receba um Porto graciosidade de Rocha e Rocha
quando apresentar o jornal A Voz de Portugal

1221 RENÉ-LÉVESQUE OESTE

514-879-1221 | WWW.1221STEAKHOUSE.COM

produtos que envolvam trabalho infantil e também
83 dos inquiridos dizem que as informações sobre o
produto fornecidas na embalagem são relevantes no
momento da compra dos presentes. Destaca-se ainda
o facto de 77 por cento dos inquiridos evitarem comprar produtos que tenham impacto negativo no ambiente e de 73 por cento preferirem comprar produtos
locais/nacionais.
Orçamento com lugar de destaque para as crianças
As crianças terão um lugar de destaque, com mais
de metade do orçamento disponível a estar cativo
para a compra de presentes para os mais novos. Cada
consumidor afirma que, em média, comprará quatro
presentes para criança, de acordo com o Xmas Survey 2012 da Deloitte.
Livros (para 31 por cento dos inquiridos), vestuário/calçado (para 28 por cento) e jogos (para 28 por
cento), estão no top 3 dos presentes mais oferecidos
neste Natal, a crianças até aos 12 anos, seguidos de
várias categorias de brinquedos.
Quando questionados sobre os critérios de compra
destes itens, a maioria dos portugueses dizem dar
especial atenção aos brinquedos educativos (67 por
cento), dando menos destaque ao facto de estes serem tradicionais (15 por cento), inovadores (11 por
cento) ou “verdes” (sete por cento).
A 15º edição do Xmas Survey da Deloitte analisou as intenções de compra e gastos dos portugueses na quadra natalícia, abrangendo também
mais 17 países europeus e África do Sul, tendo
sido inquiridos um total de 18.587 consumidores,
entre a segunda e terceira semana de Setembro.

41º
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Aniversário do Solmar no Velho Montreal
1 de janeiro ao 31 de dezembro de 2013

SOLMAR
info@solmar-montreal-com | www-solmar-montreal.com

111 St-Paul Est, située au Vieux port de Montréal
FESTEJA A 40ª NOITE DE SÃO SILVESTRE NO DIA 31 DE
DEZEMBRO DE 2012, CONNOSCO, OUVINDO E DANÇANDO
AO SOM DOS NOSSOS FAMOSOS ARTISTAS PORTUGUESES

EMENTAS ESPECIAIS
DAS FESTAS
A administração do Restaurante
deseja a todos os seus clientes e

amigos um Feliz Natal
e próspero Ano Novo.
Table d’hôte 7 noites
com 4 serviços à escolha
Passagem de Ano
com ementa especial
de 6 serviços
Os eventos mais procurados
no Velho Porto
de Montreal
- Festival de Outono no Solmar
- A Noite de São-Silvestre no Solmar
- Toy em espectáculo para o São-Valentim
- Festival de Abril em Portugal no Solmar

TOY

Fados & Guitarradas
todas as sextas e sábados
e outros dias com reservações
Já completos

9, 10, 15, 16 e 17 de Dezembro de 2012
CATHY PIMENTEL

Sugerimos, no rés-de-chão, La
Sauvagine que continua a oferecer
os especiais do meio-dia a partir de
12$ e à noite à partir de 16$.
Aberto todos os dias das 12h às 23h,
situado no 115 St-Paul E. Para a
passagem de Ano, o restaurante La
Sauvagine oferece uma ementa de 4
serviços na noite do 31 de dezembro
e no 1º de janeiro, 60$ por pessoa.

Ementa da noite de
São Silvestre confeccionado
pelo novo Grande Chefe
Professor Ricardo Mendes
vindo directamente
de Portugal

JORDELINA BENFEITO

MARTA RAPOSO

JOSÉ JOÃO

Pour plus d’information: Tél.:514-861-4562 | Fax : 514-878-4764

Site web: www.solmar-montreal.com

E-Mail: info@solmar-montreal.com
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DESPEDIDA DO
PADRE ORLANDO ABREU

O Padre Orlando chegou junto de
nós, creio eu, em Maio deste ano, para
ajudar o Padre José Maria, nas tarefas
da Missão e, eventualmente, um dia o
substituir. Infelizmente não foi isso que
aconteceu. O simpático Reverendo não

Associações, Clubes, jornais, Filarmónicas, etc. Uma comunidade que ao
longo dos seus cinquenta anos adquiriu
uma excelente reputação, junto da comunidade de acolhimento.
Com respeito a ser imigrante, compreendemos e, muito bem, o Padre Orlando. Imigrar não é fácil. Todos nós
passamos por isso e sabemos o que é.
Atravessamos muitas dificuldades, uns
mais do que outros. A maioria teve de
ter muita perseverança para se habituar a uma nova língua, cultura, clima e costumes. Fomo-nos ajudando e
encorajando mutuamente. Mas muitas
lágrimas correram pelos nossos rostos,
devido às dificuldades da vida, da saudade do nosso torrão natal, de nossos
familiares e amigos. Pode crer, que ainda hoje, por vezes, sorrimos para não
chorar. No meio de tudo isto, faz pena
haver más-línguas, que aproveitam situações como esta, para inventar falsos
testemunhos. Espero que os esfregões
que vão receber na próxima sexta-feira, sejam suficientemente eficazes,
para as lavar.
Desejamos ao Padre Orlando Abreu
uma boa viagem de regresso ao seu

conseguiu adaptar-se, nem a nós nem
ao clima. A comunidade portuguesa
de Santa Cruz é diferente. Estamos
dispersos pelos quatro cantos da ilha
de Montreal e ainda pelos arredores.
É uma comunidade complexa, com
os seus defeitos e qualidades. Construímos igrejas, escolas, um lar para
idosos menos afortunados. Erguemos

Brasil. E que neste Natal, que se aproxima, encontre bem toda a sua família
e amigos. Que o Ano Novo seja repleto
de prosperidade, de paz e harmonia na
sua vida. Tal como o Padre José Maria
disse, as portas desta comunidade continuarão abertas para se um dia desejar
regressar.

Antero Branco

D

omingo passado, Santa Cruz dedicou a sua missa das dez da manhã,
às vítimas de Newtown. Uma celebração
emocionante, em sintonia com todas as
igrejas daquela cidade do Connecticut.
No final da missa, o Padre Orlando
Abreu, aproveitou a ocasião para se
despedir, oficialmente, da comunidade.

Á,4)-! /0/245.)$!$% /FERTA TERMINA A  DE DEZEMBRO DE 

Ponha magia
nos seus olhos !

 PARES DE ØCULOS COMPLETOS
PELO PREÎO DE UM
Um rico presente!
%SCOLHA NA SECCÎÍO DO  POR 
 35#523!)3 .! 2%')°/ $% -/.42%!, ).#,5).$/ 
'ALERIES D!NJOU s *EAN 4ALON %ST  SUCURSAIS
3AINT *OSEPH s -ONT 2OYAL s 2OSEMONT s 6ILLERAY

%XAME DA VISTA FEITO LOCALMENTE POR OPTOMETRISTAS s !CEITAMOS PRESCRIÎÜES DO EXTERIOR

newlook.ca

*Na compra de um par de óculos, incluindo armação e lentes oftálmicas com o tratamento anti-riscas, na secção 2 por 1, obtenha um segundo par de óculos na secção 2 por 1. Pague somente o mais caro dos dois pares. Esta oferta é válida por um período limitado,
e não pode juntar a qualquer outro artigo em promoção. Armaçõe a titulo indicativo somente. Detalhes na loja. Michel Laurendeau, oculista.
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CADA

Laranja , Maracuja, Ananás
Garrafas de 1.5L

CADA

CADA
Sortido de bolachas
Aliança - 400gr

+TX
+DEP

Pastel de Nata congelado
Embalagem de 6 natas- 60g

Compra
1 recebe
1 gratuito

CADA
CADA

Taste of
Portugal
Sal do Mar
1Kg

CADA

Azeite
Portuscale
500ml

CADA
Pimenta malagueta
de Portugal 800gr

CADA
Molho Piri Piri
Barba Rija
1 litro

Taste of Portugal
Molho português
Piri Piri
485ml

CADA
CADA
Taste of Portugal
Bacalhau à Brás
300gr

CADA

Taste of Portugal
Bacalhau
com Natas
450gr

Pérola da Ilha
fava frita dos
Açores
180gr

CADA
Molho Piri Piri
Barba Rija
150ml

CADA
CADA
Taste of
Portugal
Pastéis de Bacalhau
350g

Taste of
Portugal
Rissóis de Camarão
430gr

BACALHAU DESSALGADO
PRONTO A COZINHAR
CADA

Postas de Bacalhau
tradicionais 800gr
Ultra congelada

CADA

Pimenta
Moída doce
e picante
370gr

Pérola da Ilha
pevides de abóbora
dos Açores
150gr

A MARCA MAIS CONHECIDA DE
BACALHAU EM PORTUGAL RIBERALVES
/KG

CADA

Postas de Bacalhau
lombos 2Kg
Ultra congelada

Postas de Bacalhau
salgadas cortadas
tradicionais

Bacalhau salgado
Graúdo - Large
produto da Noruega
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Especiais em vigor
até 24 de dezembro de 2012

Boas Festas
499

$

CADA

Polvo
congelado
co
Frescal
F
750gr

2

$

99¢

99

CADA

CADA

Azeite
Azeiteiro
750ml

$

199
CADA

Massa
Milaneza
Aletria
500gr
Tremoços
“Ferma”
800gr

699

$

CADA

Compra
3 recebe
1 gratuito

499

$

CADA

999

$

Rissóis caseiros Sá
Diversos sabores

Ver Preço
na loja

CADA

Camarão Cubano 1Kg

Camarão
Black Tiger
Médio
1.5Lb

99
9/Kg

$

Santolas
“Caranguejo”

GRANDE VARIEDADE DE QUEIJOS
IMPORTADOS DE PORTUGAL

Serviço de
“Catering”para
ra
a
festas, baptizados
e ocasiões especiais

Presunto Caseiro com osso

249
/Lb

$

3/Lb

$

299
/Lb

$

Entrecosto de Porco
Baby Back Ribs

49

Carne de Vaca
para assar

Lombo de
Porco
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A SOLIDÃO…
Natércia Rodrigues

A

solidão é fera e devora. É minha amiga das horas e prima do tempo. A solidão faz os relógios
caminharem lentamente, causando um descompasso
no meu coração. Às vezes olho para o céu à noite e
nem a lua consigo ver, nem o meu olhar se abre para

Astólogo e Médium
Prof. MBANA
Advinha seus problemas sem lhe dizer nada.
Especialista em amor, saúde, problemas sexuais, inveja, protecção, sorte, desporto, maus
olhares, fidelidade, amaração, negócio, atracção
de clientela (café, restaurantes, lojas, firmas)
Facilidade de pagamento | Discreção Total
consultas em português, francês e inglês

não ver tanta solidão.
Por falar em céu, fomos ambos numa noite estrelada
dar um passeio na rua diante da Póvoa e de repente
as estrelas parecem que caíam do céu e passavam à
nossa frente. Ficamos tão impressionados e contentes
e acreditamos que essas estrelas fugitivas nos trariam
sorte…e, trouxeram, até um dia. Adoravas sentar-te
no nosso quintal e afirmavas que ali era o paraíso.
Como gostavas da Póvoa, do Alentejo!
Deixas-te este mundo a falar dessa aldeia, embora
fosses Açoriano.
Lá, eras conhecido pelo Açoriano-Canadiano.
Quando lá cheguei este ano, foi-me terrivelmente penoso passar no terreiro e não te ver lá, passar pelos
lugares que frequentavas, entrar em casa onde nem
tu nem minha mãe me esperavam. Que saudades ficaram em mim!
Lindos momentos que havíamos passado todos jun-

Portugalíssimo

514-649-1429

Vidente médium Alhadj
Com 32 anos de experiência. Ele quere
vos ajudar a resolver todos os vossos
problemas, mesmo os casos mais
desesperados. Amor, infidelidade, sorte,
protecção e desespero, etc.
100% garantido

Tel.: 514-553-5975
Pagamento flexível

tos nos anos anteriores, momentos esses que o tempo jamais mos apagará da memória. Tanta emoção,
tanta saudade! Solidão, mas que poeira. Aqui estás
morando comigo, em minha casa. Vou tentando carregar com a solidão bem do jeito que puder. Estamos
próximo do Natal.
Tu gostavas tanto desta festa e vou tentar alegrar-me um pouco por amor aos filhos e netos que tanto
me têm ajudado. A verdade é que parece que há bem
pouquinho tempo o Verão acabou e já estamos falando da época mais brilhante do ano, o Natal. Já se
começou a azáfama das decorações e da compra de
presentes, que podem e devem ser feitas atempadamente, para se evitar o stress de quem deixa tudo para
a ultima hora. Muito ou pouca numerosa, a família
merece o melhor. Criarmos um ambiente requintado,
onde reine na mesma proporção calor e harmonia é
de suma importância. A época mais mágica e brilhante do ano esta já bem pertinho. As ruas já estão muito
iluminadas, as montras enchem-se de colorido, decorações e mil e uma ideias para os presentes. Em casa
já se prepara o Presépio, a Árvore e demais adornos.
Vamos fazer tudo com muito AMOR.
A TODOS UM FELIZ NATAL

Produtora:
Rosa Velosa
1280AM
Linha aberta: 514.483.2362
Contacto publicitário: 514.366.2888

Domingo das 15h às 17h
35 York, Westmount, H3Z 2Z5
rvelosa@videotron.ca

FELIZ NATAL
E PRÓSPERO
ANO NOVO
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ENTREVISTANDO
Sylvio Martins

N

elly Kim Furtado é uma cantora e compositora luso-canadiana. Filha de emigrantes
açorianos que se estabeleceram no Canadá. Nelly Furtado fala inglês, um pouco de português
e espanhol. Aprendeu a tocar trombone quando
tinha nove anos de idade e teclado quando tinha
onze. Começou a compor as suas próprias canções
quando tinha apenas treze anos. A cantora já vendeu mais de 45 milhões de cópias de discos, entre
álbuns, compilações e singles. Seu estilo diversificado varia desde os estilos mais joviais até aos
sons mais adultos.

A

NELLY FURTADO

na sua categoria, com os singles “I’m Like a Bird”
e “Turn Off the Light”. Este álbum valeu-lhe um
Grammy pela melhor cantora Pop com a música “I’m
Like A Bird”. O seu estilo era basicamente o pop e o
folk, e com seu 3º álbum, Loose, mudou seu estilo
completamente para o hip-hop e para o R&B, e pop.
Em 20 de setembro de 2003, deu à luz a sua primeira filha, Nevis. O pai da criança é o seu ex-namorado
Jasper Gahunia (conhecido por Lil’ Jaz).
Seu segundo álbum, Folklore, foi lançado em 25 de
novembro de 2003. O terceiro álbum, Loose, entrou
nas lojas a 20 de Junho de 2006.
Após 6 anos desde o seu último álbum lançado em
inglês, a cantora Nelly Furtado está de volta e decide
lançar o seu quinto álbum de estúdio em 2012. Para a
produção do seu novo álbum, Nelly chamou grandes
produtores, como Salam Remi, Darckchild e Tiesto.

A.V.P: Em que época histórica gostaria de ter vivido e porquê?
N.F.: Eu sonhava muito sobre o passado, tal como
os tempos antigos do Egipto e da Grécia. Mas há alguns anos atrás fui a África, mais precisamente o país
da Kénia, e vi tantos milagres que estava a acontecer,
e neste momento, pensei ao futuro.

A.V.P: Qual é o melhor sítio do mundo?
N.F.: Eu adoro a cidade Miami, mas nada é comparável à minha ilha de São Miguel, Ponta Delgada
comendo o pão fresquinho da minha avó.
A.V.P: E o pior?
N.F.: Em qualquer lugar onde há só ruas em alcatrão e nada de verdura.
A.V.P: Qual foi a viagem mais agradável que fez?

Após terminar o ginásio, mudou-se para Toronto,
definida pela cantora como “...o lugar onde se encontra tudo, onde se pode ser tudo”. Lá, formou o
duo Nelstar em 1997 com o músico local Tallisman.
“Like”, uma das canções do Nelstar recebeu uma garantia do VideoFACT de que seria gravado um videoclip, mas sentiu que o estilo musical do duo não
apresentava a sua verdadeira personalidade e talento
e o clip nunca foi lançado.

Foi cantando no clube noturno da cidade, o Lee’s
Palace, que conheceu o vocalista dos The Philosopher Kings, Gerald Eaton. Este tornou-se um importante colaborador e co-produtor no álbum de estréia
da cantora, Whoa, Nelly!, quando assinou contrato
com a Dreamworks Records.
Whoa, Nelly! foi um dos álbuns Pop mais vendido

Segundo os boatos, a gravadora Geffen Records fará
uma divulgação massiva sobre este álbum, na tentativa de superar o aclamado LOOSE.

UM POUCO SOBRE ELA
A Voz de Portugal: Como se define a si própria?
Nelly Furtado: Eu sou uma pessoa muito apaixonada, cantora, introvertida e extrovertida e, hoje, mais
do que nunca, mãe.
A.V.P: Qual a sua melhor virtude?
N.F.: Tenho muita paciência
A.V.P: E o seu pior defeito?
N.F.: Sou sonhadora.
A.V.P: Qual a sua melhor recordação de infância?
N.F.: Construindo altares com arroz e flores.
A.V.P: Quando criança, que profissão sonhava
vir a ter?
N.F.: “Designer” de moda, editora de uma revista e
fazer atletismo.
A.V.P: O que significa para si a vida?
N.F.: Viver o momento presente e de ter a mente aberta.

N.F.: Eu fui visitar o Yukon, um dos três territórios
do Canadá a norte do nosso país. Esta viagem foi organizada no último minuto com os meus amigos para fazer um pequeno filme. Adorei, porque foi espontâneo.
A.V.P: Quais as características que mais admira
no sexo oposto?
N.F.: Senso de humor, compaixão, olhos!
A.V.P: Qual é a personalidade internacional que
mais admira?
N.F.: Madre Teresa.
A.V.P: E qual é a personalidade nacional e porquê?
N.F.: Craig Kielburger bastante ativo pelo direito
das crianças.
A.V.P: Será que é a primeira vez que vem a Montreal?
N.F.: Já estive em Montreal várias vezes, mas também
vim visitar a cidade de Montreal, que é muita linda.
A.V.P: Será que gostaría de encontrar a comunidade portuguesa em Montreal?
N.F.: Gostaría de um dia dar um passeiozinho, em
Montreal, na comunidade portuguesa, numa das festas, para ver e apreciar uma boa bifana e, encontrar, a
comunidade em festa.
Não se esqueçam que Nelly Furtado estará aqui
em Montreal, no Teatro St-Denis, no dia 30 de Janeiro de 2013.
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RUI VELOSO:
“O DISCO DEU-ME UM GOZO INCRÍVEL”
C

omo surgiu a ideia de fazer este disco, de convidar amigos para fazer consigo um trabalho
com canções não tão conhecidas?
Para fazer um disco com malta amiga, tinha mais
lógica pegar em temas já feitos e reinterpretá-los do

os amigos que se adaptavam melhor a cada um dos
temas?
Claro! Eu próprio não sabia bem a direção que cada
canção ia tendo. Quando começaram a ganhar forma, comecei a pensar:

No caso dos Expensive, tudo começou porque eu
gosto muito de um velho grupo norte-americano de
funk e soul, os War. Queria fazer esse tema, o “Mr.
Dow Jones”, mas de forma diferente. Havia uma
versão feita pelo NewMax, que era muito Expensive
Soul e pouco eu. Queria que tivesse mais eu e menos
Expensive Soul. Acabei por refazer a canção toda e
recuperar o groove que fui buscar aos War. E toquei
baixo à minha maneira, mas isso foi em todos os que
há baixo elétrico.
Deu-me um gozo incrível!
Acha que esta variedade de estilos pode vir a um
influenciar o novo disco de originais?
Não sei... tenho muita coisa feita em guitarra, menos ao piano. E a composição é diferente.
E é para quando?
Tenho de começar a seleção. Tenho cento e tal temas e não quero mais de dez. Vai ser um trabalhinho
que ainda vou ter! Mas estou com vontade.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais
que estar a fazer canções novas. Este não é um disco
para levar ao vivo, é apenas algo que queria muito
fazer. E eram canções que eu achava que mereciam
outra oportunidade.
É também um trabalho de reconstrução das canções.
Sim, trabalhei com elas em bruto. Peguei na guitarra
e disse: “Deixa cá ver para onde isto vai”.
Foi nessa altura que também começei a pensar quais

“Eh lá, já estou mesmo aqui a ouvir fulano tal...”
Só a canção do Camané é que foi assumido à partida
que era dele, porque ele gostava muito da “Conceição”.
É interessante escutar a diversidade do disco. Mas,
nestes anos todos de carreira, é algo a que o Rui nos
tem habituado: do blues, ao rock, passando por baladas ao piano... e agora o funk comos Expensive Soul.

www.jassure.ca
seguros online
75 Napoléon | Montréal
slp@jassure.ca | 514 282-9976
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DIAS

DAS

MONTRAS: OS VENCEDORES SÃO?

á é uma tradição, sempre em evolução, o Dia
das Montras do Boulevard Saint-Laurent. Festejou o seu décimo segundo aniversário com um
coquetail na La Centrale Galerie PowerHouse
(4296 boulevard Saint-Laurent).

lindo Vieira (Diretor do Rádio Centre-Ville), Alain
Gingras-Guimond (Diretor do parque de Natal) e
Dinu Bumbaru (Héritage Montreal), que tiveram o
orgulho de dar uma pontuação às vitrinas do boulevard Saint-Laurent. Este concurso tem o apoio financeiro da cidade de Montreal e da Desjardins Caixa
Portuguesa. Com 104 participantes, o júri teve grande dificuldade em escolher, com todas as diversidades. Então os vencedores foram :

O Dia das Montras é uma tradição açoriana, onde
os comerciantes faziam uma competição sobre as decorações de Natal. Este ano, foi, um comité de júri
composto de Piper Huggings (Vereadora da Freguesia no Plateau), Justin Bur (Presidente dos Amigos do
Boulevard), Stéphanie Laurin (Turismo Montreal),
Marie-Laure Konan (Câmara do Comércio de Montreal), Bernard Vallée (membro honorário dos Amigos do Boulevard), Diane Lévesque (jornal Voir), Ar-

1º prémio foi: a loja Kilo Fripe situado no 3800,
boul. Saint-Laurent)
2º prémio foi: a Liberaria Gallimard Montreal
situado no 3700, boul. Saint-Laurent)
3º prémio foi: salão de cabeleira Coupe Bizarre
situado no 3770, boul. Saint-Laurent)
Um prémio foi também atribuido à escola Air Tango
pela sua decoração interior de Natal.
Parabéns aos vencedores.

Miguel Félix

J
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FESTA DE NATAL DA ESCOLA
E DA CATEQUESE DE SANTA CRUZ
Manuel Neves

tração do que é esta quadra festiva e da chegada do
Menino Jesus. Outras interpretaram alguns cânticos
de Natal, dando-lhe assim um ar Natalício.

lectivo difícilmente se pode conviver, mas em momentos como este, de partilha, entre pais, professores, alunos e catequistas, discute as dificuldades e as

A Comissão de Pais, que ao longo dos anos tem
prestado à escola, grandes serviços, organizou um
beberete, juntamento com os pais dos 380 alunos,
com muita abundância e bom gosto. Durante o ano

alegrias do dia a dia. Muitos parabéns a todos eles,
por terem dado à comunidade mais este instante de
alegria.

R

ealizou-se no passado sábado, no salão de festas de Santa Cruz, a festa de Natal da Escola
Portuguesa de Santa Cruz e da Catequese, com a
presença de todas as crianças, pais, catequistas e
professores.
Algumas crianças da catequese deram uma demons-
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1851 Ontario Este - Tel
el.. 514.563.1211
A Direcção e equipa do
Restaurante A Quinta
desejam a todos os seus clientes
e comunidade em geral
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!
24 de Dezembro - Aberto das 11h até 22h
Com Dançarinas Brasileiras
31 de Dezembro a partir das 19h00 até às 3h

Passagem de Ano
Com 6 serviços,
Tapas, carne ou peixe, sobremesa
champanhe, sanduíches
Dançarinas Brasileiras e muita música
1 e 2 de Janeiro - Fechado

RESERVEM OS SEUS LUGARES
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18 de Dezembro de 2012
1 Euro = CAD 1.303170
SERVIÇOS CONSULARES
Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883
embportugalotava.blogspot.com
Consulado Geral de Portugal Montreal
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.036.6
www.secomunidades.pt/web/montreal
Horário de Atendimento
Segunda-Feira 9H00-15H30
Terça-feira
9H00-15H30
Quarta-Feira 9H00-16h30
Quinta-Feira 9H00-15H30
Sexta-Feira
8H30-12H30

AGÊNCIAS
DE VIAGENS

ALGARVE
681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
177 Mont-Royal Est

TRANSPORTES

FARMÁCIA GAMAL GIRGIS

SOLMAR

TRANSPORTES BENTO COSTA

4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita
514.844.6212

111 St-Paul E.

FUNERAIS

1292 Jarry

514.861.4562
514.721.5665

TRADUÇÕES

514.849.1153

355 Rachel Est

514.844.3054

ASSISTENTE
SOCIAL

Associação dos Pais
333, de Castelneau, H2R 1P8
T.: 514.495.3284
Associação de Nossa Senhora de Fátima
1815, Favreau, Laval, H7T 2H1
T.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do Canadá
4170, St-Urbain, H2W 1V3
T.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, Hochelaga, H1N 1X6
T.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de Lasalle
2136A, Pigeon, H8N 1A6
T.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse
103B, Turgeon, J7E 3H8
T.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West Island
4789, Boul. des Sources, H8Y 3C6 T.:514.684.0857
Associação Saudades da Terra Quebequente
T.: 514 323.8103
Casa dos Açores do Quebeque
229, Fleury O., H3L 1T8
T.: 514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin Jason, H1K 2J9
T.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, Rachel O., H2W 1G3
T.: 514844.1011
Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do Quebec
T.: 514.323.0365
Clube Oriental Português de Montreal
4000, Coutrai, H3S 1C2
T.:514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397, St-Lauent, H2W 1Z8
T.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100, Bernard O., H2T 2K1
T.:514.273.4389

Homologação de mandatos e
abertura de regimes de protecção
Jennifer Moutinho
514.513.9556

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

GARAGENS

514.943.7907

514.946.1988

Informe-se sobre o
Guia do consumidor
dando visibilidade
ao seu negócio
por um preço
modesto, no jornal e
no nosso site web.
514-284-1813

DE

NATAL

É
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.845.5804

IMPORTADORES

514.842.8077

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

CONTABILISTAS

2615 Place Chassé
www.ferma.ca

514.845.0164

MERCEARIAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

Mercearia
Portuguesa

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

4701 St-Urbain
514.842.3373
514.
842.3373

DENTISTAS

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides 450.669.7467

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

SANDY MARTINS

VOTOS

BANCOS

514.499.1624 #209

NOTÁRIOS

ELECTRICIDADE

CENTROS

IMPÉRIO

LISBOA

LA CROIX MAUVE

Centro de Ajuda à Família
T.: 514.982.0804
Centro Acção Sócio Comunitário T.: 514.842.8045

Natal. O céu estende uma ponte sobre a terra dos homens para que os homens possam
alcançar margens de infinito. Mas as distancias
estreitadas entre o Divino e humano são também para que os humanos se aproximem, para
que construam as suas pontes de proximidade,
para que derrubem os muros que separam, para
que caminhem juntos na estrada da solidariedade apontada.
Natal é o tempo propício para o encontro das famílias e dos amigos. Que se fortaleçam os laços
desse amor que aconchega. Que os filhos redigam
o seu amor pelos pais; que os pais ofereçam os
braços como presente e que deixem o amor como
testamento a herdar.
Saúdo os doentes e todas as famílias da comunidade portuguesa e a todos desejo um Natal de paz.
Saúdo as instituições oficiais na pessoa do Sr. Cônsul Geral e da Sra. Conselheira das comunidades.
Saúdo os meus colegas sacerdotes e suas comunidades e todos os Pastores das igrejas irmãs.
Saúdo as associações que, cada uma a seu jeito, continuam a ser espaços de congregação e
de comunhão e faço votos para que todos juntos
saibamos abrir novos horizontes à comunidade
portuguesa. Saúdo todos os meios de comunicação social e desejo bons êxitos no vosso papel de
informar e formar. Saúdo todos os benévolos que
tangem projectos de boas vontades na promoção
humana e social.
A todos um Santo e Feliz Natal.
Pe. José Maria Cardoso

Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

FILARMÓNICAS

ELECTRO-LUSO

Banda de Nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, H1N 1X6
T.:514.254.4647
Filarmonica Divino Espirito Santo
231, rue Fleury O, H3L 1T8
T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6
514.982.0688

225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

RANCHO FOLCLÓRICOS
T.:514.648.8343
T.:450.687.4035
T.:514.388.4129
T.:514.241.9742
T.:514.844.1406
T.:514.865.7603

IGREJAS
Igreja Baptista Portuguesa
Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

RESTAURANTES

LATINO

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

Campinos do Ribatejo
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Portugal de Montreal
Praias de Portgal
Verde Minho

FARMÁCIAS

T.:514.577.5150
T.:514.844.1011
T.:450.687.4035

Bell Fibe: 880
Videotron: 255

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200 514.985.2411

QUINTA-FEIRA 20 DE DEZEMBRO
- FESTA DE NATAL DO REVIVER
NA CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE
- MENSAGEM DE NATAL DA SUA
EX. EMBAIXADOR DE PORTUGAL NO CANADÁ
SÁBADO 22 DE DEZEMBRO
- PRESÉPIO DE NATAL DA FAMÍLIA SILVA
- MENSAGENS DE NATAL
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NECROLOGIA

†

Sezaltina Medeiros

Faleceu em Montreal no dia 17 de Dezembro de 2012, com 93 anos de idade,
a senhora Sezaltina Medeiros, natural dos
Ginetes, S. Miguel, Açores, esposa do já
falecido José Medeiros Jordão.
Deixa na dor seus sobrinhos (as), familiares e amigos.

EMPREGOS
Homem dinâmico para trabalho geral de edifícios comerciais, para pequenos trabalhos
arranjos e manutenção geral
para companhia imobiliária a
tempo inteiro no distrito de ANJOU.
514-355-1233
INFO@PLEXON.CA
Precisa-se de
ajudante jovem,
dinâmico
para trabalhar
na cozinha nos
fins-de-semana em
restaurante português
muito bem conhecido.
514-240-3912

ALUGA-SE
Aluga-se apartamento na rua
Coloniale, entre Rachel e Duluth. Grande 3 1/2 eléctrico.
514-294-4910 ou
450-632-6041 ou
450-632-5432

EMPREGOS
Procura-se
jovem hábil,
para fazer
reparações
num bloco de
apartamentos
Contactar
514-276-3523
514-295-3918 ou
dirigir-se ao
7355, Lacadie
Suite 100

VIDENTE

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

O velório será hoje, quarta-feira dia 19 de dezembro das
16h00 às 19h00 seguindo-se a missa às 19h30 na capela
do Mausoléu St. Martin. Será sepultada em cripta no mesmo
Mausoléu.
A família vem por este meio agradecer a toas as pessoas que
de qualquer forma se lhes associarm neste momento de dor.
A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem hajam.

†

VENDE-SE

Colabore
com o
nosso jornal

CERAMIC SOLANO

Grande Venda de cerâmica
italiana para cozinha, casa
de banho, restaurante, garagem, balcão, etc.

A partir de 99¢.
514-727-6293

VENDE-SE
DISCOTECA
PORTUGUESA
514-729-3114

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire Memoria
1120, Jean-Talon Este, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins

ORAÇÃO

CONVERSA

COM

JESUS

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

David Ferreira

Faleceu em Somerville, Boston, U.S.A. dia 10 de Dezembro
de 2012, o Sr. David Ferreira com a idade de 77 anos natural
da Ribeira Grande, S. Miguel, Açores, esposo da já falecida
Estrela Pereira.
Deixa na dor seus filhos David e Manny (Cristina) seu netos
David e Paul. Era filho dos já falecidos Manuel Teves Ferreira
e Maria da Conceição Frade. Sua irmã Laudelina Ferreira de
Laval, seu sobrinho Nelson, familiares e amigos.
A missa de corpo presente foi no dia 15 de Dezembro às 9h00
na igreja de Santo António em Cambridge.
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.

†

José das Neves Rodrigues

Faleceu em Montreal, com 92 anos de
idade, no dia 12 de Dezembro de 2012,
José das Neves Rodrigues, natural de
São Bartolomeu de Messines, Algarve,
esposo da já falecida Deolinda Aleixo
Pereira.
Deixa na dor, seu filho Alberto Pereira
Rodrigues (Monique Barazal), sobrinhos/as, restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Este, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduíno Martins
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.

†

Helder Soares
1958 – 2012

Amado marido de Idalia e pai amoroso
de Philip e Thomas.
Filho querido de Manuel e Deolinda e irmão de Denis (Donna) e Clara (Paulo).
O velório foi na funerária Mount-Royal
Complexo 1297 Chemin de la Forêt,
Outremont, terça-feira, 18 de dezembro.
O serviço fúnebre será, hoje, quarta-feira, 19 de dezembro às 13h00 no
complexo capela.
Em vez de flores, as doações em nome
de Helder podem ser feitas para:
Philip Soares em www.conquercancer.ca

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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ANEDOTAS
Era época de Natal e o juiz sentia-se benevolente
ao interrogar o réu.
- De que é acusado?
- De fazer as compras de Natal antes do tempo.
- Mas isso não é crime nenhum!!!! Com que antecedência as estava a fazer?
- Antes de a loja abrir.
A Lista Telefónica
Um jornalista pergunta a Brigitte Bardot qual é o
género de literatura que ela prefere.
— Os livros que tenham muitas personagens.
Logo no outro dia a artista recebeu de um admirador a última lista dos telefones de Paris... com uma
luxuosa encadernação.
Não te Falo Mais
Ou tu me pagas o que deves, ou então escusas
de me falar mais.
— Não te preocupes com isso. Não te falo mais.

O HOBBIT: UMA
JORNADA INESPERADA
Q

uando Peter Jackson anunciou que voltaria
à obra do escritor britânico J.R.R. Tolkien e
seu mundo povoado de elfos, anões, orcs e magos
os fãs da trilogia O Senhor dos Anéis ficaram exultantes. Dez anos de espera depois, chega às telas O
Hobbit: Uma Jornada Inesperada, primeiro dos
três longas inspirados no romance O Hobbit, publicado em 1937.
Quem leu o livro já era capaz de antever o principal
problema desta nova trilogia. Não há em suas 300
páginas acontecimentos suficientes que justifiquem
a realização de três filmes, sendo que este primeiro

do. E estou falando daquele tipo de admirador cujo
culto à obra de Tolkien é capaz de superar sua capacidade de ver que Uma Jornada Inesperada - a despeito
de recriar o universo da Terra Média com o esmero
já conhecido de Jackson - é uma tremenda enrolação, cuja estrutura narrativa não fecha e na qual se
vê nitidamente o propósito maior: engordar o caixa
da indústria de sucessos de bilheteria de do diretor
neozelandês.
O longa (e põe longa nisso) é fiel ao livro. Sua história se passa cerca de 60 anos antes dos acontecimentos de O Senhor dos Anéis. Bilbo Bolseiro é um
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HORIZONTAIS 1. Sacerdote. Mesa em que se celebra a missa,
no culto católico. 2. Instrumento musical de sopro, de madeira,
em forma de tubo tronco-cónico, com palheta dupla e chaves.
Unidade monetária do Japão. 3. Aguardente do melaço. Tinta-da- -china. 4. Existes. Fruto do cacaueiro. Sétima nota da escala musical. 5. Nome geral de todos os mamíferos da ordem
dos primatas, com excepção do homem. Caminhar. 6. Escasso.
Matilha de cães a correr. 7. Dirigia-se. Consequência. 8. Ósmio
(s.q.). Semblante. Graceja. 9. O ponto mais elevado. Unidade
de pressão no sistema C.G.S. 10. Gemer (gír.). Plana. 11. Panos de —: tapeçaria antiga que adornava as paredes, portas,
galerias, etc.. Ecrã.
VERTICAIS 1. Todavia. Proposição apresentada como irrefutável. 2. Exceder-se. Brotar. 3. Dotes naturais. Tomba. Família.
4. Mulher acusada de um crime. Espécie de falcão da América.
5. Pedaço grande de qualquer coisa que se come. O espaço
aéreo. 6. Pequena mala. Que é de bronze. 7. Contr. da prep.
em com o art. def. a. Parente por afinidade. 8. Facilidade com
que um activo pode ser convertido em dinheiro. Medida itinerária chinesa. 9. Que te pertence. Nome próprio masculino. Outra
vez. 10. Planta apiácea conhecida por erva-doce. Falta de progresso, de cultura. 11. Indemnizar. Ter tonturas.
SOLUÇÃO DA SEMANA PASSADA

com quase três horas de duração.
Resultado: o longa se arrasta como Gollum, é tedioso e totalmente inviável para quem não é fã aguerri-

hobbit, criatura com a metade do tamanho de um humano, de pés e orelhas grandes, que preza a vida pacata em seu vilarejo. Sua way of life acomodado dá
uma guinada com a chegada do mago Gandalf (Ian
McKellen) que, acompanhado de 13 anões, o convoca para uma aventura. Ele se recusa a princípio, mas
termina por seguir o grupo cuja missão é despejar o
dragão Smaug da antiga morada dos anões.
O que segue é um filme desprovido de ritmo, no
qual se nota nitidamente que um sem número de cenas poderia simplesmente não existir. É óbvia, e irritante até, a “encheção de linguiça”, por mais que
Jackson tenha tido o cuidado de pontuar o filme com
humor e sequências de ação para evitar que o espectador hiberne na poltrona.
Quem curtiu a trilogia do anel – e este crítico se
inclui entre eles – vai se divertir em momentos pontuais, mas isto tem a ver com a nostalgia de rever personagens como Gandalf, Galadriel, Saruman, Frodo
(em breve aparição) e o impagável Smeagol e sua
obsessão por seu precioso anel. Isso, no entanto, está
longe de ser o bastante para fazer de Uma Jornada
Inesperada um bom filme. Para quem não é afeito a
este universo, o longa pode se tornar um suplício sem
fim – no caso porque, de fato, não tem um final.
No afã de tentar repetir o êxito financeiro da primeira trilogia - e talvez faturar US$ 1 bilhão por filme
como da primeira vez -, Peter Jackson recriou o universo de Tolkien com o apuro técnico de sempre, mas
na forma de engodo cinematográfico. Resta saber se
o fãs vão engolir o embuste numa boa

HORIZONTAIS: 1. Tracto, Dita. 2. Aérea, Munir. 3. Tu, Lis, Ocar.
4. Casos, Oro. 5. Bom, Barral. 6. Bis, Lar. 7. Azemel, Fez. 8. Bar,Meter.
9. Ente, Rei, Um. 10. Agora, Aroma. 11. Rara, Prosar.
VERTICAIS: 1. Tatu, Rabear. 2. Réu, Zanga. 3. Ar, Cobertor.
4. Celamim, Era. 5. Tais, Sem. 6. Sob, Ler. 7. Sal, Tear. 8. Duo, Rafeiro.
9. Incorrer, Os. 10. Tiara, Uma. 11. Arrolo, Amar.
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IDIAN
S
HAMAN
Warlock and healer of Birth
Laço Eterno
Laço de Paixäo

Laço
Encantado

Acabaram-se as humilhações, o maltrato, o rogar. Não se preocupe. Deixe o seu
problema nas minhas mãos, eu o ajudarei de uma forma imediata e definitiva. Eu
não acredito em margens de erro. Tenho 30 anos de experiência na luta contra os que
enganam, e roubam. Venha ter comigo e veja com os seus próprios olhos como eu
serei capaz de ajudar e acima de tudo de reconhecer as vossas possibilidades. Amiga,
amigo, aqui tem a solução que provavelmente já foi dita por outros, mas eu não digo,
eu faço, eu cumpro e eu dou uma garantia total.

Laço de
Perfeição

TESTEMUNHOS

FACTOS AUTENTICOS DA VIDA

TESTEMUNHOS

Estou muito feliz
com os meus filhos
depois de muito
e longo sofrimento. Tinhamos uma
vida normal e de repente
tudo caiu e muito doloroso, devido a rituais de magia negra que o sócio do
meu marido nos rogou.
Queria separar-nos para
beneficiar com o nosso divórcio. Obrigado SHAMAN
por nos teres salvado. MIA.

O meu namorado
pediu-me em casamento, quando estávamos em férias nas
Caraíbas.Èramos
muito felizes e planeávamos o nosso casamento.De repente tudo virou às
avessas.Ele perdeu interesse
em mim e só queria afastar-se para longe de mim,até eu
visitar o SHAMAN.Ele abriu-me os olhos ao mostrar-me
a mulher que queria destruír
a nossa felicidade.Agora somos felizes e planeamos o
nosso casamento. L.P

Era um homem de
negócios com sucesso e com a mais
bela família, mas
nos últimos 6 meses fiquei sem casa sem razão alguma e perdi a minha
fortuna num simples negócio. Consultei o SHAMAN
e ele ajudou-me a reunir a
minha família. Agora estou
no bom caminho outra vez.
Obrigado SHAMAN.
LUIGY.

Era feliz na minha relação com o homem dos meus sonhos,ele saía de um
divórcio que a sua ex mulher não lhe
queria acordar.Fui ver o SHAMAN e ele
conseguiu livrá-lo de todos os laços e
energias vindos dessa mulher.Presentement o meu namorado já conseguiu o divórcio e nós somos muito felizes na nossa relação.Obrigado SHAMAN..JENNIFER.

Não conseguia andar sem ajuda de muletas.Os médicos não me davam muitas
esperanças.Fui consultar o SHAMAN e
ele mudou a minha vida drásticamente.
Com as suas orações e rituais,conseguiu
tirar-me as dores agonisantes que eu tinha.Tudo por causa de bruxaria.Agora voltei a minha vida ativa e já não preciso de muletas.Muito
agradecida SHAMAN por me teres ajudado tanto.
EMMANUELA

Já lhe disseram que o seu mal não tem cura? Sente-se inseguro, ou insegura? O dinheiro não rende? Foi despedido do seu
trabalho sem justa causa? Fica triste e desmotivado/a sem nenhuma razão para que tal aconteça? Acha que o seu conjugue
a engana? Acha que sofre de uma doença estranha ou incurável? Pode muito bem ser que esteja a atravessar uma fase difícil
da sua vida. Eu, Dukas dos Santos, sou psico-espiritualista, conhecedor das ciências superiores e ocultas, por isso dou uma
garantia de 100%. Venha visitar-me e verá a diferença. Verá que eu consigo curar o que outros não conseguem, com a palavra.

A bruxaria destrói olhares, amizades e até a sua própria saúde. As pessoas possuídas por uma bruxaria não
acreditam em nada, nem em ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. São pessoas que
foram enganadas e que não confiam em nada. São pessoas que foram enganadas por bruxos e por bruxarias.

7551 ST-HUBERT

438-338-9899
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HISTÓRIA

DO

Artigo cedido
pelo Museu do Fado

N

a história da construção da guitarra portuguesa, inteiramente
artesanal, distinguem-se duas famílias de guitarreiros que aperfeiçoaram e transmitiram o seu segredo ao
longo de sucessivas gerações.
A primeira inicia-se com Álvaro da
Silveira e é continuada por Manuel
Cardoso e seu filho Óscar Cardoso. A

segunda nasce com João Pedro Grácio
e mantém-se com João Pedro Grácio
Júnior, que se destaca de seis irmãos,

F
FADO(5) PALCÍDIA RODRIGUES

e seu filho Gilberto Grácio. O diálogo
permanente entre esta oficina e os executantes que a preferiram, como Luís
Carlos da Silva, Petrolino, Armando
Freire, Artur Paredes, Carlos Paredes,
José Nunes, foi fundamental á evolução técnica e acústica do instrumento.
De entre os guitarristas, Armando Augusto Freire, também conhecido por
Armandinho (1891-1946) foi autor de
inúmeros fados e variações, deixando
uma escola da qual saíram, entre ou-

tros, Jaime Santos, Carvalhinho, Raúl
Nery e José Fontes Rocha.

ERSONALIDADES DA HISTÓRIA DO

ADO

( 20 Fevereiro, 1912 - 14 Julho, 2007 )

F

ilha de Luzia da Silva, costureira, e
Manuel Augusto Rodrigues, marceneiro, Alcídia Rodrigues Gameiro
foi a mais nova de cinco irmãos, nascendo em Lisboa, no bairro de Alcântara, no dia 20 de Fevereiro de 1912.
Em 1914, em virtude das dificuldades
financeiras que a sua família vive, Alcídia parte as Caldas da Rainha onde é
acolhida por outra família. Neste local
e junto da família de acolhimento Alcídia viveu até aos oito anos de idade.
Nesta cidade era frequente acompanhar a mãe adoptiva aos “bailaricos”,
facto esse que nos relata: “tudo quanto
elas cantavam, eu ia para ao pé delas
e aprendia os versos todos e depois ia
para a minha mãe adoptiva e cantava.”
Despertava então, para a jovem Alcídia, o gosto pela música e pela sua interpretação.
Aos 8 anos de idade Alcídia regressa
à cidade natal, Lisboa, retomando o
contacto com a sua família de origem.
Aqui se estabelece e passa por vários
empregos, desde costureira (como a
sua mãe), a empregada de balcão e empregada num restaurante, até enveredar
pela carreira artística, que é traçada da
seguinte forma: “…fiz um trabalho de
costura e fui entregá-lo à Calçada dos
Cavaleiros. Quando passei, ouvi tocar
uma guitarra e fui ver… espreitei, era
uma casa onde se vendia ginjinha. Os
guitarristas iam para lá ensaiar os rapazes e as raparigas. (…) Convidaram-me a entrar para ouvir cantar, disse que
não podia pois tinha um trabalho para
entregar. Quando vim entrei, aproveitei
o convite, era mesmo isso que eu queria.”. Encorajada como o convite para
entrar, Alcídia Rodrigues acaba por
cantar para o público.
Surge também, neste contexto, a
oportunidade de Alcídia Rodrigues conhecer poetas, que lhe escrevem versos, mas aos quais lhes dá uma interpretação muito pessoal.
Aos 16 anos de idade começa então
por cantar como amadora, em colectividades e associações, muitas vezes
acompanhada ao piano e banjo. Destes
locais, destaque para o Avenida-Bar,
vindo a estrear-se como profissional,
no Café Luso no dia 6 de Fevereiro de
1934. Mais tarde, apresenta-se também
nos emblemáticos Retiro da Severa,
Capitólio, Café Luso e Café Mondego.
Ainda como amadora integra o elenco
de duas peças de teatro que se estreiam
no Lisboa Clube, localizado no Bairro
Alto. Integrando uma companhia de
teatro percorre todo o país e viaja até
à Guiné, a convite de Rui Metelo, um
conhecido empresário na área. Em entrevista Alcídia Rodrigues acrescentará: “Não aceitei mais contratos devido
à família. Queriam que fosse às Ilhas,
tive contactos para o Brasil, o Pimentel dizia que o género que cantava era
muito bom, cantava fados alegres, mas
não pude, tinha a família e tinha que
olhar por eles…”.
A sua popularidade alarga-se e passa
a actuar em verbenas, colectividades,
festas de beneficência e várias casas

particulares, com destaque para a do
Conde de Burnay. É convidada a interpretar alguns temas de Fado em rádios
locais tais como a Rádio Graça, a Rádio
Luso e a Rádio Peninsular, Rádio Club
Português. Alcídia Rodrigues revela-se
então, como uma das mais acarinhadas
fadistas, afirmando “fui sempre muito

bem recebida pelo público.”
Na Rádio Graça, Alcídia Rodrigues
grava o seu primeiro disco de 78 rpm que
será comercializado nos Estados Unidos
da América.
Em 1946 Alcídia Rodrigues protagoniza um curioso episódio em que, em
resposta a um presumível “detractor” do
fado, revela todo o seu profissionalismo
e dedicação à causa fadista. Este gesto,
em notícia na imprensa da época, revela
Alcídia Rodrigues como “…uma pequena figura de mulher, todavia sua alma,
que ela expande, glorificando-a num arrebatamento espiritual, é enorme, é vasta como a própria alma do povo.” (Cf.
“Canção do Sul”, 02 de Março de 1946)
Em “Ídolos do Fado”, Vítor Machado,
refere que os fados “Horácio” e “Martinho” são de autoria de Alcídia Rodrigues (Vítor Machado (1937): 49) e de
acordo com a publicação “Canção do
Sul” somam-se a estes, os seguintes registos: “Fado da Bica”, e “Bailarico de
Santo António”, entre outros. (“Canção
do Sul”, 1 Março de 1938). Destaque
ainda para a música do “Fado Tradição”,
sobre a qual a nos confidência: “Quem
popularizou o fado Embuçado, que é o
Fado Tradição, música minha e letra de
Gabriel de Oliveira, foi o Ferreira Rosa.
(…) Gostei que ele fizesse isso.”.
Alcídia Rodrigues é autora de outras
músicas que entretanto registou na Sociedade Portuguesa de Autores, desejando que as mesmas tivessem maior
divulgação. No seu repertório destacamos poemas de grandes poetas da época,
tais como João Linhares Barbosa, Carlos
Conde, Gabriel Oliveira, Armando Neves e Raul de Oliveira.
No decorrer da sua carreira foi acompanhada por excelentes instrumentistas,
com destaque para Armandinho, Jaime
Santos, José Nunes, Casimiro Ramos,
Miguel Ramos, entre outros.
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O INFANTE D. HENRIQUE E A
EXPLORAÇÃO DO LITORAL AFRICANO (1)
O

início do processo dos Descobrimentos Portugueses ficou a dever-se, como é sobejamente conhecido, á acção verdadeiramente ímpar de
um homem: o Infante D. Henrique.
De facto, foi sob as suas ordens e o seu impulso que
se iniciaram as primeiras viagens de exploração da
costa africana, no caminho que mais tarde levaria os
portugueses á Índia e ao Brasil. Mas convém não esquecer os homens que, agindo sob as suas ordens,
as souberam levar a bom termo. Por outro lado, parece certo que o avanço do descobrimento da costa
de África não obedeceu a um plano pré-estabelecido pelo Infante, mas antes resultou de uma série de
factores, como as condições políticas do Reino, os
proveitos obtidos pelas viagens, o insucesso da política militar marroquina, a resolução gradual dos problemas de navegação que surgiam passo a passo e,
evidentemente, a teimosia do Infante em prosseguir
mais além. É certo que os seus objectivos no início
das viagens não são os mesmos á data da sua morte,
quando os portugueses já chegaram a zonas longínquas de África, os conhecimentos náuticos adquiridos são já importantes, os proveitos económicos das
viagens já visíveis.
O sucesso da conquista de Ceuta, em 1415, abriu
portas á presença portuguesa além-fronteiras. É o Infante D. Henrique que toma a seu cargo a empresa
africana, de prosseguimento da conquista de Marrocos, facilitada, pensava-se, pelo controlo do estreito
de Gibraltar permitido pela conquista de Ceuta. Em
1419, data provável, os seus homens chegam á ilha
da Madeira, alguns anos depois tentam, pela primeira
vez e sem efeito, a conquista das Canárias, e chegam
aos Açores talvez ainda na década de 1420.

A partir de 1422, o Infante pressiona os seus homens
a passar o Cabo Bojador com o objectivo provável
de contornar Marrocos pelo Sul. De qualquer modo,
os objectivos de conquista do Norte de África sobrepõem-se ainda a quaisquer outros. Conta o cronista
Gomes Eanes de Zurara como durante vários anos
tentaram os homens do Infante passar o dito Cabo,
sem sucesso. São bem conhecidos os motivos que o
Infante teria para tal feito, segundo o cronista: vontade de conhecer a amplitude do poderio muçulmano,
procura de aliados cristãos para uma aliança, motivações económicas, simples curiosidade. Finalmente,

em 1433, enviou um seu escudeiro, Gil Eanes, numa
barca, a fazer uma vez mais a tentativa. Mas devido
ao temor existente de tal empreendimento, o mesmo
regressou sem o conseguir. E Zurara continua:
“Mas logo no ano seguinte o Infante fez armar outra
vez a dita barca. E chamando Gil Eanes de parte, o
encarregou muito que, todavia, se trabalhasse de passar aquele cabo. (…) O Infante era homem de mui
grande autoridade, pela qual suas admoestações, por
brandas que fossem, eram para os sisudos de muito
grande encargo, como se mostrou por este, que depois destas palavras determinou, em sua vontade, de
não tornar ante a presença de seu senhor sem certo
recado de aquilo por que o enviava. Como de facto
fez, pois, aquela viagem, menosprezando todo perigo, dobrou o cabo [para] além, onde achou as coisas
muito pelo contrário do que ele e os outros até ali
presumiram.”
Em 1435 parte novamente na expedição de Afonso Gonçalves Baldaia, avançando cerca de 50 léguas
para além do Bojador mas sem outro resultado. A suspensão das viagens de exploração, no ano seguinte,
deveu-se a duas causas distintas: em primeiro lugar,
ao esforço de guerra em preparação para a conquista
de Tânger, que era na época muito mais importante
do que as viagens de descobrimento; depois, um problema náutico: os navios utilizados até então, barcas
ou barinéis, de pano redondo, só conseguiam navegar
com ventos favoráveis. Mas a sul do Cabo Branco
os portugueses deparam com ventos permanentes de
nordeste, e com correntes marítimas desfavoráveis, o
que tornava muito difícil, senão impossível, o regresso ao reino.
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ROSTOS, OLHARES E MEMÓRIA

JOAQUIM NETO
Este texto foi extraído do livro “Rostos, Olhares
e Memória”, da autoria de Manuel Carvalho e
Joaquina Pires, uma viagem despretensiosa ao
interior da alma da Comunidade Portuguesa de
Montreal.
Como tantas vezes acontece na vida, foi a adversidade
que forjou o homem de rija têmpera que temos à nossa
frente e que desde criança teve de batalhar, com unhas e
dentes, para conquistar um lugar ao sol.
Nasceu na aldeia de Ribeira de Cima, Porto de Mós,
em plena serra, no ano de 1934, marcado por doloroso
estigma. A comoção salta-lhe aos olhos quando confessa:
«O meu pai, não sei como hei-de classificá-lo, nunca
foi meu pai. A minha mãe, coitada, teve de ir servir na
casa de uns senhores doutores de Porto de Mós.»
Por força das circunstâncias, criado na casa do avô, no
meio de muitos familiares, teve, apesar de tudo, uma
infância tranquila. A infância duma criança da aldeia,
por entre jogos de pião e de berlinde, escondidas, fisgas e ninhos. Quando concluiu a 4ª classe, esperava-o o
fatídico trabalho na lavoura, na propriedade da família.
Mas a vontade de quebrar grilhões cedo o inquietou.
«Um dia achei que a enxada fazia doer as mãos, fui ter
com um serralheiro que tinha uma oficina em Porto de
Mós e convenci-o a aceitar-me lá como aprendiz.»
Depois deste primeiro passo de abertura ao mundo, os
anos passados na tropa, acabaram de formar a vontade
férrea do rapaz. A mentalidade redutora da aldeia asfixiava-o, sôfrego de novos horizontes.
Terminado o serviço militar, rumou para Lisboa; a C.
Santos, um conhecido concessionário de automóveis de
luxo, abriu-lhe as portas.
Data também desse tempo a sua aproximação à Juventude Operária Católica, onde conheceu a futura esposa.
Certo dia, Arantes e Oliveira, ministro das Obras Públicas, um inesperado cliente com quem se relacionara,
fez-lhe uma proposta aliciante:
“Não quer emigrar para o Canadá?”
Com padrinho de tanta influência, todas as portas se
lhe abriram por magia e passados escassos meses já tinha toda a documentação nas mãos. «E foi assim, eu
vinha completamente para o escuro. Tinha uns rapazes
que eram da minha terra mas quando cheguei não estavam cá, andavam para o norte, na construção do caminho de ferro. Fui para a apanha do tabaco, no Ontário.
Não havia mais nada, tinha de fazer qualquer coisa.»
Ao fim de uma semana, compreendeu que não resistiria por muito mais tempo ao castigo daquela faina árdua. Resoluto, com dez dólares no bolso, abandonou a
quinta.
«Andei horas a pé, pelo meio da noite, perdido.»
Narra uma história rocambolesca, nada abonatória
para um grupo de portugueses que se aproveitaram da
sua fraqueza. Mais morto do que vivo, acabou, finalmente, por chegar a Toronto, a casa de gente amiga.
«Em Toronto, arranjei trabalho com um alemão electricista e amante da cerveja. Mal nos compreendíamos
mas nunca tive um patrão como aquele na minha vida.
Quando ele empinava uns copos a mais era eu que conduzia a carrinha, tive pena de o deixar.»
Depois de breve estadia em Ottawa, regressou a Montreal onde frequentou a Escola de Mecânica e tirou um
curso de transmissões automáticas e de soldadura.
«Era uma batalha de todos os dias.»
Encontrou emprego mais estável numa garagem de
dois irmãos judeus de grande coração que o acolheram
de braços abertos.
«Quando lhes anunciei, no meu francês atravessado,
que a minha mulher, com quem casara por procuração,
estava para chegar, deram-me três dias de folga e pagaram-me uma semana inteira. É o nosso presente de
casamento, disseram.»
Mais tarde, já mais integrado e fluente nas línguas, foi
ensinar mecânica para o Instituto Aviron e pouco depois
para a Comissão Escolar Jerôme Le Royer. Era o coroar

de uma longa e penosa escalada profissional.
Com o nascimento da filha as responsabilidades redobraram. Em colaboração com a mulher, abriu na St-Laurent um bazar que vendia de tudo, sobretudo bugigangas importadas de Portugal. Mais tarde, o bazar
transformou-se na “Tagus” uma agência de viagens,
quando se apercebeu que os portugueses, depois da
árdua luta dos primeiros tempos, começavam a sonhar
com as merecidas férias em Portugal e a encher, no verão, os aviões da saudade. Subitamente, nos meandros
da conversa, salta uma revelação inesperada. A imagem
de homem austero e frio, que transparecia até ali, dissolve-se, transfigura a corrente da conversa. «Pouco tempo
depois de cá estar, eu e uns amigos passámos diante de
uma loja de instrumentos musicais quando vi um sa-

aquilo nascesse! A APC, o Clube Portugal de Montreal,
todas as colectividades que depois nasceram, aquilo foi
uma grande epopeia. Assim é que se faz uma raça. Foram homens que acreditaram. Quando daqui sair, vou
lá pagar as minhas quotas, é um dever de que nunca me
esqueço de cumprir.» Ajeita os óculos no nariz, respira
fundo, a voz engrossa convicta das suas verdades. «E a
Caixa Portuguesa Desjardins? É uma instituição de que
nos podemos todos sentir orgulhosos. Quantas centenas, para não dizer milhares de portugueses compraram
a casa com o dinheiro que a Caixa emprestou? Houve
homens generosos, de coragem, que souberam bater
na boa porta para que aquela grande obra fosse avante.
Não fui do primeiro grupo mas estive lá quase desde
o princípio, quando a Caixa ainda estava instalada na

xofone exposto. Comprei-o com dinheiro que eles me
emprestaram. Esse saxofone hoje é da minha neta.» E
ainda para nosso maior espanto: « Já tocava clarinete
e saxofone soprano na banda de Porto de Mós, desde
os meus onze ou doze anos. Aqui cheguei a tocar nos
bailaricos com a malta, numa ou outra festa.»
Sorri, deliciado com a impressão causada. A conversa flui agora por outros caminhos. Ficamos a saber que
cedo se implicou na vida da Comunidade portuguesa.
Há uma história logo dos primeiros tempos que ainda
hoje lhe traz lágrimas aos olhos.
«Um dia a Acção Católica organizou uma excursão ao
santuário de Saint Anne de Beaupré e quando começámos a desfilar eu levava a bandeira portuguesa. De repente, vejo um velhote acompanhado por uma senhora
mais ou menos da mesma idade que à minha passagem
se inclinou para agarrar a bandeira e beijá-la com fervor.
Quando voltei atrás, a senhora contou-me que eram refugiados políticos que viviam do outro lado da fronteira,
nos Estados Unidos, e que sentiam muitas saudades de
Portugal que já tinham abandonado há muito tempo.
Ainda hoje me comovo.»
A confirmar as palavras, a comoção embarga-lhe a
voz. Faz uma pausa a dar tempo para que a intensidade
da cena se desvaneça.
Quando, logo de seguida, começa a falar da Associação Portuguesa do Canadá, a voz sai-lhe num murmúrio, apercebemo-nos que está a entrar em chão sagrado
que é preciso pisar com reverência, e não é para menos,
ou não seja a APC a mais antiga associação portuguesa
do Canadá.
«Estive lá quase desde o princípio, sou do tempo do
Roldão de Andrade, um homem que se dedicou de alma
e coração. Ia para lá com o meu saxofone para animar as
festas. As horas de trabalho que tanta gente deu para que

avenida Des Pins. Só deixei de pertencer ao conselho de
administração no último mandato.»
Na hora de deitar contas ao caminho percorrido, sobressai uma certa desilusão. «Quando falo disto, custa-me. Sinto um pouco de mágoa, por não termos feito
mais coisas, devido, em parte, às incompreensões. Há
uma falta de participação. As instituições não desaparecem, são nossas, continuam aí de pé. O que está a desaparecer é a vontade de fazer. Há mais falantes do que fazedores. Gostaria que os portugueses se unissem mais.»
Palavra puxa palavra, acabámos por abordar o afastamento das gerações mais novas das lides comunitárias.
Não tem ilusões, é peremptório: «Penso que a culpa não
é deles. Já não são portugueses. Nasceram numa outra
época. Há uma invasão da língua inglesa. Veja em Portugal, na televisão, só se ouve inglês. Por cá, quantos
miúdos vêem por aí a falar português?»
A conversa resvala por outros temas, inevitavelmente
para as saudades do regaço da terra-mãe. «Ia frequentemente a Portugal, temos um apartamento em Leiria.
Ia até à praia, gostava de passear pelo pinhal, para repousar o espírito, gosto muito duma pequena mata que
há à beira de S. Pedro de Moel.» Agora com o passar
dos anos, com as doenças que surgem, a esperança do
regresso definitivo, durante tantos anos alimentada, está
cada vez mais afastada. A renúncia involuntária tem
muitas faces e explicações, subtis sublimações.
« ...Não posso deixar a neta, a filha. É assim, vamos
vivendo conforme é possível.» Os dedos das mãos entrelaçam-se, nervosos. Mas logo a cabeça se levanta, a
fronte altiva. O rapaz que partiu da Ribeira de Cima, à
conquista do mundo, está mais velho, um pouco desiludido, mas ainda continua com forças para enfrentar os
desafios da vida.
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VITAMINA D: QUANDO VALE
P

ara um número cada vez maior de cientistas,
a protagonista desta reportagem merecia ser
eleita a molécula do século no que sito longevidade.
Depois de provar seu papel protetor aos ossos, ela
acumula de tempos em tempos um novo potencial
preventivo ou até terapêutico. De doenças cardíacas a
câncer, a impressão é que boa parte dos males crônicos
tem menos probabilidade de aparecer quando os níveis
da substância — que dentro do corpo trabalha como
hormônio — estão em alta. A história seria perfeita se
todas as pessoas tomassem banhos diários de sol, se
abastecessem de salmão e sardinha e, acima de tudo,
não houvesse fatores capazes de atrapalhar a produção
da vitamina pela pele.
A realidade, porém, é diferente: estima- se que entre
30 e 50% da população mundial apresente taxas inadequadas de vitamina D — fenômeno que não poupa um

A

PENA SUPLEMENTAR?

país tropical como o Brasil. Essa defasagem tende a
ser maior nas grandes cidades, porque, dentro de casa,
do escritório ou do carro, as pessoas acabam fugindo
do sol.
Atingir a cota de 400 a 600 unidades internacionais,
preconizada a adultos saudáveis, não é tarefa hercúlea.
“Bastaria caminhar no parque permanecendo com braços e pernas expostos ao sol, sem filtro solar, durante 15 minutos pela manhã”, diz a nutricionista Lígia
Martini, da Universidade de São Paulo.
Mas, como você deve imaginar (ou sentir na pele), a
rotina atribulada e as variações climáticas dificultam
as coisas. “Além disso, depois dos 50 anos a necessidade de vitamina D aumenta para cerca de mil unidades diárias”, observa a reumatologista Vera Szejnfeld, da Universidade Federal de São Paulo “E, com
o avançar da idade, nossa pele perde a capacidade de
sintetizar a substância a contento.” Daí, não adianta
torrar sob o sol. A solução definitiva também não seria
se refestelar de salmões, por exemplo. Convenhamos:
não há apetite que aguente.
O fato é que, se os níveis da molécula no sangue
ameaçam minguar, é recomendável estudar a possibilidade de recorrer à suplementação, ou seja, às gotas da
versão sintética da vitamina. “Além de contribuir com
a osteoporose, o déficit desse hormônio provoca dores
nos ossos e fraqueza”, avisa Vera. Bem indicados, os
suplementos exibem altos índices de segurança. “As
doses recomendadas não oferecem o risco de intoxicação nem efeitos colaterais”, garante a professora.
Existem grupos para os quais a suplementação é extremamente bem-vinda. Isso significa que entre essa
gente faz todo o sentido dosar a molécula no sangue e,
se necessário, adotar em seguida o conta-gotas. Encabeçam a lista as mulheres na menopausa, alvos fáceis
da osteoporose. Sozinho, o cálcio não faz milagre pelos ossos: é a vitamina D que assegura sua absorção

no intestino. Quem tem mais de 65 anos também deve
investigar suas taxas. Além de o organismo perder a
competência para produzi-la, essa turma está mais
ameaçada de fraturas. “E a vitamina D ajuda inclusive
a evitar a perda da massa muscular”, afirma a nutricionista Camila Freitas, de São Paulo.
Todas as pessoas privadas de saídas frequentes ao ar
livre precisam ficar de olho na concentração de vitamina D que corre em suas veias. “Devemos avaliar a
necessidade de suplementação em indivíduos doentes,
acamados e naqueles que apresentam sérias restrições
para tomar sol”, afirma a endocrinologista Victoria
Borba, presidente do Departamento de Metabolismo
Ósseo e Mineral da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Faz parte desse grupo, por
exemplo, quem já teve um câncer na pele e, assim, é
orientado a se esquivar do astro rei. Por falar no tecido
que reveste o corpo inteiro, sua tonalidade interfere na
fabricação da vitamina. A pele dos negros, por exemplo, pena para sintetizá-la, e, por isso, eles costumam
padecer mais facilmente com níveis insuficientes. “A
melanina, o pigmento da epiderme, funciona como
uma barreira natural contra os raios solares”, justifica Vera Szejnfeld. Nesse aspecto, essa proteção não
é 100% benéfica. A obesidade é outro capítulo à parte
quando rastreamos os estoques da prestigiada molécula. A vitamina D é normalmente armazenada no fígado e nas células de gordura — quando é requisitada,
migra desse depósito para a circulação. “Só que nos
obesos ela acaba presa no tecido adiposo”, diz Vera.
Resultado: falta vitamina no sangue e, assim, não é de
jogar fora a ideia de recorrer à suplementação. Mesmo
quem se submete a uma cirurgia bariátrica não escapa desse déficit. “Como alguns desses procedimentos
promovem um desvio no intestino, há um comprometimento na absorção da substância”, avisa Victoria. E,
aí, chamem as gotinhas.
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ÓLEO
T

DE COCO EMAGRECE MESMO?

odos estão de olho nele, a bola da
vez em termos de perda de peso.
Mas sua eficácia divide opiniões. Fique por dentro e avalie se vale a pena
investir no alimento.
Se tem um óleo que pode ser considerado o queridinho do momento, é o
de coco extravirgem. Extraído do fruto
maduro, ele virou febre principalmente
entre aqueles que desejam se livrar de
vez das dobras que teimam em se espalhar por diversas partes do corpo.
Para pesquisadores da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, todo
esse auê é compreensível. Eles prescreveram uma dieta de manutenção de
peso a 30 homens com um grau de obesidade leve. Enquanto metade consumiu
1 colher de sopa cheia de óleo de coco
todo santo dia, a outra teve de engolir
óleo de soja, na mesma porção.
Em 45 dias, o resultado agradou: apesar de o óleo proveniente da fruta ser
cheio de gordura saturada e calorias, ele
ajudou a reduzir o índice de massa corporal, o volume de gordura e a circunferência na cintura de quem o incorporou
à dieta. Além disso, contribuiu para o
aumento de massa magra, ou seja, músculo puro. “Há o caso de um paciente
que perdeu cerca de 7 quilos”, revela a
nutricionista Christine Erika Vogel, uma
das responsáveis pela investigação.
De acordo com a especialista, o óleo
auxiliaria no emagrecimento porque
carrega um tipo de gordura conhecido
como triglicerídeo de cadeia média,
com destaque para o ácido láurico. E
esse tal de ácido láurico gera energia na
célula de forma acelerada. “As outras
versões precisam de uma enzima para
realizar esse processo, acumulando-se
mais facilmente na forma de gordura
corporal”, explica. Na prática, o óleo de
coco turbinaria o gasto energético, favorecendo, assim, a degola dos pneus.
As qualidades desse derivado do coco
não se resumem à sua capacidade de
botar lenha no metabolismo. “Assim
como outros óleos e gorduras, o produto derivado da fruta retarda o tempo de
esvaziamento gástrico, proporcionando
maior sensação de saciedade”, diz a nutricionista Andréia Naves, que é diretora
da VP Consultoria Nutricional, em São
Paulo.
Dessa forma, a quantidade de comida
que vai ao prato ao longo do dia tende a
ser menor - seria o fim dos ataques desenfreados de gula sem tanto sacrifício.
“Aliado a uma alimentação equilibrada
e à prática regular de atividade física,
esse efeito auxiliaria no emagrecimento”, avalia Andréia.
Para Ana Carolina Gagliardi, nutricionista do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo, o Incor,
não há dúvidas sobre o poder das gorduras em deixar a barriga empanturrada.
“Ainda assim, o papel do óleo de coco
no processo de perda de peso é muito
controverso”, pondera. “É que as pessoas que o consumiram durante os estudos também seguiram uma dieta com
restrição de calorias. Por si só, isso já
torna o emagrecimento presumível.”
“Realmente, não adianta ingerir o óleo

de coco e exagerar nos salgados, nas frituras e nos doces. Não há milagres. Para
emagrecer, é preciso mudar o estilo de
vida”, concorda Christine, pesquisadora

da UFRJ. Só para constar, cada grama
de óleo de coco reúne 9 calorias. Portanto, incorporá-lo à dieta sem providenciar mudanças no restante do cardápio
não fará com que o ponteiro da balança tombe. “A recomendação é que 25 a
30% de nossa alimentação seja composta de gorduras, sendo que no máximo
7% devem vir das saturadas, como as
presentes no óleo de coco. Então, quem
usar o ingrediente precisa investir em
alterações na rotina, como preferir carne
magra e tomar leite desnatado”, avisa a
nutricionista Ana Carolina.
Extravirgem ou refinado?
Se bater a dúvida, opte pelo primeiro
sem pestanejar. “A versão extravirgem
é obtida da carne do coco maduro, que
pode ser fresco ou seco”, conta Bruna
Murta, nutricionista da rede Mundo
Verde, em São Paulo. “Nesse processo,
não são empregados solventes químicos
nem altas temperaturas. “Por outro lado,
o produto refinado, ou virgem, apresenta perda de uma parte dos antioxidantes.
“Por isso, seus benefícios são comprometidos”, conclui Bruna.
Polêmica à vista
Além do aspecto da saciedade, os outros benefícios relacionados ao óleo de
coco não são vistos com tanta empolgação por uma boa parte de especialistas,
já que o fato de ser formado por gorduras saturadas do tipo triglicerídeo de
cadeia média não é considerado exatamente uma grande vantagem.
“De fato, eles são processados com
maior rapidez. Mas gerar energia não
é o mesmo que dissipá-la como calor”,
informa Rosana Radominski, endocrinologista e presidente do Departamento

de Obesidade da Sociedade Brasileira
de Endocrinologia e Metabologia. “Ela
pode ser usada para ajudar a acumular
gordura no corpo, caso a ingestão caló-

rica seja maior do que o gasto.”
O também endocrinologista Alfredo
Halpern, do Hospital das Clínicas de
São Paulo e autor do livro A Nova Dieta
dos Pontos para Crianças e Adolescentes, recém-lançado por SAÚDE, vai na
mesma toada: “Talvez a gordura saturada de cadeia média possa fazer menos
mal do que a de cadeia longa. Daí a dizer que emagrece é absurdo. Ela engorda tanto quanto as outras”.
É bom frisar que rechear a mesa com
alimentos gordurosos merece atenção
redobrada não só porque dispara o risco
de obesidade, epidemia que está por trás
de uma série de doenças - de males cardiovasculares a câncer.
A digestão vagarosa, por exemplo,
pode ser um problema para certas pessoas.
“Uma dieta rica em gordura é capaz
de piorar os sintomas de quem já sofre
com um processo digestivo mais lento ou tem histórico de refluxo”, conta
o gastroenterologista Ricardo Barbuti,
que integra a Federação Brasileira de
Gastroenterologia.
Outro grupo que deve pensar duas
vezes antes de regar sem pudor os pratos com óleo de coco é o de pacientes
diagnosticados com esteatose hepática,
quando o fígado entra num processo de
engorda. “Devido à sua composição, o
alimento pode aumentar a dimensão do
problema”, esclarece a nutricionista Andréia Naves.
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MAGIA DE NATAL
COM A DEBBIE PACHECO
Antero Branco
e fotos de Paulo Quintans
voz de ouro da comunidade, Debbie Frazão
Pacheco, participou no espetáculo “À Nous de
Vous”, organizado pela escola do cantor e compositor Jean Sebastien Lavoie, no passado Domingo,
no Theatro Rialto.

A

Muitos portugueses, fãs da Debbie, deslocaram-se
ao Rialto, para saborearem a sua voz de encanto. Entre eles o nosso amigo Dr. Morais, que me deu uma
lição histórica dessa magnífica sala, que eu desconhecia. O teatro foi construído no início dos anos
vinte. A fachada foi inspirada da Opera de Paris. O
seu interior, de estilo Barroco, com uma rica decoração de mármores, pinturas e madeiras esculpidas. Na

sua origem servia como sala de cinema. Hoje, a sua
vocação mudou de rumo e serve essencialmente para
apresentação de espetáculos e de peças de teatro.
Tem uma capacidade 770 lugares na plateia e de 600
no balcão. Devido à qualidade da sua decoração interior, foi designado sítio histórico nacional em 1993 e
de monumento histórico, em 1988.

Com a sala completamente repleta, a Debbie ao iniciar a sua prestação, com “ Have yourself a Merry
little Christmas”, dedicou-a a alguém de especial e
disse: “Para ti, que fostes o primeiro a ver em mim,
o que eu não tinha visto”. E assim, durante duas horas, o encanto das canções e melodias de Natal se seguiram, uma atrás da outra, tanto pela Debbie, como
pelos alunos da escola de cântico. A família Lepage,
que recentemente tivemos a oportunidade de admirar
na Radio Canada, na emissão “Un air de famille”,
interpretaram alguns trechos do seu reportório.
O momento mais alto, foi sem dúvida, quando a nossa conterrânea e Jean Sebastien Lavoie interpretaram
“The prayer”, em memória das vítimas de Newtown.
A Debbie, com todo o seu talento e sua voz de anjo,
voltou a encantar-nos neste Natal
Muitos parabéns ao Jean Sebastien Lavoie e toda
a sua equipa. Foi realmente um espectáculo de
grande qualidade. Com vozes magníficas e músicos de grande calibro.
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NASCIMENTO, ENCARNAÇÃO,
J. J. Marques da Silva

N

atal, dizem, pode aplicar-se ao “Nascimento
de Jesus Cristo». Porém, Natal não aparece
na Bíblia. “Dia natalício”, sim, está escrito a respeito de Herodes.
Efetivamente, na Bíblia não aparece o vocábulo Natal, e ainda menos com o sentido de “Festa da natividade de Jesus”. O dia de natal foi fixado em 25 de

Dezembro, e mesmo aí não se refere a Jesus, pois,
não esqueçamos: --Jesus não nasceu a 25 de Dezembro. “Árvore de natal” também é termo que não se
encontra na Bíblia. O termo “torrão natal” é usado
para o lugar onde alguém nasceu, mas não significa
encarnação.
Passemos adiante.
A Bíblia tem muitos textos que salientam de vários
modos a vida de Jesus Cristo, (o Verbo da vida) mas
a palavra “carne” nem sempre é compreendida, a servir para a vida e para a morte. João inicia o seu Evangelho a dizer de Jesus: --“No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus”. Na
sua primeira epístola esclarece: --“Nisto reconhecereis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa
que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus” (4:2).
No Evangelho é bem claro: --“E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade,
e vimos a sua glória, atribuída como unigénito do
Pai” (João 1:14). Entendemos que não deixou de ser
Deus, mas que assumiu existência humana; “habitou
entre nós” com particularidades divinas. Já existiam
no Antigo Testamento, expressões para a vida humana: --“a minha alma tem sede de ti; o meu corpo te
almeja” (Salmo 63:1). “Ainda que a minha carne e o
meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza”
(Salmo73:26).
A palavra “carne” é um termo genérico que inclui o
ser humano e os animais. No sentido teológico, “carne” não é alguma coisa que o homem possua como
natureza para o que ele deseja, mas também para o
que ele é, e cumprir em glória. Tem havido gente
a pensar que o divino Criador se tornou “Deus em
carne”, uma pessoa natural e humana, e fazem comparações com as características das religiões miste-

DE

JESUS

riosas. Porém a explicação que cobre os factos é que
o impacto da própria vida de Jesus Cristo, morte e
ressurreição, e os seus milagres, convenceu os seus
discípulos, e continua a tocar almas para serem salvas, de modo a crerem que a encarnação foi devida à
sua divindade.
Ele era Deus. Na Terra foi dado à luz por uma virgem que Deus escolheu, cresceu, e foi “varão aprovado por Deus diante dos homens, crucificado por mãos
de iníquos, porém ressuscitou rompendo os grilhões
da morte, porquanto não era possível que Ele fosse
retido por ela” (Atos 2: 22,24). Continua Deus, trinitário com o Pai e o Espírito Santo.
O conceito de Natal tem tido variedade em um descalabro humano. Como Menino, fizeram-se presépios com as pequenas imagens dos pais de Jesus, os
pastores, os magos, os animais, e outros ícones que
chegavam a ser igualmente adorados. Hoje há comerciantes que o trocaram pelo “Papá noel”, e outros
meios para atrair compradores. Não vamos deter-nos
em mais fantasias, porém toda a gente sabe. E há
quem pergunte:
--Se a riqueza se espalha, e todo o mundo aproveita,
por que Deus não intervém?
--Ele é também liberdade, e essa leva a perder a via
da eternidade! Entretanto, alguns pobres, gratos pela
sua mesa em festa, o seu lar com música do coração,
e na fartura da sua alma, erguem as mãos e chamam
Jesus para participar!!
“O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos” (Prov. 29:13).
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Frescura Absoluta...

para os festejos da temporada das Festas !
Filetes de salmão fresco

Polvo da Tanzânia

Produto do Canada

400-700 grs / Produto congelado

O salmão em festa !
Secção de carangueijo das neves gigante
12-14 / Produto congelado

2

Preço regular :

7

99$

99$
/ lb

/ lb
6,59$ / kg

Anjou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Halles d’Anjou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 355-4734
355 473
Beloeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Place Beloeil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 446-2000
Brossard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Quartier DIX30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 656-9599
Laval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Centropolis / Marché Gourmand . . . . . . . . . 450 681-3399
Montréal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4900, Molson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 908-1000
Saint-Jean-sur-Richelieu . . . . . . . . .Halles St-Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 349-5330
Sorel-Tracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6950, Marie-Victorin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 743-0644

/ lb

/ lb
13,21$ / kg

Produto fresco

999$$
/ lb
22,02$ / kg

Posta de atum

Vieiras gigantes

1299$

599$

Preço regular :

5-8 / Produto congelado ou ao balcão.

1999$$
/ lb
44,06$ / kg

Camarão da Argentina com escama
16-20 / 908 grs (2 lb) / Produto congelado

1899$$
/ lb
41,87$ / kg

1999$

Preços em vigor até quarta-feira 2 de Janeiro, segundo a
disponibilidade na loja, ou até esgotamento dos produtos.
As fotos desta publicidade são apresentações sugeridas.
www.odessapoissonnier.com

A maior cadeia de peixarias no Québec!

/ saco
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LERAM O MEMORANDO DA TROIKA?

CONCLUSÕES MAIS ÓBVIAS…
ERAM DIFÍCEIS!...
Domingos Freitas Do Amaral
(jornalista e escritor)

S

im, é a minha pergunta de hoje: já leram o
memorando de entendimento com a troika,
assinado por Portugal em Maio de 2011? Eu li, e
em pé de página deixo o link para quem o quiser
consultar, na sua tradução oficial. São 35 páginas,
escritas num português desagradável e tecnocrático, que têm servido a este governo para justificar
tudo.

Há 30 anos a servir
i a Comunidade
C
id d Portuguesa
P t

O MELHOR SERVIÇO
DE LIMPEZA A SECO

• Fazemos alterações e todo o serviço de sapateiro
• Especializado na reparação de forros de casacos
de couro e camurça

Temos bons preços

Peter: 20, St-Cuthbert
(esquina St-Laurent, entre des Napoléon e Roy)

Desde 1980

Ainda ontem, com descaramento, um dirigente do
PSD dizia que “este não era o Orçamento do PSD,
mas sim da troika”! Ai sim? Então eu proponho a todos um breve exercício de leitura. Tentem descobrir,
lendo o memorando, onde é que lá estão escritas as
4 medidas fundamentais pelas quais este governo vai
entrar para história de Portugal!

de subir o IVA para vários sectores chave, ao lançar a
sobretaxa e ao retirar os subsídios, o Governo expandiu a crise económica, e acabou com menos receita
fiscal e um deficit maior do que tinha. Isto foi pura
incompetência, e não o corolário de um “memorando de entendimento” onde não havia uma única linha
que impusesse estes caminhos específicos!

Sim, tentem descobrir onde é que lá está escrito que
se deve lançar uma sobretaxa no subsídio de Natal
de todos os portugueses (decidida e executada em
2011); cortar os subsídios aos funcionários públicos
e pensionistas (decidido e executado em 2012); alterar as contribuições para a TSU (anunciada e depois
retirada em Setembro); ou mexer nas taxas e nos escalões do IRS, incluindo nova sobretaxa (anunciados
no Orçamento para 2013), e definidos pelo próprio
ministro das Finanças como “um aumento enorme de
impostos”?

Mais grave ainda, o Governo de Passos e Gaspar,
sem querer admitir a sua incúria, quer agora obrigar o
país a engolir goela abaixo “um enorme aumento de
impostos”, dizendo que ele foi imposto pela “troika”.
Importa-se de repetir, senhor Gaspar? É capaz de
me dizer onde é que está escrito no “memorando de
entendimento” que em 2013 o IRS tem de subir 30
por cento, em média, para pagar a sua inépcia e a sua
incompetência?

Sim, tentem descobrir onde estão escritas estas 4
nefastas medidas e verão que não estão lá, em lado
nenhum. Ao contrário do que este Governo proclama, estas 4 medidas, as mais graves que o Governo tomou, não estão escritas no “memorando com a
troika”! Portugal nunca se comprometeu com os seus
credores a tomar estas 4 medidas! Elas foram, única e
exclusivamente, “iniciativas” do Governo de Passos
Coelho, que julgava atingir com elas certos objectivos, esses sim acordados com a “troika”. Porém, com
as suas disparatadas soluções em 2011 e 2012, o Governo em vez de melhorar a situação piorou-a. Além

Era bom que os portugueses aprendessem a não se
deixar manipular desta forma primária. Foram as
decisões erradas deste Governo que, por mais bem
intencionadas que fossem, cavaram ainda mais o
buraco onde já estávamos metidos. E estes senhores
agora, para 2013, ainda querem cavar mais fundo o
buraco, tentando de caminho deitar as culpas para a
“troika”?
Só me lembro da célebre frase de Luís Filipe Scolari: “e o burro sou eu?”
Para ler o memorando vá a: http://www.portugal.
gov.pt/media/371372/mou_pt_20110517.pdf).
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FESTA DE NATAL DO RANCHO FOLCLÓRICO “PRAIAS
DE PORTUGAL” DO CLUBE PORTUGAL DE MONTRÉAL
ealizou-se no passado sábado, dia 15 de Dezembro, a já habitual Festa de Natal, do Rancho Folclórico “Praias de Portugal”, na sua sede no
4397, Blv. St. Laurent, em Montréal.
Com uma sala repleta de gente, pois este ano a Festa de
Natal foi “alargada” a familiares e amigos do Rancho,
o que deu ainda maior moldura humana de presenças
na Sala que, diga-se, em abono da verdade, estava bem
decorada a condizer à alusão da quadra festiva que comemoramos. Foi com agradável surpresa, que se pôde
ver num écran, instalado prepositadamente para o efei-

que era tanto esperado dos mais pequenos…a chegada
do PAI NATAL, que este ano nos quis visitar e, com
o seu “OH…OH…OH…”contagiante, para gaudio da
criançada presente que não arredou pé antes da entrega
dos presentes e respectiva foto com o Pai Natal.
Findo a visita desse personagem da quadra natalícia,
veio mais música, para se dançar mais um pouco.
De seguida, fez-se o sorteio dos prémios que tinham
sido postos à venda, através de rifas. Haviam variadíssimos prémios mas, havia também “cabazes”, que foram
discutidos entre os mais interessados, até que…houve
um feliz contemplado, que vai saborear todo aquele recheio do “cabaz de Natal”, gentilmente oferecido pelo

serviços de entrega e abnegação, ao serviço desta nossa Instituição chamada de Clube Portugal de Montreal,
mais própriamente no Rancho Folclórico “Praias de
Portugal”. Assim, no ano de 2012, foram agraciados(as):
Grupo Infantil: Veronique Antunes e Gabriel Marcelino Grupo Sénior: Bianca Gouveia e Patrick Laranjeiro
Depois das respectivas fotos com os seus Diplomas de
Mérito, deu-se lugar aos dicursos habituais,
Teve a incumbência de apresentar, o Director do Rancho Sr. Carlos Ribeiro, que quis também fazer alusão
a esta Festa, e ao significado que ela reporta para estes
jovens, para o Clube e para a Comunidade, pois esta
Festa de Natal do C. P. M., já faz parte do “calendário”
de festas Comunitárias, agradecendo também a todas as
pessoas presentes, às equipas que se dignaram trabalhar
(decoração da sala, montagem da árvora de Natal, cozinha, serventes, etc. etc.,…um grande naipe de gente
benévola), para que este evento fosse do agrado de todos. De seguida, falou também a Directora do Rancho,
a menina Sarita Silva, que tambem agradeceu e quis
partilhar desta festa, desejando a todos os Directores
do C.P.M. Elementos do “Praias de Portugal” conjuntamente a seus familiares assim como à Comunidade
Portuguesa em Montréal, um FELIZ NATAL e BOM
ANO NOVO.
Como não podia deixar de ser, foi também o sr. António Moreira, na qualidade de Presidente do C.P.M., que
fez a alocução final, congratulando-se com a moldura
humana que quis partilhar connosco esta Festa de Natal do Rancho, enaltecendo o espírito de confraternização patente em todos os rostos. Agradeceu também a
todos(as) (Directores e membros do Rancho) que, com
a sua generosidade, se prontificaram a levar por diante
este evento. Um agradecimento muito especial, ao Pai

to, a passagem de variadíssimas fotos, alusivas a vários
eventos e actuações do Rancho por essas terras além,
tanto no Canadá, Estados Unidos e... em Portugal.
Uma ideia que se deve enaltecer, pela criatividade, que
nos fez “reviver” momentos de alegria.
Foi, o que se pode chamar, de uma noite bastante
preenchida, no que a actividades dizia respeito.
Pelas 20 horas, começou-se a servir um sucolento e
saboroso jantar, esmeradamente confeccionado pelos
nossos(as) cozinheiros(as) e, gentilmente servido pelos
elementos do “Praias” que prontamente, se entregaram
de alma e coração, para que tudo pudesse decorrer da
melhor maneira e para que nada faltasse nesta Festa de
Natal que já lhes é querida.
Com uma ementa a condizer com os pergaminhos
deste Clube, serviu-se uma das grandes especialidades
desta Casa, “BACALHAU À CLUBE”…(uma delícia)
mas, teve-se o especial cuidado e atenção para com a
pequenada, confeccionando-se para eles, um prato mais
a seu gosto, servindo-se-lhes escalopes de vitela. Enquanto se jantava, havia uma outra actividade… mas
no exterior, algures em Montréal, a equipa de jovens
do C.P.M., competia num torneio de Futsal, tendo-se
juntado a nós mais tarde para puderem confraternizar
em conjunto com os presentes. Mais um acto louvável,
deste naipe de juventude existente no seio comunitário.
Logo após ser servida a refeição, tivémos a agradável
surpresa de um Grupo, que já tem os seus créditos firmados pelo talento musical quer pelo naipe de vozes e
orquestração.
Referimo-nos à “Tuna d’Oiro” da UTL - Missão Santa
Cruz, que gentilmente, nos quizeram brindar com alguns trechos do seu vasto reportório, o qual, entusiasmou sobremaneira, a todos os presentes, retribuindo
com calorosos aplausos. Seguiu-se alguns momentos de
dança, pois havia também quem estivesse ansioso por
dançar um pouco. Passado um tempo razoável, fez-se
a apresentação dos elementos da equipa de Futsal, chamando todos os atletas ao recinto para que fossem também agraciados com a foto da praxe que vai ficar para
a posterioridade e para os anais da história do C.P.M.
Para dar seguimento à programação, foi anunciado o

Sr. Carlos Ferreira do Restaurante “Ferreira Café”... ficámos muito sensibilizados com a oferta…o nosso muito obrigado. Deu-se lugar à mesa das iguarias, doces,
frutas várias e mais acepipes. Uma delícia!
Depois da sobremesa, uma outra actividade que se levou a efeito, foi a composição e junção de todos os elementos do Rancho Folclórico “Praias de Portugal”, no
palco e no recinto de dança para em conjunto, cantarem
duas músicas alusivas ao Presépio, servindo ao mesmo tempo, (dada a presença da equipa de repórteres da
Televisão Portuguesa, o que nos é sempre gratificante,
pois são sempre benvindos a uma casa que eles conhecem sobejamente bem), para endereçar aos estimados
Associados, Amigos e familiares assim como à Comunidade Portuguesa em geral, umas FESTAS FELIZES,
com um BOM NATAL e FELIZ ANO NOVO.
Mais um pouco de música, para dar seguimento à programação, mas esta não se ficava por aqui, embora a
hora nos “obrigasse” a encurtar espaço no que estava
previsto. Veio um outro “momento alto” e também esperado pelos Membros do “Praias de Portugal”…era a
entrega aos felizes contemplados(as), do DIPLOMA
DE MÉRITO oferecido a quem mais se distinguiu pelos

Natal pela sua visita, que tanto agradou aos mais pequenos, Também para a “Tuna d’Oiro” da UTL - Missão
Santa Cruz, o nosso Bem Haja, pela gentil e bela actuação na sede do C.P.M.,
Agradeceu à equipa de reportagem da Televião Portuguesa que, também se quis associar a nós nestes momentos festivos, fazendo uma belíssima reportagem
televisiva. A todos(as), desejou, como Presidente do
C.P.M. e do Rancho Folclórico “Praias de Portugal”,
aos Sócios, simpatizantes e amigos assim como a toda
a gente que de uma forma ou de outra, tem contribuido para a grandeza do Clube Portugal de Montreal,
VOTOS DE BOAS FESTAS, FELIZ NATAL e BOM
ANO NOVO extensivo a toda a Comunidade Portuguesa em geral. Findos os discursos de agradecimentos…
mais dança, até ao final.
Assim decorreu a Festa de Natal do Rancho Folclórico “Praias de Portugal” do C.P.M., com a esperança de
no ano próximo, aqui voltar-mos em PAZ, SAÚDE E
ALEGRIA.
BOAS FESTAS, BOM NATAL E FELIZ ANO DE
2013.

Vítor Gonçalves

R
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LIGA ZONE SAGRES
1-Benfica
2-FC Porto
3-SC Braga
4-P. Ferreira
5-Rio Ave
6-Estoril Praia
7-V. Guimarães
8-Beira-Mar
9-Marítimo
10-Sporting
11-Nacional
12-V. Setúbal
13-Gil Vicente
14-Olhanense
15-Académica
16-Moreirense

P
32
29
23
19
18
15
15
13
13
12
12
11
11
11
10
8

J
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
12

RESULTADO

Beira-Mar 3-1 Rio Ave
Olhanense 2-2 Gil Vicente
Nacional 1-1 Sporting
Benfica 4-1 Marítimo
Moreirense 2-2 Académica
SC Braga 3-0 Estoril Praia
P. Ferreira 2-1 V. Guimarães
V. Setúbal 23/01 FC Porto

PRÓXIMA JORNADA

Rio Ave 06/01 Olhanense
Marítimo 06/01 Beira-Mar
Sporting 06/01 P. Ferreira
Estoril Praia 06/01 Benfica
FC Porto 06/01 Nacional
Académica 06/01 V. Setúbal
SC Braga 06/01 Moreirense
Gil Vicente 06/01 V. Guimarães

LIGA DOS CAMPEÕES
Grupo A
Dinamo Zagreb 0-2 FC Porto
FC Porto 1-0 Paris SG
FC Porto 3-2 Dynamo Kyiv
Dynamo Kyiv 0-0 FC Porto
FC Porto 3-0 Dinamo Zagreb
Paris SG 2-1 FC Porto
Grupo G
Celtic 0-0 Benfica
Benfica 0-2 Barcelona
Spartak Moskva 2-1 Benfica
Benfica 2-0 Spartak Moskva
Benfica 2-1 Celtic
Barcelona 0-0 Benfica
Grupo H
SC Braga 0-2 CFR Cluj
Galatasaray 0-2 SC Braga
Man. United 3-2 SC Braga
SC Braga 1-3 Man. United
CFR Cluj 3-1 SC Braga
SC Braga 1-2 Galatasaray

V
10
9
7
4
5
4
4
3
3
2
3
2
2
2
1
1

E
2
2
2
7
3
3
3
4
4
6
3
5
5
5
7
5

D
0
0
3
1
4
5
5
5
5
4
6
4
5
5
4
6

GM GS
32 8
27 6
27 15
15 10
16 16
18 17
13 20
18 23
10 20
11 15
16 23
11 20
12 18
15 20
15 20
14 19

MARCADORES
Óscar Cardozo [Benfica] 13
Jackson M. [FC Porto] 10
Meyong [V. Setúbal]
9
Éder [SC Braga]
7
João Tomás [Rio Ave] 7
James R. [FC Porto]
7
Nabil Ghilas [Moreirense]7
Lima [Benfica, SC Braga] 6
Luís Leal [Estoril Praia] 6
Rodrigo [Benfica]
5
Edinho [Académica]
5
Tarantini [Rio Ave]
5
Ricky van W. [Sporting] 5
Abel Camará [Beira-Mar] 4
Javier Balboa [Beira-Mar] 4
Salim Cissé [Académica] 4
Abdi [Olhanense]
4
UEFA EUROPA LEAGUE
Grupo B
Plzen 3-1 Académica
Académica 1-1 Hapoel Tel Aviv
At. Madrid 2-1 Académica
Académica 2-0 At. Madrid
Académica 1-1 Plzen
Hapoel Tel Aviv 2-0 Académica
Grupo D
Marítimo 0-0 Newcastle
Club Brugge 2-0 Marítimo
Marítimo 1-1 Bordeaux
Bordeaux 1-0 Marítimo
Newcastle 1-1 Marítimo
Marítimo 2-1 Club Brugge
Grupo G
Sporting 0-0 FC Basel
Videoton 3-0 Sporting
Genk 2-1 Sporting
Sporting 1-1 Genk
FC Basel 3-0 Sporting
Sporting 2-1 Videoton

LIGA

E GOVERNO DESENVOLVEM
AGENDA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

O

Governo, através da Secretaria de Estado
da Solidariedade e Segurança Social, e a
Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP)
vão desenvolver uma agenda de responsabilidade
social, a aplicar em 2013, cujos princípios serão
anunciados em janeiro.
Marco António Costa, secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social, e Mário Figueiredo,
presidente da LPFP, reuniram-se esta tarde, na sede
da Liga, no Porto, com a intenção de «explorar pontos de colaboração e acertar um conjunto de princípios para essa agenda, que será apresentada até finais
de janeiro», revelou o governante à agência Lusa.
Segundo o governante, o encontro de trabalho foi
combinado há cerca de um mês, durante o Fórum
Futebol e Responsabilidade Social, organizado pelas
Ligas Europeias, e permitiu debater «um conjunto de
ideias que é preciso ajustar, de forma a envolver a
rede social e solidária das instituições sociais e o próprio Ministério da Solidariedade».
O resultado será «uma agenda de responsabilidade
social, em que a Liga funcionará como grande agente
mobilizador, através da sua extraordinária rede de influência cívica». Sobre a forma de colaboração entre
o Governo e a Liga, Marco António Costa afirmou:
«O que se espera do Estado é que seja colaborante e
disponível, colocando o nosso conhecimento e o da
área social ao serviço desta preocupação e vontade da
Liga em ser útil sob o ponto de vista social».
Para o governante, a LPFP tem «provas dadas e profunda consciência de intervenção cívica», e referenciou a recente campanha «Alimente esta ideia», com
a qual a Liga se associou ao Banco Alimentar contra
a Fome.

Marco António Costa revelou ainda satisfação por
ver que «os agentes desportivos demonstraram que
somos uma sociedade solidária, que não convive com
o sentimento de indiferença e que gosta de demonstrar que a indiferença não faz parte do quotidiano e
da cultura dos Portugueses».
Mário Figueiredo, por sua vez, associou a campanha «Alimente esta ideia», desenvolvida pela Liga,
ao crescimento de 25 por cento de donativos para o
Banco Alimentar contra a Fome durante o período
que terminou domingo, como prova de que o futebol
tem um papel solidário importante.
«O futebol tem que ter esta função, à qual tem andado pouco associado, pois tem uma capacidade
mobilizadora extraordinária e isso viu-se nesta primeira experiência, que correu muito bem», referiu
o dirigente. Sobre a futura «agenda de responsabilidade social», o presidente da Liga deu algumas pistas: «Queremos construir alguma coisa e mobilizar
pessoas para o voluntariado, para o auxílio aos mais
necessitados, já que a responsabilidade social do futebol não se esgota e podemos fazer mais».
Na reunião com o secretário de Estado, Mário Figueiredo colocou na mesa a futura Fundação da Liga,
cuja constituição será votada sexta-feira, em Assembleia Geral Extraordinária, e revelou que o Governo
está disponível para encontrar fórmulas de cooperação.
«Trata-se de uma Fundação de Solidariedade Social, específica para a ação social, e através da qual
a Liga vai desempenhar a sua responsabilidade e desenvolver iniciativas para ajudar aqueles que mais
precisam», afirmou.
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TAÇA

DE PORTUGAL:
ESPERA BENFICA OU D.

A

Académica, atual detentora da Taça de Portugal, vai defrontar nos quartos de final da
prova o vencedor do Benfica-D. Aves, que se joga
a 2 de janeiro.
O sorteio realizado esta manhã, que definiu também
as meias-finais, ditou ainda um derby do Minho entre
V. Guimarães-Sp. Braga.
OS quartos de final estão marcados para 16 de janeiro e as meias-finais, a duas mãos, a 30 de março
e 17 de abril.

ACADÉMICA
AVES

Jogos dos quartos de final
P. Ferreira-Gil Vicente
Arouca-Belenenses
V. Guimarães-Sp. Braga
Académica-Benfica/Desp. Aves
Meias-finais
Vencedor do Arouca/Belenenses-Vencedor do V.
Guimarães/Sp. Braga
Vencedor do P. Ferreira/Gil Vicente-Vencedor dos
confrontos Académica/Benfica/Desp. Aves

BARÇA RENOVA COM MESSI ATÉ 2018
O

Barcelona anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com Lionel Messi para renovar
contraro até 2018. O argentino tinha vínculo válido com o clube até 2016, prolongando assim a
ligação ao Barça por mais dois anos.
Carles Puyol, cujo contrato terminava a 30 de junho
de 2013, e Xavi Hernández, com vínculo até 2014,
também vão renovar até 2016.
«Nas próximas semanas, e de forma individual,
Carles Puyol, Xavi Hernández e Leo Messi assinarão
o respectivos novos contratos», diz o clube em comunicado publicado no site.
O clube catalão segura assim três peças-chave da
equipa.

PAULO PEREIRA CRISTÓVÃO
ACUSADO DE SETE CRIMES

P

aulo Pereira Cristóvão foi acusado, na passada sexta-feira, de sete crimes pelo Ministério
Público, anunciou a Procuradoria-Geral. O antigo vice presidente do Sporting foi acusado no âmbito do «caso Cardinal», depois um inquérito do
DIAP, com investigação da Polícia Judiciária.

informática, dois crimes de peculato, um crime de
acesso ilegítimo qualificado e um crime de denúncia
caluniosa qualificada.
O comunicado da Procuradoria-Geral Distrital de
Lisboa refere ainda que o Ministério Público requereu também a aplicação de medida de segurança de
proibição do exercício de atividade de dirigente desportivo. Ao Record, o ex-vice leonino já garantiu não
ter sido notificado de nada.
O caso envolve, além de Paulo Pereira Cristóvão,
um sócio gerente de uma sociedade comercial que
não é identificado, o qual é acusado de um crime de
burla qualificada, um crime de branqueamento de capitais (ambos em coautoria) e um crime de devassa
por meio de informática.

O antigo vice-presidente leonino foi acusado de um
crime de burla qualificada, um crime de branqueamento de capitais, um crime de devassa por meio de

SPORTING
O

Este caso, recorde-se, foi desencadeado com o envio de uma carta anónima a denunciar um alegado
suborno ao árbitro assistente José Cardinal, nomeado
para um jogo entre o Sporting e o Marítimo, em abril
de 2012, carta essa que o presidente da Federação,
Fernando Gomes, faria chegar à PJ.

APRESENTA

Sporting vai apresentar oficialmente Jesualdo Ferreira hoje,
pelas 18 horas, no Auditório Artur
Agostinho do Estádio de Alvalade.
O momento servirá para o antigo treinador falar pela primeira vez à imprensa
na qualidade de novo manager do futebol leonino, desfazendo também algumas dúvidas.
Recorde-se que se confirma assim o
que Godinho Lopes já tinha anunciado
no domingo: que Jesualdo Ferreira seria
apresentado esta quarta-feira nas novas
funções.

JESUALDO

SEGUNDA LIGA
1-Belenenses
2-Sporting B
3-Arouca
4-Benfica B
5-Desp. Aves
6-U. Madeira
7-Santa Clara
8-UD Oliveirense
9-Portimonense
10-Tondela
11-FC Porto B
12-Naval
13-Atlético CP
14-Leixões
15-Marítimo B
16-Feirense
17-Penafiel
18-V. Guimarães B
19-Sp. Covilhã
20-SC Braga B
21-Trofense
22-Freamunde

P
41
37
31
31
31
28
28
27
24
24
24
24
23
23
21
21
21
20
16
15
14
13

J
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
13
11
9
9
8
7
8
7
6
6
6
6
7
5
7
6
6
4
3
3
3
3

E
2
4
4
4
7
7
4
6
6
6
6
6
2
8
0
3
3
8
7
6
5
4

D GM GS
2
28 13
2
34 20
5
26 22
5
35 24
3
18 14
4
20 18
6
25 19
5
22 17
6
20 21
6
20 20
6
18 19
6
24 25
9
20 27
5
18 20
11 18 18
9
23 25
9
16 22
6
12 12
8
13 21
9
17 25
10 12 24
11 14 27

TAÇA DA LIGA
GRUPO A

GRUPO B

J V E D P
1-FC Porto 0 0 0 0 0
2-Nacional 0 0 0 0 0
3-V. Setúbal 0 0 0 0 0
4-E. Praia
0 0 0 0 0
Nacional 19/12 FC Porto
Estoril Praia 19/12 V. Setúbal
GRUPO C
J V E D P
1-Marítimo 0 0 0 0 0
2-P. Ferreira 0 0 0 0 0
3-Sporting 0 0 0 0 0
4-Rio Ave
0 0 0 0 0
Marítimo 19/12 Sporting
Rio Ave 19/12 P. Ferreira

J V E D P
1-Beira-Mar 0 0 0 0 0
2-SC Braga 0 0 0 0 0
3-Guimarães 0 0 0 0 0
4-Naval
0 0 0 0 0
V. Guimarães 19/12 SC Braga
Naval 19/12 Beira-Mar
GRUPO D
J V E D P
1-Benfica
0 0 0 0 0
2-Moreirense0 0 0 0 0
3-Académica 0 0 0 0 0
4-Olhanense 0 0 0 0 0
Olhanense 19/12 Benfica
Moreirense 19/12 Académica

TAÇA DE PORTUGAL
Desp. Aves 2-1 Coimbrões
Benfica vs Desp. Aves
2013-01-02
SC Braga 2-1 FC Porto
Académica 3-0 Tourizense
Arouca 2-1 Beira-Mar
Lourinhanense 0-6 P. Ferreira
Belenenses 4-0 Fabril Barreiro
Gil Vicente 1-0 UD Oliveirense
Marítimo 1-1 (4-5)g.p. V. Guimarães

PREMIER LEAGUE
1-Man. United
2-Man. City
3-Chelsea
4-Tottenham
5-Arsenal

P
42
36
29
29
27

J
17
17
16
17
17

V
14
10
8
9
7

LIGA BBVA
1-Barcelona
2-At. Madrid
3-Real Madrid
4-Málaga
5-Real Betis

SERIE A

ESPANHA
P
J
V
46 16 15
37 16 12
33 16 10
28 16 8
28 16 9

ITÁLIA
P
1-Juventus
41
2-Internazionale
34
3-Lazio
33
4-Fiorentina
32
5-Napoli
31
6-Roma
29

LIGUE 1
1-Paris SG
2-Lyon
3-Marseille
4-Lorient
5-Nice
6-Rennes

INGLATERRA
E
D GM GS
0
3
43 24
6
1
33 15
5
3
28 17
2
6
30 25
6
4
31 18
E
1
1
3
4
1

D
0
3
3
4
6

GM GS
54 18
36 17
39 14
25 10
25 26

J
17
17
17
17
17
17

V
13
11
10
9
10
9

E
2
1
3
5
3
2

D
2
5
4
3
4
6

GM GS
36 10
29 18
25 18
33 19
31 17
38 27

FRANÇA
P
J
35 18
35 18
35 18
30 18
29 18
29 18

V
10
10
11
8
7
9

E
5
5
2
6
8
2

D
3
3
5
4
3
7

GM GS
33 12
30 17
23 20
30 27
26 23
25 22
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