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BOAS FESTAS

E

assim termina mais um ano. Somos hoje um parceiro de todos os que merecem o destaque que lhe
reservamos, transversal a todos os sectores de atividade
existentes no país.
Os portugueses têm bons exemplos de empreendorismo,
que merecem ficar nas páginas da história. Não só na nossa,
mas do Canadá.
Poderemos nunca ser perfeitos, mas trabalharemos sempre
para melhorar! Com uma equipa empenhada, transmitimos
não só o que o público queria ler, mas também o que o público deveria ler.
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.
Aos leitores e clientes, concretamente do jornal “A Voz
de Portugal” deixamos votos de boas festas e a promessa
de continuar a trazer semanalmente um registo da dinâmica editorial. Acreditamos no valor cultural e comercial da
língua portuguesa no mundo. É por isso que apostamos em
iniciativas que contribuam para o desenvolvimento da Comunidade no Canadá e de Portugal.
Manuel de Sequeira Rodrigues

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
Saint-Zotique
514-303-9304
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514-999-0555
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“Casse-Noisette”,
festeja 50 anos

Ver Página 7

Serviço de análise do seu vinho
GRAPOLO
D’ORO

TINTO OU BRANCO

Mosti Mondiale 2000
42

VARIEDADES
DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

$

40
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BARRIS NOVOS,
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250

LITROS.

AtENÇÃO: SE NÃO tEm SElO DA mOStI
mONDIAlE é pOrquE NÃO é mOStI mONDIAlE

Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831

Programação
Semanal
QUARTA-FEIRA
25 de DEZembro
02:00 Aquela Noite em Belém
02:30	Canções de Natal
03:00	Bom Dia Portugal
06:00	Benção Urbi et Orbi
Natal 2013
06:30	Missa de Natal
08:00	Jornal da TardeDireto
09:16	Zig Zag
Histórias Para Sempre
	Gawayn
	República do Saber
10:00	Tec@Net
10:15	Correspondentes
10:45	Circo Mágico - Gala
12:15 Ingrediente Secreto
12:45 2.º Concerto
de Natal RTP
14:14	Rebelde Way
15:00	TelejornalDireto
16:00	Mensagem de Natal
do Primeiro-Ministro
16:15 Atrás das Nuvens
17:30 Sabores de Natal
18:30	Circo de Natal 2013
19:00 24 HorasDireto
21:00	Mensagem de Natal
do Primeiro-Ministro
21:15	Telejornal Madeira
21:45	Telejornal - Açores
22:30 2.º Concerto de Natal
00:00 24 Horas
00:30Ingrediente Secreto
01:00	Contos de Natal
01:30	Programa a designar
QUINTA-FEIRA
26 de DEZembro
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00	Jornal da Tarde
09:15	Zig Zag
Histórias Para Sempre
	Gawayn
	República do Saber
10:00	Tec@Net
10:15	Biosfera
10:45 1.º Concerto
de Natal RTP
12:15	Contos de Natal: Quem
é o Pai do Menino Jesus?
12:30 Ingrediente Secreto
13:00	Portugal em Direto
14:00	Ler +, Ler Melhor
14:15	Rebelde Way
15:00	TelejornalDireto
16:00 Especial Informação
	Revista do Ano Portugal
16:30	Contos de Natal
	Regresso a Casa
17:00 Orquestra
	Clássica Da Madeira
18:00 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:00	Bem-vindos a Beirais
21:03	Telejornal Madeira
21:40	Telejornal - Açores
22:00 Especial Informação
	Revista do Ano Portugal
22:30 O Triunfo do Espírito
23:00	Podium
00:09 24 Horas
00:30 Ingrediente Secreto
01:00	Coros de Natal Madeira
01:30	Contos de Natal
SEXTA-FEIRA
27 de DEZembro
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00	Jornal da TardeDireto
09:11	Zig Zag
Histórias Para Sempre
	Gawayn
	República do Saber
10:00	Tec@Net
10:15 Iniciativa
10:30	Portugal no Coração
10:45 Orquestra Clássica
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Da Madeira
11:45	Canções De Natal
12:15	Contos de Natal:
	Um Natal Especial
12:30 Ingrediente Secreto
13:00	Portugal em Direto
14:00	Ler +, Ler Melhor
14:15	Rebelde Way
15:00	TelejornalDireto
16:00 Especial Informação
	Revista do Ano
	Portugal
16:45	Poplusa
17:30	Portugal Selvagem
18:00 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:00	Bem-vindos a Beirais
20:45	Telejornal Madeira
21:15	Telejornal - Açores
22:00 Especial Informação
	Revista do Ano Portugal
22:45 Expensive Soul
Symphonic Experience
23:30 Destino: Portugal - II
00:02 24 Horas
00:30 Ingrediente Secreto
01:00	Tec@Net
01:15	Contos de Natal
SÁBADO
28 de DEZembro
02:00	África 7 Dias
02:30	Príncipes do Nada
03:00	Bom Dia Portugal
03:56	Zig Zag
05:00 Sabores de Natal
06:00	VIVA MÚSICA
07:00 Destino: Portugal - II
07:30 Austrália Contacto
08:00	Jornal da Tarde
09:15	Zig Zag
10:15	Tec@Net
10:30 ENTRE PRATOS
10:45	Liberdade 21
11:45	Ler +, Ler Melhor
12:00 Atlântida Açores
13:30 Austrália Contacto
14:00 Sabores de Natal
15:00	TelejornalDireto
16:00	Contos de Natal
16:30 1.º Concerto de Natal
18:00 O Triunfo do Espírito
18:30 Destino: Portugal - II
19:00 24 Horas
20:00	Missão Além Mar
20:45	Telejornal Madeira
21:15	Telejornal - Açores
22:15	Jaime
00:07 24 Horas
00:30 Austrália Contacto
01:00	Poplusa
DOMINGO
29 de DEZembro
02:00	Áfric@global
02:30 INICIATIVA
03:00	Bom Dia Portugal
04:00	Zig Zag
Histórias Para Sempre
	Gawayn
	República do Saber
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 2.º Concerto de Natal
07:30 Especial Informação
	Revista do Ano Portugal
08:00	Jornal da TardeDireto
09:15 Aqui PortugalDireto
14:00	Poplusa
15:00	TelejornalDireto
16:00	Contos de Natal
16:30	Missão Além Mar
17:30	Trio d´AtaqueDireto
19:00 24 HorasDireto
20:00 Expensive Soul
Symphonic Experience
20:45	Telejornal Madeira
21:15	Telejornal - Açores
22:15 Kiss Me
00:15 24 Horas
00:45	VIVA MÚSICA
01:30	Programa a designar

Agenda comunitária

Enviar os seus comunicados pelo site web www.avozdeportugal.com na secção agenda comunitária.

VI Antologia

de

Poetas Lusófonos

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 15 DE JANEIRO DE 2014
Venho por este meio informar que as inscrições para a VI Antologia de Poetas
Lusófonos terminam a 15 de Janeiro de 2014. A data foi adiada um mês devido ao tempo natalício que vivemos no presente mês. Depois do sucesso das
Antologias de Poetas Lusófonos anteriores, a Editora Folheto Edições & Design com o apoio institucional de várias Associações, Academias e Instituições
dos Países Lusófonos, entendeu lançar o regulamento para a VI Antologia de
Poetas Lusófonos com o intuito de continuar a promover a Poesia e os Poetas
dos Países Lusófonos, assim como promover um elo de ligação entre todos os
Poetas da Língua Portuguesa, neste momento em 22 países. Segue, por isso,
em anexo, o regulamento e ficha de inscrição para a VI Antologia de Poetas
Lusófonos. Caso não consiga abrir o formato PDF a pedido enviarei em word.

Festa

de

Nossa Sra.

das

Estrelas

Festa de Nossa Sra. das Estrelas no dia 1 de fevereiro de 2013 com missa
solene acompanhada pela banda musical de Laval. Um espectáculo e jantar
com o grande cantor Português Emanuel vindo diretamente de Portugal.
Para mais informações ligar para o Sr. Ildeberto Silva 514-656-1750

Centro Comunitário

de Anjou
Sábado 18 de janeiro de 2014 temos a nossa Matança do Porco, com um jantar
tradicional. Venham divertir-se conosco nesta noite que será animado pelo acordeonista Jorge Pimentel acompanhado pelos seus amigos. Favor de reservar
antes de 15 de janeiro. Sábado 15 de fevereiro 2014, venham festejar connosco
o São-Valentim. Uma ementa especial será constituída por uma entrada, sopa,
filet mignon e rabo de lagosta, sobremesa e café. Para animar a noite temos
New-Touch Entertainment. Confirmar para o 514-616-5698 ou 514-353-1550.
Não esqueça, todas as sextas-feiras há jantar, é só fazer a sua reservação.

Passagem de ano na
Associação Portuguesa

de

Hochelaga

A Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hochelaga celebra a passagem de ano, terça-feira 31 de dezembro, às 18h30. Ementa: linguini de marisco, sopa, salada, bife à casa com meia lagosta e à meia-noite, 1 garrafa de
espumante por mesa e buffet. A festa será animada por DJ Miguel e animada
por Michael Costa. Para reservas: 514-254-4647, 514-452-9175, 514-2950681 ou 438-886-7616

Horóscopo

Maria Helena Martins

Carneiro: Carta Dominante: Rei de
Ouros, que significa Inteligente, Prático. Amor: Não esconda os sentimentos. Liberte aquilo que sente e mostre
a pessoa maravilhosa que é. Saúde:
Faça mais exercício físico. Está a ganhar peso
a mais. Dinheiro: Não se precipite e pense bem
antes de tomar qualquer decisão que envolva
mudanças no plano profissional.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

Balança: Carta Dominante: Rei de
Paus, que significa Força, Coragem e
Justiça. Amor: Aposte tudo na sua relação, pois ela proporcionar-lhe-á momentos inesquecíveis. Saúde: Não se
desleixe e cuide de si, invista na sua imagem.
Dinheiro: Pense bem antes de pôr em causa
o seu dinheiro, não desperdice sem ter noção
daquilo que gasta e em que gasta.
Números da Sorte: 07, 19, 23, 42, 43, 48

Touro: Carta Dominante: 2 de
Espadas, que significa Afeição,
Falsidade. Amor: Não vá atrás das
aparências, pois elas muitas vezes
enganam. Seja mais consciente e
ponderado nas suas atitudes. Saúde: Coma
salmão para baixar o colesterol. Dinheiro:
Encontra-se numa boa fase, dê asas às suas
ideias! Os seus superiores irão apreciá-las.
Números da Sorte: 03, 11, 19, 25, 29, 30

Escorpião: Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga
Sincera. Amor: Este é um bom período
para conquistas amorosas, use e abuse do seu charme pois ele arrebatará
muitos corações. Saúde: Anda com o sistema
respiratório fragilizado, seja prudente e proteja
a sua garganta. Dinheiro: Poderá sofrer uma
mudança repentina no seu local de trabalho,
esteja atento e seja receptivo à mudança.
Números da Sorte: 02, 04, 22, 36, 47, 48

Gémeos: Carta Dominante: 10 de
Copas, que significa Felicidade. Amor:
Cuidado com os falsos amigos. Não
seja tão ingénuo com quem não conhece bem. Saúde: Aconselha-se uma
dieta. Dinheiro: Está a passar por um momento
positivo neste campo da sua vida, aproveite-o
para progredir profissionalmente.
Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39
Caranguejo: Carta Dominante:
Rei de Copas, que significa Poder de
Concretização, Respeito. Amor: Se der
ouvidos a terceiros poderá sair prejudicado na sua relação amorosa. Saúde:
Procure descansar as horas necessárias para o
seu bem-estar. Dinheiro: Não gaste mais do que
aquilo que a sua conta bancária permite. Números da Sorte: 05, 09, 17, 33, 42, 47
Leão: Carta Dominante: A Lua, que
significa Falsas Ilusões.
Amor: Não deixe que o seu orgulho
fira a pessoa que tem a seu lado, seja
mais compreensivo e aprenda a ouvir.
Saúde: Faça uma caminhada.
Dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia, pois mais
tarde poderá vir a precisar de um dinheiro extra.
Números da Sorte: 08, 10, 22, 31, 44, 49
Virgem: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização. Amor:
Não deixe que a rotina tome conta da
sua relação e use e abuse da criatividade. Saúde: Cuide mais da sua saúde espiritual cultivando pensamentos positivos.
Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que
realmente pode, não se esqueça das contas
que tem por pagar.
Números da Sorte: 02, 08, 11, 28, 40, 42

Sagitário: Carta Dominante: A
Papisa, que significa Estabilidade,
Estudo e Mistério. Amor: Altura de harmonia e muita paz a nível amoroso,
aproveite-a em pleno. Saúde: Pratique
exercício físico e faça uma alimentação mais
equilibrada. Dinheiro: Seja mais prudente na
forma como gere as suas economias.
Números da Sorte: 03, 24, 29, 33, 38, 40
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Membre officiel

Capricórnio: Carta Dominante: 2
de Paus, que significa Perda de Oportunidades. Amor: Partilhe a boa disposição que o invade com quem o rodeia.
Saúde: tenha mais cuidados com os
rins, beba muita água. Dinheiro: É possível que
venha a obter aquela promoção que tanto esperava. Números da Sorte: 04, 11, 17, 19, 25, 29
Aquário: Carta Dominante: 5 de
Paus, que significa Fracasso. Amor:
Poderá vir a ter uma zanga com um familiar, mas não se preocupe que tudo
se resolverá. Saúde: Cuidado, o seu
sistema imunitário anda frágil.
Dinheiro: Seja prudente na forma como administra a sua conta bancária.
Números da Sorte: 05, 17, 22, 33, 45, 49
Peixes: Carta Dominante: Rainha de
Espadas, que significa Melancolia, Separação. Amor: Ponha de parte essa
sua mania de ser o mais importante,
deixe que o amor invada o seu coração, aproveite o romantismo. Saúde: Cuide
da sua alimentação. Dinheiro: Boa altura para
comprar aquela peça de vestuário de que tanto
gosta, invista mais em si pois bem merece.
Números da Sorte: 02, 08, 11, 25, 29, 33

Courrier de deuxième classe;
Numéro de contrat: 1001787.
Dépôts legaux à la Bibliothèque
nationale du Québec et à la
Bibliothèque nationale du
Canada.
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Quando um deputado consegue estar
(ao mesmo tempo) na Assembleia e no Brasil

45

$

por mês1

v

Chamadas e
mensagens ilimitadas
através do país
+ 1 Go
Chamadas ilimitadas através do Canada2

v

deputado socialista Rui Duarte terá estado no
Brasil a 15 de Dezembro de 2012. Ora, justamente no mesmo dia, o deputado socialista Rui Duarte terá estado na Assembleia da República. Pelo menos, as presenças registadas no Parlamento assim o
indicam. Pela impossibilidade óbvia de se encontrar
nos dois locais em simultâneo, já foi solicitado um
pedido de averiguação no Ministério Público e no
Tribunal de Contas, revela a edição desta sexta-feira
do semanário Sol. Foi pedida, na passada quarta--feira, uma averiguação junto do Ministério Público
e do Tribunal de Contas, relativamente às presenças
na Assembleia da República do deputado socialista
Rui Duarte. Em causa está o facto de o parlamentar ter, alegadamente, estado no Brasil, a propósito
do casamento do seu irmão, no mesmo dia – 15 de
Dezembro de 2012 – em que também esteve no Parlamento português, conta a edição de hoje do semanário Sol. Refira-se que o deputado encabeça uma
das duas listas candidatas às eleições na Concelhia
do PS de Coimbra, que têm lugar amanhã, pelo que,
refere o Sol, faz associar as queixas à disputa local
que enfrentará. O caso que envolve Rui Duarte foi
denunciado pela secretária-coordenadora da secção
da Sé Nova, Cristina Martins, que só no ano passado
reportou ao Ministério Público a falsificação de 600
fichas de militantes, por sinal, antes do sufrágio para
a federação do PS-Coimbra.
Há mistérios que ultrapassam muitas vezes a
capacidade de compreensão do ser humano “normal” nesta quadra do ano, por exemplo, vem me
à ideia certos factos, que ainda hoje estão por explicar:
Como é possível o Pai natal visitar e entregar
prendas a todos as crianças, em todas as partes
do mundo, mesmo tomando em consideração os
diferentes fusos horários? Impossível! Diriam alguns... na realidade não só é possível, mas como
todos sabemos, é um facto que ano após ano se
confirma, sem que ninguém ponha dúvidas na sua
veracidade. Falando ainda sobre este mesmo indivíduo e suas capacidades supernaturais, tendo em
conta a sua estatura (horizontal e vertical), como
faz ele para entrar em todas as casas, uma vez que
não possui as necessárias chaves? Como consegue
ele descer pelas chaminés, infinitamente mais estreitas que a sua recheada pança? Como consegue
ele fazer voar uma carripana puxada por renas,
através do firmamento escuro, sem motor, sem
asas, tendo como iluminação o nariz de uma simples rena, que por milagre, reluz na escuridão?
Como é possível, estacionar nos recantos mais
apertados, sobretudo nas grandes cidades, sem
nunca causar acidentes, receber contravenções,
ou violar qualquer outra lei do código da estrada
ou das galáxias? Permitam-me mencionar aqui,
que na minha aldeia, nos meus tempos de criança,
não era o Pai natal que nos visitava na noite de
natal. Nessa noite, ali por aquelas paragens, era o
menino Jesus que vinha depositar as prendas nos
sapatinhos. Outro mistério, pois nunca ninguém
o conseguiu ver. Porquê? Ele e não o pai natal?
Nunca nos foi explicado, mas suspeitávamos que

ca no dia 12 de Dezembro de 2012.
Certamente que esta Sra. não tem absolutamente nada de mais importante para fazer, por isso
inventa casos onde não há “caso”. Todos sabemos
que os deputados, enquanto na “OPOSIÇÃO” são
absolutamente capazes de tudo: eliminar a pobreza, baixar os impostos, criar empregos para todos
(mesmo para os que não querem trabalhar), etc..
Verdadeiros Pais natais. Encontrar-se no Brasil
e ao mesmo tempo em Portugal, para alguém que
gozava do privilegio de fazer parte da equipa de
mágicos da OPOSIÇÃO, era caso para louvar;
não para denunciar.
Será que esta senhora a duas semanas do natal,
teve o descaramento de duvidar de uma ação, que
sem a mínima dúvida teve a intervenção do Pai
Natal?
Com isto me vou, Boas Festas de Natal e Feliz
Ano novo a todos.

Mensagens ilimitadas3

(textos, imagens e vídeos internacionais)

v

O

a falta de renas e a abundância de burros por
aqueles sítios, deve ter motivado essa decisão, pois
todos sabemos que o Menino Jesus, já conhecia
este meio de transporte desde a sua fuga para o
Egipto.
Por outro lado, certamente que aproveitava o
desvio para fazer uma visita à sua mãe, ali ao pé,
na vizinha Cova da Iria. Nunca fizemos nenhum
protesto, nem tão pouco pedimos a intervenção do
Tribunal Constitucional, pois, Super-homem, por
super-homem, achávamos que até tínhamos uma
vantagem certa. Como se pode ver, somos, desde
os tempos remotos, testemunhas de factos que não
cabe a nós, simples mortais, questionar ou duvidar da sua autenticidade. O que me leva ao caso
que a Sra. Cristina Martins, secretária coordenadora da secção da Sé nova (???) denunciou, sobre
pretexto de o Sr. Rui Duarte, se encontrar no Brasil e simultaneamente na Assembleia da Republi-

1 Go de dados4

v

Este artigo é comentado por Tony Saragoça

Visualizador e Voice mail5

Cuidamos de si, oferecendo
economias e muito mais

É o tempo de mudar.

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal E.
514-303-9304

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

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique E.
514-278-2900
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frais liés aux options, les frais de service d’urgence 9-1-1 provinciaux (s’il y a lieu) et les taxes sont en sus et sont facturés mensuellement. 2. Le temps d’antenne comprend les appels du Canada vers un numéro canadien, facturés à la minute. Le Renvoi d’appels coûte 20 ¢ la minute. 3. Le forfait comprend les messages envoyés du Canada vers un numéro
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rendez-vous. L’horaire varie ; consultez ﬁdo.ca/rendez-vous. MCFido et les noms et logos associés sont des marques de commerce utilisées sous licence. © 2013 Fido Solutions.
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Cantinho da poesia

Natal

Aproxima-se o Natal
Que a todos dá alegria
Uns com calor, outros com frio
Assim se passa esse dia.
Sinos a tocar
É sinal de festa
É dia de alegria
Mesmo sem sol nem roupa
Mesmo com fome, é Natal.
Natal é estrela a brilhar para nos guiar
Pelos caminhos que temos que trilhar
Para vermos Jesus que nasceu para nos salvar.
Ana Irpic

Natal
Deu meia noite, é Natal!
Repicam na capital
Os sinos festivamente
Tanta alegria e riqueza
Tanta miséria e pobreza
Na vida de tanta gente
Num portal uma mulher
Habituada a sofrer
Suplica esmola a quem passa
Para ela o natal consiste
Em passar o dia mais triste
Da sua grande desgraça

MENSAGEM DE NATAL e do ANO NOVO 2013
do Cônsul-Geral de Portugal em Montreal
Mais uma vez chegou a ocasião das festas natalícias e aproveito esta oportunidade 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.
O ano de 2013 constituiu um desafio bastante positivo para nós. Registou-se um aumento da actividade
consular e conseguimos colocar no terreno o sistema
de permanências consulares em Halifax. Por outro
lado, a campanha de sensibilização junto da comunidade sobre a necessidade de regularizarem a sua
situação em relação a Portugal constituiu um sucesso
e constituiu para nós um alento para continuarmos
com o projecto nos próximos anos.
A nível do ensino do português, permitam-me realçar os excelentes resultados dos alunos luso-descendentes que ultrapassaram as expectativas e alcançaram, na sua globalidade, dos melhores resultados no
conjunto do Canadá.
Todavia, nem tudo correu de feição para a nossa comunidade. Em termos de participação política e no
contexto das últimas eleições municipais, a partici-

Fernando Demée de Brito
Cônsul-Geral de Portugal em Montreal

Ouvem-se risadas loucas
De alegria nessas bocas
Que na mesa se debruçam
Enquanto na solidão
Há tanta boca sem pão
Que em vez de rirem soluçam
Famintos esfarrapados
Pela vida mal tratados
Há procura de um portal
Entre tantos ais sentidos
Na turma dos oprimidos
Que não festejam o Natal.
José da Conceição

Sentir Natal!
O Deus triuno quis permanecer
Estando com alguém a triunfar.
Mirou a Terra e viu noivado a ser
Fonte de luz, enfim, a cintilar!
Foi sinal do “Menino” vir a ser
Jesus, Homem, Senhor para salvar
O pecador sombrio a perecer,
E então o Céu baixou para pregar!
O mundo inteiro aceitou Jesus,
Mas não justificou a sua cruz
Que justamente foi o seu aval!
Deus queria um Homem para mais…
Contrário das mudanças triviais,
E cada um de nós sentir: -- Natal!!
J.J. Marques da Silva (ª)
(ª)
Do noivado de Maria e José,
Deus brindou o mundo com Jesus!
Ele nasceu, cresceu, morreu e venceu!
Ressuscitou, abençoa e salva:
TENHA UM FELIZ NATAL!

pação na vida cívica local por parte da nossa comunidade continua a ser das mais baixas. Se por um lado,
nos apraz registar e saudar o sucesso de alguns dos
nossos conterrâneos que foram eleitos e/ou reeleitos
para os círculos eleitorais onde se apresentaram. Por
outro, não podemos deixar de tomar nota e lamentar
o reduzido número de membros da nossa comunidade que assumiram o compromisso de se apresentar a
sufrágio eleitoral.
Como tem sido mencionado por diversas altas personalidades portuguesas que nos visitam e também
referido frequentemente por mim próprio, a influência de uma comunidade no seu próprio destino só
ganha peso na sociedade onde se insere se participar
activamente na vida cívica dessa mesma sociedade.
A inacção e/ou alheamento de uma participação na
vida política da comunidade em que nos inserimos só
nos prejudica. A participação cívica é essencial para
fazer valer os nosso direitos e deixar a nossa “marca”
no mosaico multi-social e multi-cultural desta província, em particular, e deste país em geral.
De novo vos desejo um FELIZ NATAL e um
BOM ANO NOVO. Que 2014 traga a todos nós
saúde e prosperidade.

C

de

Mensagem de Natal do Secretário
Estado das Comunidades Portuguesas

elebramos por estes dias o Natal e em breve o
início de um Ano Novo, o ano de 2014.
Festejar o Natal é celebrar a Família e por isso, cumprindo aliás uma tradição que muito me apraz, quero
dirigir-me aos Portugueses que estão espalhados pelo
Mundo, à grande Família Portuguesa.
A contribuição das Comunidades
Portuguesas para o presente e futuro de Portugal é da maior importância e permite ao nosso País adquirir uma dimensão que de outra
forma não teria.
Não posso neste momento deixar
de fazer uma referência especial
aos que, em virtude de situações
de dificuldades e carências, se
veem hoje obrigados a sair do País
não por opção mas por necessidade. Mais jovens e mais velhos, de
vários extratos sociais, vários são
os Portugueses que se encontram
nesta situação.
A todos relembro que é essencial
informarem-se acerca da realidade
que vão encontrar e estarem cientes dos direitos que os assistem, para evitar cair em
situações de abuso ou exploração, que desejamos
ardentemente evitar. Consultem a campanha “Trabalhar no Estrangeiro – Informe-se antes de partir” e no
caso de terem dificuldades não hesitem em recorrer
aos postos diplomáticos da vossa área de residência,
consulados ou embaixadas, e procurar ajuda.
Devem continuar a contar com Portugal, continuarem ligados a Portugal, quer de forma direta, quer
através do relacionamento com as Comunidades Portuguesas estabelecidas há mais tempo e conhecedoras
da realidade local.

Dirijo-me também aos empresários da nossa Diáspora que estão a dar um contributo fundamental para
a recuperação da nossa economia.
Agradecemos muito o esforço e confiança pois esse
contributo é decisivo para o futuro de Portugal.
Sendo o Natal a festa da família, não poderia esquecer outros elementos fundamentais desta nossa grande
família: todos os que trabalham na nossa rede diplomática e consular, que dão corpo
aos nossos serviços e ajudam
a transmitir uma imagem de
um Portugal moderno. A todos
gostaria de agradecer pelo seu
trabalho e dedicação, fundamentais para realizar as novas
políticas, especialmente as
permanências consulares que
nos fazem estar mais perto dos
portugueses.
De igual modo, quero deixar
aos homens e mulheres de cultura, aos professores, aos académicos, aos investigadores,
aos que promovem a Língua e a Cultura Portuguesas
no mundo, o meu reconhecimento e agradecimento
pelo seu valioso trabalho.
Para terminar, gostaria de deixar uma nota de confiança no futuro que se alicerça em sinais positivos
que temos que capitalizar e reforçar.
No arranque do Ano Novo quero reafirmar a enorme
esperança que temos para o futuro do nosso País.
A todos desejo um Feliz Natal e um Bom Ano de
2014.
José Cesário
Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas

“Casse Noisette”,
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Antero Branco

L

iana Martins-Medina, neta do
nosso editor Eduíno Martins, foi
convidada para participar no espe-

táculo da 50º edição dos “Les Grands Ballets Canadiens de Montreal”,
intitulado Casse-Noisette que estará
no Place-des-Arts, até ao 30 de dezembro.
A Casse-Noisette, um ballet com
toda a magia de Natal, conta-nos uma
história da véspera do nascimento do
menino Jesus, em que uma a família
se reúne, na casa da Clara para comemorar um pouco. Seu sobrinho, Herr
Drosselmeyer, dá-lhe um belo quebra-nozes de madeira, que seu irmão parte, numa cena de ciúmes. Felizmente,

seu padrinho, que é mágico reparou-o.
Durante a noite, depois de todos terem
ido dormir, Clara volta à sala de estar
para ver como seu amado Quebra-Nozes. De repente, ratos invadem o quarto
e começam a lutar com um exército de
soldadinhos de chumbo. Seu Quebra-

festeja

50

anos

de Doces, aonde ela tem uma aventura mágica com a Fada do Açúcar e seu
Cavaleiro.
A Liana, interpretando o papel de
anjo, fez vibrar os portugueses, na sala,

nários de encanto e, ao mesmo tempo contagioso. A um certo momento,
a Eva, minha neta, pediu para sair da
cadeira, para no chão, imitar a Liana a
dançar.

dançando, como sobre um monte de
nuvens a musica de Tchaikovski. Sem
se dar por isso, o nosso espírito nos
transporta à nossa infância, fazendo-nos reviver os tempos natalícios de
quando crianças.
É realmente um espetáculo, com ce-

Via-se no rosto da avó e da visavó da
Liana, o orgulho de a ver dançar ballet,
no palco da sala Wilfrid-Pelletier o encanto de Natal.
Muitos parabéns e um feliz Natal
à Liana e a toda a família Martins-Medina.

-Nozes ganha vida e voa para a resgatar, transformando-se num príncipe
encantado. Partem juntos para a Terra
da Neve e, em seguida, para o Reino

Festa

R

Natal

Escola Luís

A Voz de Portugal | 23 DE dezembro de 2013 | P. 8

de

ealizou-se no dia 14 de dezembro, a festa de
Natal da Escola Luís de Camões, dirigida
pela Dra. Fátima Fortunato e que funciona nas
instalações da “École Monfort”, em Otava.

As celebrações incluíram uma apresentação artística encenada por cada uma das classes da escola, bem
como a atuação do rancho folclórico infantil de Ota-

da

va “Raízes de Portugal”.
Seguiu-se um almoço de confraternização.

O evento contou com a presença do Embaixador
de Portugal no Canadá, José Fernando Moreira da
Cunha, que se dirigiu aos presentes, elogiando o trabalho da escola e o dinamismo da Comunidade portuguesa no apoio dado à sua atividade, fundamental
para que os luso-descendentes não percam o contacto
com o nosso país e a sua cultura.
Salientou também as vantagens da aprendizagem da

de

Camões

língua portuguesa como ferramenta de trabalho numa
sociedade cada vez mais internacionalizada.
A escola Luís de Camões, que funciona desde
1980, tem cerca de 149 alunos, da pré-primária
até ao 8º grau, e 36 alunos dos graus 9 a 12 e adul-

tos. O ensino ministrado aos graus 9,10,11 e 12 é
reconhecido como fazendo parte do currículo escolar canadiano.
AstrÓlogo – grAnde mÉdium Vidente

ProFessor AidArA

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo,
a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 anos de experiência. Especialista de todos os trabalhos Ocultos, ajuda
a resolver os problemas por mais difíceis que sejam: Amor,
Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Desvios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc. Resultados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não perca
mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395
falo português

O Pai Natal trouxe prendas para as
Crianças no Centro de Ajuda à Família
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FRANCISCA REIS

N

o passado Sábado dia 14 de dezembro, o Pai
Natal trouxe as prendas para as crianças no
C.A.F. O Centro de Ajuda à Família e a Associação da Mulher Portuguesa do Canadá teve presente com o seu donativo de prendas que foram
entregues por Francisca Reis, presidente da Associação da Mulher Portuguesa do Canadá. A Festa
de Natal foi celebrada no “Centre du Plateau” situado no 2275 Boulevard St-Joseph.
As crianças são sempre a principal preocupação de

quem gosta de dar prendas pelo Natal, e para muitas
famílias, as prendas são muito limitadas.
O que significa Natal para você?
Natal é um tempo de harmonia e paz, onde as famí-

lias, amigos, e as pessoas que são importantes para
nós se reunem, para celebrar estes valores entre família e entes queridos.
Eu sou católica, e para min o Natal significa o nascimento de Jesus Cristo. Infelizmente muitas pessoas
não tem esse sentimento e o Natal para eles,significa
CONSUMO,onde só as prendas têem valor.

Há outras religiões, onde não se comemora Natal
porque não acreditam que Jesus nasceu no dia 25 de
dezembro. Pouco importa se é Católico, Protestante, Judeu, Muçulmano, Budista, Hindu, Mórmom, ou
ateísta, Jesus não veio para nos trazer uma religião,
mas sim para nos transmitir as lindas palavras de
PAZ, HUMILDADE, PERDÃO, COMPREENSÃO,
INDULGÊNCIA, AMOR E CONFIANÇA EM
DEUS.
Natal é tempo de pensar naquelas que mais neces-

sitam, não sómente as necessidades materiais, mas
também espirituais, é a oportunidade de valorizar os
sentimentos realizando alguma ação, mesmo pequena que irá contribuir para fazer alguém feliz .
Messagem de Natal: A melhor messagem de
Natal é aquela que sai em silêncio dos nossos
corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham mesta caminhada
pela vida. Que a ternura do passado, o valor do
presente, e a esperança do futuro nos leve ao caminho da Paz.
Que os corações se abram mais facilmente para
perdoar, e para se encherem de esperança. Esqueçamos as tristezas do ano que termina, e façam por ele uma prece de Fé.
Feliz Natal e Feliz 2014.

Beijo
C

Natal
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omo o tempo passa depressa,
despercebido, envolvido na turbulência da vida moderna onde até o
Natal deixou de ser o que era!
Festa do pobre e do rico, tempo de
confraternizar com a família e os amigos!
Natal, que época de sonhos, momento
de festa e felicidade.
Cada vez vai ficando mais distante
o verdadeiro Natal da nossa infância,
Natal do menino Jesus, do presépio e
da árvore do Natal, da missa do galo,
de orar pela paz no mundo inteiro. Na
minha aldeia era também tempo da matança do porco.
Tenho tantas saudades do Natal de
antigamente, do presépio muito pobre,
feito de musgo com algumas ovelhas
de barro e casas de papelão, uma gruta
aonde estava Nossa Senhora, São José,
uma vaca, um burro e o menino Jesus
numa manjedoura.
Para mim era muito fácil compreender o cenário quase perfeito da vida, só
faltava o mar que nos rodeava.
No presépio também havia a árvore
de Natal de criptoméria. Era uma árvore muito simples, decorada com balões,
algumas fitas e no cimo, uma estrela.
Por curioso e estranho que pareça
para os mais novos, até tenho saudades do dia em que minha mãe, com
as lágrimas a correr-lhe no rosto, me
disse quando eu ainda era criança, ‘’filho este ano o menino Jesus não te vai
dar uma prenda, estás a ficar grande e
a vida não dá’’ dizendo isso beijou-me

e eu comecei a chorar. Não conseguia
compreender por que razão o Menino
Jesus não me queria dar uma prenda.
No entanto aquele beijo foi a melhor
prenda que recebi na vida, porque estava repleto de amor, carinho, dor, coragem e muita humildade.
Foi aquele beijo de Natal que me fez
crescer como homem, como ser humano, que me fez compreender, aceitar
e amar a vida não pelo valor material
daquilo que se recebe, mas pelo valor
do amor que recebemos e se dá. Certamente que a melhor prenda da vida é
o amor, porque o coração que dá amor,
tem saúde paz e alegria!
Hoje o Natal deixou de ser o que era,
símbolo da verdadeira vida, fraternidade, amor, paz, boas acções, união nas
pessoas, e bons sentimentos.
O verdadeiro simbolismo do Natal,
está-se a perder nas trevas do modernismo, na ganância, ódio e inveja, vaidade e riqueza, tudo é negócio e exibicionismo.
Caros leitores, do jornal A Voz de Portugal, ainda estão a tempo de viver o
verdadeiro o Natal, que é a época de
sonhos, momento de festa e felicidade.
Tempo para amar, tempo para partilhar, tempo para recordar, tempo para
desejar...
O melhor presente que podemos dar
na vida é um beijo de amor…
Por favor sejam felizes, tenham um
feliz Natal e um Prospero Ano Novo!

A Cadeia “Piri Piri”
bem viva em Montreal
Sylvio Martins

N

os últimos anos, as churrasqueiras portuguesas estão com bastante robustez através de Montreal e
nos arredores.
Hoje, vou propor-vos o restaurante Piri Piri. Este restaurante oferece
muitas especialidades portuguesas tais
como frango, carnes, como costeletas
de porco e chouriço. A peculiaridade é
que tudo isto é grelhado no carvão.

Plateau transformou-se completamente. Presentemente estao oferecendo um
melhor serviço com um verdadeiro toque de profissionalismo.
É espantoso ver as porções generosas
que nos oferecem e posso dizer “valeu
a pena ir ao Piri Piri”. Da minha parte, levei um peito de frango, servido
com salada, arroz e batata frita. Todos
estes pratos são saborosos, preferindo
eu muito mais as batatas fritas e batatas francesas. O arroz também tem um
gostinho muito particular e saboroso.
E quanto ao preço perguntarão vocês?
Os preços são muito acessíveis, tendo
em consideração o tamanho das porções. Quanto ao frango, ele está entre
os melhores que eu comi fosse em que
restaurante fosse. Não é seco, muito saboroso e não muito picante, isto é, há a
opção de se escolher entre um frango
com molho doce ou picante. Uma vez
que não sou fã de comida picante, escolhi o peito mole com molho picante ao

Mário Carvalho

Chefe de redação

É claro que este restaurante abriu as
portas há três anos no Plateau situada
no 415, avenida Mont-Royal Este, por
Aníbal Silva, e depois, o segundo restaurante abriu no 1278, rua Ste. Cathe-

rine Este. E, por ultimo, o terceiro, na
zona de Saint-Michel situada no 3038,
Masson. Criando assim pela primeira
vez em Montreal, uma cadeia, onde, se
estiverem interessados podem adquirir uma sucursal. Em 2012, podemos
também dizer que o Piri Piri Masson
fez grande sucesso e em contrapartida
a sucursal de Mont-Royal estava um
tanto ou quanto em baixo. Antoine Assunção e Susan de Sousa são os novos
proprietários da sucursal Masson e que
decidiram comprar também a de Mont-Royal que estava quase a fechar e ao
mesmo tempo compraram o nome no
dia 10 de Abril de 2012. A partir dessa
altura podemos dizer que a sucursal do

lado. Este último não era muito picante
e gostei imenso. Fiquei até arrebatado!
Falando com o Antoine, ele quis agradecer a toda a sua equipa de ambas
as sucursais especialmente aos dois
cozinheiros, Fátima Rebelo (Piri Piri
Masson) e António Correia (Piri Piri
Plateau) que fazem com que o nome
de Piri Piri vaia cada vez mais longe.
Obrigado a todos. Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

Pimentos & Piri Piri
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O lançamento informal deu-se na no 21 de novembro, no restaurante Via Norte, em Toronto, mas chegou
Sylvio Martins

N

esta altura do ano, a minha preocupação é de
contatar alguns clientes e ver a finalização do
jornal de natal que é o maior jornal do ano, onde
a comunidade, associações, clubes, negócios e companhias desejam um “Feliz natal, e próspero Ano
novo”.

mesas. Esta obra literária é o resultado de uma pesquisa exaustiva por parte da autora, que demorou mais de
três anos na sua recolha. Também fomos informados
que o livro foi escolhido como um dos melhores livros
culinários em 2013 pelo jornal “Globe and Mail”. E
está no top 5 do “CBC Radio”.
O aspeto gráfico e o tamanho são de alta qualidade,
o estilo gráfico bastante interessante e tradicional para
as pessoas que gostem deste estilo. Por mim adorei o
livro, sendo um grande amador de boa cozinha.

© Whitecap, Ryan Szulc

O livro chama-se “Pimentos & Piri Piri” e vale
a pena tê-lo em casa. Parabéns à autora por mais
uma obra literária de alta qualidade e podem-o
encontrar no Indigo, Archambault, Chapters e na
internet no site web “Amazon”.

bastante rápido em Montreal. Escrito em inglês, mas
com todos os títulos também em português, o livro
está dividido por temas: sopas, aperitivos, saladas e
acompanhamentos, peixes, mariscos, carnes e sobre-

Após esta grande tarefa, o tempo de Natal chega. É
tempo de descansar, e refletir em vários assuntos que
aconteceram durante o ano. Há uma prenda que se
pode dar ou mesmo fazer a si próprio, é comprar o
novo livro da autora Carla Azevedo.
Eu tive a oportunidade de falar com a Sra. Carla Azevedo, uma escritora e uma grande amante da nossa
culinária portuguesa. A Carla Azevedo nasceu em Itália, mas podemos dizer que ela tem uma costela bem
portuguesa. Casada com um português, descobriu que
a gastronomia lusitana era especial e deliciosa.
Ela já tinha escrito um livro há mais de duas décadas sobre a cozinha portuguesa. Agora, foi a vez de se
aventurar num segundo livro intitulado “Pimentos &
Piri Piri”.








Cartas
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J. J. Marques da Silva

O

que pensam da discussão sobre
as Cartas de valor, no sentido
da religião? Se o laicismo inclui “separação da Igreja-Estado”, por que
proibem os símbolos que têm, e também o vestuário com que algumas
pessoas se apresentam?
Que valor tem a proibição dos governos, se não estão em risco ou luta, os
direitos civis? Ou a relação dos crentes com o Deus da sua confissão?
Vejamos: --Símbolos e vestuário podem não estar no gosto de alguém. Mas
o direito de serem proibidos, somente
se estiverem copiados de outros que os
polílíticos usam. E neste caso haverá a
facilidade de acordo ou de uma mudança. É bom compreender que a religião
não devia ser política para contrastar.
Também
seria ótimo que os governos, no desejo de terem mais um meio de mandar no povo em acção, não tratassem
de insistir no sentido da irmandade que
anunciam. A irmandade tem o carinho
do amor; a sociedade tem o valor da
unidade.
É certo que as religiões são muitas e
diferentes na execussão teológica.É assunto que Deus julgará. Sabemos que
alguns têm deuses inventados, e até se
servem dos livros sagrados numa de-

Valor Laico
clamação impactante, mas de interpretação a seu modo. Deus sabe esperar;
mas o que vale no rumo de se alcançar
a eternidade, não é palavra de todos
os livroa sacros. Também está escrito:
“Porque a ocasião de começar o juizo
pela casa de Deus é chegada”, e começa por nós (1ª Pedro 4:17).
No nosso caso possuísmos e amamos
a Bíblia Sagrada, e também esta tem
sido vilipendiada.Há muita gente, e
muitos governamentais que não crêem
na existência de Deus. Todavia nós
vamos servir-nos.da Bíblia, a sua Palavra. Os tribuinais da sociedade mundana usa-a, embora noutro ofício, ou seja,
jurar que a pessoa em causa vai dizer a
verdade.
Está escrito: --“Tu, porém, por que
julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus”
(Romanos 14:10). E, “Pouco importa
que todos nós compareçamos perante
o tribunal de Cristo, para que cada um
receba segundo o bem ou mal que tiver
feito” (2ª Cor.5:10).
Sabemos que Deus, o Criador do
mundo, pensou no processo de que
neste mundo tivesse um ser que fosse
um Homem, com habilidades humanas
mais as divinas, para orientar a vida da
humanidade. E Jesus nasceu! Foi Natal
que o mundo não aceitou devidamente,
mas celebra a seu modo. O ministério de Jesus levou-O a ser crucificado
para salvar aqueles que se arrependem

HORÁRIO DAS FESTAS
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Dia 24 de Dezembro
Dias 25 e 26 de Dezembro
Dia 31 de Dezembro
Dias 1 e 2 de Janeiro 2014
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Das 9h 30 às 12h 00
FECHADA

Nesta Quadra Natalícia
aproveitamos a oportunidade
para agradecer a confiança que
nos foi depositada ao longo do
ano e desejar simultaneamente
Festas Felizes e um Próspero
Ano Novo a todos os nossos
associados e à Comunidade
Portuguesa
4244, boul. St-Laurent
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Religião

e nascem de novo para a vida eterna.
Jesus esteve sepultado três dias, indevidamente, e logo que ressuscitou deu
uma ordem sagrada a seus discípulos:
-“Ide por todo o mundo e pregai o
Evangelho a toda a criatura” (Marcos
10: 15). Estas palavras abrangem todo
o mundo e toda a criatura; a ordem é de
Jesus e, segundo a Bíblia, em contacto
com o Pai e o Espírito Santo. Os discípulos estavam instruidos e meteram-se
à Obra. A Obra é o Evangelho, palavra
divina, e afasta toda a maldade, todo o
crime, todo o logro, todo o furto, e ensina o Caminho da Glória. Jesus mesmo, disse-lhes: --“Eu sou o Caminho, a
Verdade e a Vida; ninguém vai ao Pai
senão por mim” (João 14;6). Quem se
lhe entrega é justificado, e “o caminho
do justo é plano”(Isaias 26:7). O Evangelho de Marcos começa: --“Princípio
do evangelho de Jesus Cristo, Filho de
Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaias: Eis aí envio diante da tua
face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho”.(Marcos 1:2). Não
haverá falhas de julgamento porque o
Deus triuno é infalível!
Mateus é perentório:..—“Fazei discípulos de todas as nações (…) ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado”(Mat.28:19). Com estas
ordens, dadas por Jesus, abandonar os
seus ensinos para seguir os mentores
de parâmetros com desejos imprecisos
dos mandantários dos governos, seria uma traição contra a divindade do
Senhor que deu a sua vida pela nossa
salvação. É necessário, portanto, o diálogo, para convencer as mudanças governamentais, com a verdade. Vejamos
outros pontos do laicismo pessoal:
As confissões religiosas têm os seus
preceitos directivos. Algumas tèm os
seus paramentos, e até o seu vestuário
próximo. Deus conhece o seu estado e
a sua conformidade religiosa, e também uns favoráveis e outros intrusos.
Quem está apto para premear os favoráveis, e castigar os intrusos? Aqui,
neste país que habitamos, e nos acolheu, há gente feminina, religiosa, emigrante, que veste segundo a sua reli-

gião, de corpo completamente vestido,
e apenas com visibilidade para os seus
olhos, gostosamente aceitas também
por seus maridos, que preferem assim..
Chegaram cá, e primeiro foram aceitas
para ficarem a trabalhar porque eram
qualificadas. Efectivamente há nações
que não admitem com vontade, as jovens no magistério para serem ensinadas, mas algumas conseguiram os seus
cursos. Não deve haver confusão com
indiar-lhe que não há lugares do governo, úteis para estas vestimentas. No
momento está estabelecida uma cadeia
de juizos contra elas, no conceito especial do laicismo. Mas que laicismo?!
Não será o desejo dos artistas governamentais a seu mando? Todavia será
mais injusto que se disponham a mudar
os parâmetros de Deus. Ele os reporá
com maior glória! Lembramo-nos de
um rico que deu dinheiro a um criado
para ir matar um enimigo seu. Os dois
foram presos, mas os juizes do tribunal
deram pena maior ao assassino do que
ao patrão, porque este se defendeu dizendo que se tinha arrependido, e o assassino argumentou: --“que estava fazendo no mundo aquele malandro? Um
cavalheiro emprestou uma pistola a um
amigo para se defender dos assaltantes
de sua casa; dentro de algum tempo o
dono da pstola, que estava doente, enlouqueceu, e então ele devolveu a arma
às autoridades com notas participantes
ao seu dono, que morreu pouco depois.
Contente, a família confessou: --“Foi
uma bênção, porque o louco queria
matar-se com ela, e não entraria no
céu!..”
Na esperança divina sempre se encontra um meio de ser lógico, mudar de caminho mal iniciado.
Os governos têm toda a gama social
e política para julgar os crimes e transgressões dos humanos; Deus é o juiz
total. Não aceita intromissões. “Pois
isso está na Escritura: Eis que ponho
em Sião, uma pedra angular, eleita e
preciosa; e quem nela crer não será de
modo algum envergonhado” (1ª Pedro
2:6).
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Casamento Gay está
a baixar nos Açores
O

casamento entre pessoas do
mesmo sexo parece estar a esfriar nos Açores, uma vez que os números têm vindo a baixar mais que
os casamentos convencionais.
Em 2010, ano em que foi aprovada a
Lei nº 9/2010 de 31 de Maio, passou
a ser permitido o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo e, apesar
do ano já ir quase a meio, casaram-se
8 casais do mesmo sexo, o que correspondeu a 3,04% do total nacional.
No ano de 2011 casaramse 7 casais do
mesmo sexo, o que já correspondeu a

2,85% do total nacional, que aumentou
para 324. No ano de 2012 o total nacional manteve o mesmo valor, mas nos
Açores houve uma redução para apenas 5 casamentos, o que correspondeu
a 1,54% do total nacional.
Refira-se que a própria instituição do
casamento tem vendo a perder adeptos
nos últimos anos, registando-se descidas significativas no país e na Região.
E apesar dos casamentos açorianos
convencionais ainda estarem acima
da nossa taxa populacional, têm vindo a decrescer significativamente: de
1.206 em 2010, correspondendo a
3,04% do total nacional, passou-se para 1.023 em 2011 (2,85%)
e nova baixa em 2012 para 939
(2,75%).
O divórcio mantém-se elevado,
com uma taxa de divorcialidade
de 3 por mil habitantes, enquanto
que a média nacional se mantém
nos 2,4 por mil. Mas isso parece
ser uma característica regional,
que já dura há vários anos. Em
2012, por cada 10 casamentos
realizados registaram-se quase 8
divórcios nos Açores.
Os casamentos católicos mantêm-se baixíssimos, apesar de
uma ligeira recuperação: apenas
23,9% dos casamentos realizados
passaram pela Igreja, o que é um
dos mais baixos valores do país
(melhor apenas que Lisboa e Algarve).

Conto De Natal

O

presépio mais lindo do mundo
MANUEL CARVALHO

T
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arde cinzenta de Dezembro. Um
céu de chumbo abatera-se sobre
a cidade, esmagava os telhados do
casario, num abraço enregelado. A
neve, que não cessara de cair nos últimos dias, perdera o seu alvo encanto
e cobria as ruas com um manto conspurcado e friorento.
- Este ano não faremos o presépio.
As palavras, inesperadamente soltas
da boca da mulher, ficaram a pairar no
apartamento como uma revoada de farrapos negros soprados por forte vendaval.
O marido olhou-a, demoradamente.
Os olhos azuis dela, estavam apagados,
cor de cinza, já não iluminavam, como
outrora, o rosto agora entumescido pelo
efeito secundário dos medicamentos.
- Porquê? Era uma pergunta supérflua,
desnecessária, a única palavra, trémula,
cheia de asperezas, que conseguira vencer o nó cerrado da garganta.
- Não vale a pena. – O fio de voz era
quebradiço como cristal, ficou a retinir
por ali, serpenteou pelo soalho, refugiou-se, esmorecido, pelos cantos mais
obscuros. Ele voltou a cabeça para que a
mulher não se apercebesse da névoa que
lhe embaciou o olhar. De manso, foi-se

sentar no sofá, a seu lado, e envolveu-a
no fogo de um abraço imenso e desesperado. Agora as lágrimas sulcavam-lhe
as faces, salgavam-lhe os lábios, desciam até ao queixo que tremia.
- Não chores, mais cedo ou mais tarde
todos acabamos por deixar este mundo
consolou-o ela.
Na cabeça do homem ressoavam,
como marteladas, as palavras cansadas
e compassivas do médico: A sua mulher
já entrou na fase terminal. Irão precisar
de muita coragem.”
Procurava, em vão, respostas aceitáveis para as perguntas impiedosas que o
perseguiam, sem tréguas, como matilha
esfomeada. Como seria apaziguante se
um véu de compreensão lhe cobrisse a
alma em carne viva e se uma onda de
resignação lhe viesse lavar do peito dilacerado aquele sufoco. Mas ainda não
soara a hora da aceitação e da reconciliação com a vida, as peças do drama
ainda continuavam soltas, desordenadas, sem encontrarem o seu devido lugar na harmonia cósmica.
A tarde findava. Sombras mais espessas avançavam pela janela rasgada a
toda a largura da parede, apossavam-se da sala. Os dois vultos entrelaçados,
ceifados sobre a vastidão árida do sofá,
confundiam-se com o negrume da noite
que chegava sem pressas e diluia, pouco a pouco, os contornos dos objectos
familiares. Ficou, por ali, interminável,
dilacerante, o grito agudo do silêncio.

Inesperadamente, num repente de inconformismo, o homem estremeceu,
sacudiu a letargia, ergueu-se ligeiro e
sorridente, as palavras romperam num
estralejar de centelhas resplandecentes.
- Vamos fazer o presépio, e é para já.
Com uma palmada brusca no interruptor, acendeu a luz que, numa rápida
vassourada, expulsou as pesadas sombras que os esmagavam e mais lhe reforçou a determinação que brotara vá-se
lá saber em que fonte regeneradora do

cena bíblica que atravessara os séculos
e continuava, eterna, a alimentar a esperança dos homens e a dar calor e sentido às existências amarfanhadas pelas
cutiladas da vida.
A mulher, atenta, tudo observava, as
mãos descarnadas pousadas no regaço,
as faces maceradas menos crispadas, os
lábios exangues a desabrocharem num
ténue sorriso há tanto tempo arredio.
- Está pronto disse ele, radiante. Vês
como não custou nada a fazer?

seu ser. Quando regressou da despensa,
sobraçando a caixa com as figuras do
presépio, os olhos fulgiam-lhe.
- Vai ficar bonito – disse, como quem
esparge um braçado de flores. – Confia
no meu talento.
Rapidamente, no recanto do costume,
junto à televisão, ergueu a mesita que
cobriu com o pano vermelho e aveludado de sempre. Pouco a pouco, meticulosamente, com ternura de prestidigitador,
os dedos foram arrancando do ventre
fecundo da caixa as figuras de porcelana que emergiam do sono profundo
mais belas e brilhantes do que nunca:
primeiro o Menino Jesus, despojado de
tudo, deitado sobre as palhas douradas;
depois o S. José e a Nossa Senhora,
em adoração, debruçados sobra a manjedoura, a sonharem um mundo novo;
vieram de seguida os reis magos, mortos de cansaço, com as suas oferendas
de ouro, incenso e mirra; o anjo, triunfal, de asas abertas, soprava na trompete
anunciadora do nascimento da esperança redentora; os pastores, extasiados,
guiavam-se pelos sinais anunciadores
do prodígio; os animais abeiravam-se,
dóceis, conduzidos por um instinto milenar. Os dedos ágeis, cada vez mais inspirados, plantaram, aqui e ali, algumas
árvores, ergueram, acolá, um aglomerado de casas fumegantes, espargiram
flocos de algodão, a arremedar a pureza
da neve, sobre a singeleza do estábulo, o presépio ia crescendo, crepitava
de vida, restabelecia a harmonia do universo. Estava, mais uma vez, recriada
ali, naquele recanto sofrido da cidade, a

- Ainda falta uma coisa muito importante. - Um brilho divertido bailava no
olhar dela. – Esqueceste-te da estrela.
- É verdade, que esquecimento o meu
– riu-se o marido. – Rebuscou no fundo
da caixa, descobriu a peça dourada por
entre os enfeites que por lá restavam.
- Aqui está! - Com desvelos imensos,
ergueu-a no topo do estábulo, triunfal,
anunciadora da Boa Nova. – Espero
que ainda funcione. Quando, após breve hesitação, a estrela começou a piscar
alegremente e a irradiar o seu facho de
luz que multiplicava constelações pelas
paredes, os olhos da mulher tornaram a
iluminar, como nos tempos aprazíveis,
o rosto agora suavizado pela bem-aventurança daquele instante que detivera, fugazmente, a marcha inexorável
do tempo.
- Gostas?
Os olhos azuis, que ele nunca mais
esqueceria pela vida fora, continuavam
repletos duma ternura sem mácula e a
resposta veio num sopro, com a leveza
das palavras transcendentais.
- É o presépio mais lindo do mundo.
Na calmaria que se seguiu, vozes reminiscentes pairavam, imponderáveis,
por ali, sussurravam histórias encantatórias de afectos desmedidos, acendiam
fogueiras purificadoras que, crepitantes,
lhes entrelaçavam e fundiam as vidas e
os destinos pelos caminhos da eternidade.
Do estábulo, os braços abertos para
eles num abraço imenso, o Menino
Jesus sorria. E até a estrela parecia
piscar com mais alegria.
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Cavaco Silva faz votos para
que 2014 seja “ano de
inversão de tendências”
O
Presidente da República faz
votos que 2014 seja um “ano
de inversão de tendências” e “que o
espírito de abertura e compromisso
ilumine os agentes políticos”, com o
primeiro-ministro a sublinhar a “belíssima cooperação” entre órgãos de
soberania.

“O Natal é um tempo de paz, de concórdia, de união. Mas o Natal, tal como
o Ano Novo, é também um tempo de
esperança e os portugueses olham com
expectativa para o ano de 2014, que se
confirme e se reforce o sinal positivo
de crescimento da nossa economia e
de criação de emprego. Que o espírito
de abertura e compromisso ilumine os
agentes políticos, económicos e sociais
para que os grandes objectivos nacionais possam ser mais facilmente realizados”, desejou o chefe do Estado, Aníbal Cavaco Silva, durante a tradicional
sessão de cumprimentos de Boas Festas
com o Governo, realizada no Palácio
de Belém nesta quarta-feira à tarde. Na
curta cerimónia, que se prolongou por
pouco mais de cinco minutos, o primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, endereçou igualmente votos de bom Natal e
bom Ano Novo ao chefe do Estado, salientando a “belíssima cooperação institucional” que tem existido entre órgãos
de soberania.
“Trabalhamos arduamente todo o ano
para poder justificar aos olhos dos portugueses as obrigações que enquanto
titulares de órgãos de soberania exercemos para realizar a satisfação das
necessidades dos portugueses”, referiu,
assegurando que o executivo tudo con-

Presidente

da

tinuará a fazer para ultrapassar a crise e
“proporcionar a todos um ano de 2014
com perspectivas de recuperação efectiva da economia e do emprego”.
Numa mensagem um pouco mais longa, o chefe do Estado, a quem Passos
Coelho se referiu como “uma peça importante” da “cultura constitucional e
democrática”, deixou o desejo de que
“o ano de 2014 seja um ano de inversão de tendências, que permita satisfazer melhor as legítimas aspirações dos
portugueses”.
“Os portugueses esperam neste tempo
de Natal que em 2014 a vida lhes possa
correr um pouco melhor. Os portugueses esperam sentir que o país se aproxima de bom porto, que sentem ou possam sentir que os sacrifícios valeram de
facto a pena”, sublinhou.
Cavaco Silva, que vincou o facto de a
apresentação de cumprimento de Boas
Festas não ser apenas um gesto simbólico, mas uma tradição da democracia
portuguesa que reflecte o desejo de um
relacionamento salutar entre a Presidência da República, o Governo e o Parlamento, fez ainda votos de que todos os
órgãos possam “trabalhar em conjunto,
desenvolvendo uma cooperação institucional leal e construtiva e uma permanente abertura ao diálogo”.
“São tempos difíceis para os portugueses, mas vale a pena ter também presente que estes tempos são também muito
exigentes para todos aqueles que têm
responsabilidade de governar”, referiu
ainda, lembrando que muitas vezes não
se tem presente que também aos governantes se exige muito em todos os dias
do ano.
O chefe do Estado disse também esperar “que seja possível mobilizar os portugueses para um esforço de união em
prol do crescimento económico e social
do país, em prol da justiça social” que
permita colocar o país numa trajectória
que aponte para um futuro melhor”.
À cerimónia faltaram o vice-primeiro-ministro, Paulo Portas, a ministra
das Finanças, Maria Luís Alburquerque, o ministro da Economia, António
Pires de Lima, o ministro da Defesa,
José Pedro Aguiar-Branco, e o ministro da Solidariedade, Pedro Mota
Soares.

República

concedeu os

tradicionais indultos da época de
Nos termos da Constituição e da lei
em vigor, o Presidente da República
recebeu hoje a Ministra da Justiça
para proceder à concessão de indultos, tradicional nesta época do ano.
Com vista à concessão de indultos, foram apreciados, este ano, 251 pedidos.
Tendo em conta os pareceres dos Magistrados dos Tribunais de Execução
das Penas, dos Diretores dos Estabelecimentos Prisionais, dos relatórios
dos serviços prisionais e dos serviços
de reinserção social, e as propostas do

Natal

Governo, o Presidente da República
decidiu conceder 2 indultos – um de
pena de prisão e um de pena de expulsão.
Razões de ressocialização e humanitárias constituíram os fundamentos que
estiveram na base das medidas de clemência concedidas.
Sublinha-se, por último, que a decisão
sobre os restantes pedidos de indulto
teve em consideração o conjunto de
pareceres desfavoráveis emitidos, não
preenchendo as condições requeridas.

Mensagem de Boas Festas do
Presidente da República
e da Dra Maria Cavaco Silva

O

Natal é o tempo em que as famílias portuguesas se reúnem e
reforçam os seus laços afetivos.
Quero dirigir uma palavra muito especial a todas as famílias. Elas
têm sido um elemento fundamental para aliviar um pouco os efeitos
dos tempos difíceis que vivemos.
É, também, o tempo de pensar mais em todos os que não têm família,
os que vivem sós, os que, ao longo deste ano, sofreram as maiores
privações. Para eles, uma palavra de profunda solidariedade e de esperança. Aos que dedicam o seu tempo e a sua atenção ao cuidado dos

outros, quero enviar uma palavra afetuosa, testemunho da grande admiração que tenho pelo trabalho que fazem em prol dos mais frágeis.
Sem eles, a vida de muitos seria ainda mais dura.
Saúdo a nossa Diáspora, as Comunidades Portuguesas que, em especial nesta quadra, sentem que a saudade de Portugal dói ainda mais.
O ano que passou foi difícil para todos. Para alguns mais do que para
outros. Devemos lembrar, com preocupação, os jovens que buscam
emprego, os menos jovens que desejam regressar à vida ativa e os
idosos, cujos rendimentos nem sempre são suficientes para enfrentar
as despesas do dia-a-dia.
Temos vivido tempos de sacrifício e dificuldade. Esperamos que os
sacrifícios do presente nos permitam construir um futuro melhor.
Temos de continuar a trabalhar como até aqui: com coragem e determinação e, acima de tudo, com a responsabilidade, que pertence a
todos, de mudar o futuro. Tenho confiança que vamos conseguir.
O Natal deve ser um tempo de paz, concórdia e união. Existem sinais
encorajadores, que nos permitem alimentar a esperança.
Desejamos a todos os Portugueses um Bom Natal.
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IRC: PS e PSD chegam

a entendimento
na reforma

O

PS e o PSD chegaram a um entendimento
sobre a proposta de lei de reforma do IRC,
segundo fonte da bancada parlamentar do PS,
criando um escalão reduzido de IRC para empresas com lucros mais baixos. “Há umentendimento
largo.

O Governo aproximou-se largamente da nossa posição”, disse à agência Lusa uma fonte oficial da bancada parlamentar do PS.
Umdos pontos emque há acordo entre os dois partidos é na criação de uma taxa reduzida de Imposto
sobre o Rendimento de pessoas Coletivas (IRC) para
as empresas com lucros mais baixos. Segundo as
propostas apresentadas pela maioria parlamentar que
apoia o Governo é criada uma taxa de IRC de 17%
para as empresas com lucros até €15.000.

Provedoria

de Justiça abre
investigação a subconcessão

A Provedoria de Justiça abriu uma investigação à
subconcessão dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC), anunciou hoje o presidente da autarquia, José Maria Costa, que na semana passada entregou um pedido nesse sentido naquela entidade.
De acordo com o anúncio feito pelo presidente da
Câmara de Viana do Castelo, a confirmação da abertura desta investigação foi feita pela própria Prove-

doria, conforme comunicação que o autarca já recebeu. “Estamos a falar de uma solução que não serve
o interesse dos estaleiros navais e dos trabalhadores
e de um processo pouco transparente”, disse José
Maria Costa, que a 12 de dezembro se reuniu com
o provedor de Justiça, pedindo a “defesa dos ENVC
e dos direitos dos seus trabalhadores”.”Trouxe um
dossiê com 18 pontos de assuntos que, na nossa opinião, não estão bem esclarecidos e que nos merecem
as maiores reservas do que é este processo”, afirmou
José Maria Costa, no final daquela audiência, na semana passada.Acompanhado pelo coordenador da
comissão de trabalhadores dos ENVC, o autarca dis-

se que fez chegar no mesmo dia à Procuradora-Geral
da República este dossiê, “para que haja, aí sim, um
pedido de investigação relativamente às situações
menos claras”.”Há situações que podem configurar
crime de lesar o Estado e pode inclusivamente ter situações de favorecimento”, acrescentou, na ocasião.
Do dossiê constavam “muitos pontos” que se prendem com empresas que estiveram envolvidas no início do concurso e depois deixaram
de ter contactos e nunca mais tiveram informações e o desperdício de
dinheiros públicos em várias aquisições.Agora, o autarca retoma o apelo
ao primeiro-ministro, para suspender
o processo de subconcessão.”Não
há condições para que este processo
continue, está enlameado e tem de
ser limpo, esclarecido”, defendeu.A
liquidação dos ENVC e o consequente concurso internacional para a
subconcessão foi a solução definida
pelo Governo português para evitar a devolução de
181 milhões de euros de ajudas públicas não declaradas à Comissão Europeia, atribuídas desde 2006,
no âmbito de uma investigação lançada por Bruxelas
que inviabilizou o processo de reprivatização.O grupo Martifer anunciou entretanto que vai assumir em
janeiro a subconcessão dos terrenos, infraestruturas
e equipamentos dos ENVC, pagando ao Estado uma
renda anual de 415 mil euros, até 2031.A nova empresa West Sea deverá recrutar 400 dos atuais 609
trabalhadores, que estão a ser convidados a aderir a
um plano de rescisões amigáveis eque vai custar 30,1
milhões de euros.

“Temos
E
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muito que fazer no pós-troika”

m reacção ao acordo sobre a reforma do IRC,
Pedro Passos Coelho afirmou que “temos muito que fazer no pós-troika”. Em declaração aos jornalistas, Passos declarou que “2014 será um ano de
recuperação” e que “terminaremos o programa de
ajuda financeira de forma favorável e com dados
positivos”. O primeiro-ministro começou o discur-

so com um tom humorístico mas acabou por apelar à solidariedade e à entreajuda nesta época de
Natal.
Pedro Passos Coelho reagiu ao acordo sobre a reforma do IRC e afirmou aos jornalistas que “temos muito
que fazer no pós-troika”. O primeiro-ministro começou
o discurso com um tom humorístico mas acabou por
falar sobre a época natalícia, que fica marcada pelos resultados económicos “positivos”. Pedro Passos Coelho
reagiu ao acordo sobre a reforma do IRC e afirmou aos
jornalistas que “temos muito que fazer no pós-troika”.
O primeiro-ministro começou o discurso com um tom
humorístico mas acabou por falar sobre a época natalícia, que fica marcada pelos resultados económicos “positivos”. “Estamos na recta final do programa de ajuda
externa, que termina no dia 17 de Maio, ou seja, daqui a

cinco meses, e é importante valorizar os aspectos positivos que se podem coleccionar e que nos fazem acreditar
que a recta final será bem sucedida e que podemos olhar
para o futuro com confiança”, afirmou o primeiro-ministro.Passos comparou a crise que marcou 2011 com a
que assolou Portugal entre 1883 e 1885 e afirmou que
“a resposta que hoje obtivemos foi mais positiva do que
aquela que se fez sentir nessa altura”. O líder político
declarou que, “em termos reais, o valor das prestações
caiu mais nessa altura do que agora, sendo que em 2011
pedimos 40% de financiamento ao estrangeiro. Na crise
de 1883 pedimos apenas 5%”.Passos admite que “todos sabemos que foi muito difícil, principalmente nesta
altura de Natal mas que todos os sacrifícios que temos
vindo a fazer têm produzido resultados que nos levam a
pensar que vamos fechar o programa de assistência de
forma favorável.” Para o primeiro-ministro, “2014 será
um ano de recuperação com dados favoráveis”.
“Os resultados mostram que a nossa economia cresceu
e que a tendência recessiva ficou vencida, e nada aponta
que o final do ano reverta esta tendência”, disse. “Quando olhamos para o crescimento da economia, ficamos
cada vez mais confiantes de que em 2014 será possível
coroar positivamente os esforços dos portugueses dar
mais confiança e mais esperança a todos”.

Passos Coelho concluiu deixando um mensagem de
bom Natal para as famílias portuguesas, mas relembrando que “ainda temos metas muito difíceis e objectivos muito exigentes para alcançar, mas que estarão ao
nosso alcance. Temos que manter a determinação e as
finanças públicas saudáveis de forma a atenuar as desigualdades da sociedade”.

“100% Cool”
E
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até janeiro “Os 13 juízes do Constitucional

sta é uma parceria entre a Associação Nacional de Empresas
de Bebidas Espirituosas (ANEBE) e
a GNR, que se estende até dia 1 de
janeiro.

sentem álcool no sangue.
Este é “um dos períodos do ano com
maior tráfego automóvel, o que faz
com que se torne ainda mais importante sensibilizar os automobilistas para

A primeira ação desta campanha decorreu no Porto. Em Lisboa, hoje é noite de sensibilização e fiscalização com
entrega de prémios aos condutores
“100% Cool”, ou seja, que não apre-

a necessidade de ter uma preocupação
redobrada na estrada e de não beber bebidas alcoólicas a conduzir”, diz Mário Moniz Barreto, secretário-geral da
ANEBE.

A equipa do Restaurante “Le Paradis du Poulet”deseja
a toda à comunidade um Feliz Natal e Próspero Ano Novo

3224 Boul. Rosemont | 514-507-7686

não são ajuizados”

O

ex-ministro das Finanças de
Cavaco Silva, Jorge Braga de
Macedo, afirmou, numa conferência
nos Estados Unidos, que o Tribunal
Constitucional não é sensato nas decisões que toma e que, ao contrário
de outros países sob ajustamento, dá
um peso muito grande à Constituição.
Jorge Braga de Macedo, ex-ministro

Presidente da República [sendo que é
ele que pede as declarações de inconstitucionalidade], Braga de Macedo foi
sucinto: “Alguma coisa se terá perdido
na tradução porque o que a pergunta me
atribui não faz sentido relativamente a
um órgão de soberania unipessoal”.Em
relação ao programa de assistência financeira, o ex-ministro afirmou ainda,
na conferência no Texas, que os juízes

das Finanças de Cavaco Silva e desde
2004 presidente do Instituto de investigação Científica Tropical, afirmou,
numa conferência na Universidade
do Texas, nos Estados Unidos, que os
“os 13 juízes do Tribunal Constitucional não são ajuizados”, de acordo com
o Diário de Notícias. Em entrevista à
mesma publicação, no entanto, não se
alonga sobre a matéria. Questionado
sobre a referida falta de juízo por parte
dos juízes do TC e se essa se alonga ao

“deviam dar mais importância ao memorando assinado com a troika do que
à lei fundamental”.Para o antigo ministro, o TC não é o maior risco para o
insucesso do programa de ajustamento
português, mas “na recta final do ajustamento assistido, surgem os chamados
riscos de evento, nos quais a Constituição e a interpretação que dela faz o Tribunal Constitucional ocupam um peso
que se não verifica nos outros países
sob ajustamento”.

Os 10 Alimentos que todas
as Mulheres Devem Comer
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P

ernas pesadas, TPM, ossos fracos, anemia… Muitas das nossas
mazelas podiam ser facilmente eliminadas se comêssemos mais alimentos
amigos das mulheres. Eles estão aí, à
nossa vista. Só falta experimentar. Os
nossos melhores amigos podem estar
no prato. Eles são:
1 - Pão integral: Para quê: Acalma
a ansiedade e pode ser particularmente benéfico nos dias antes do período.
Pode juntar: Uma colher de sopa de
azeite, que ajuda a aliviar a tensão. Não
temos muito o hábito de juntar azeite ao
pão, mas experimente substituir a manteiga. O que esquecer: Manteiga, doces
com muito açúcar, cremes para barrar
cheios de gordura, queijos gordos. Depois dizemos que o pão engorda… O
que engorda é o que lá pomos dentro.
E habitue-se a ler os rótulos. O pão em-

balado está cheio de aditivos, açúcares,
gorduras e conservantes. Se puder, prefira o pão fresco. Como comê-lo: Os hidratos de carbono são necessários, mas
não exagere. Se comer pão às refeições,
esqueça o arroz e a massa a acompanhar.
2 – Kiwi: Para quê: Aumentar as nossas defesas e dar-nos a nossa ração diária de vitamina C. Devia ser obrigatório
para quem vive em ambientes poluídos,
para quem faz exercício, para quem tem
profissões de stresse, para quem toma a
pílula, e acima de tudo para as fumadoras, porque o tabaco leva-nos preciosas
quantidades de vitamina C. A maioria
de nós não as repõe. Resultado: andamos de mau humor o dia todo, com uma
pele terrível e um cabeço baço. Pode
juntar: Há muita gente que precisa de
um complemento de vitamina C e não
o toma: informe-se com o seu médico.
O que esquecer: Não o leve cortadinho
numa caixa para o trabalho. Parece boa
ideia mas quando for comê-lo já lá não
há quase nenhuma vitamina C. Como
comê-lo: Como é preciso descascá-lo, o
melhor é comê-lo logo de manhã em jejum, assim que se levanta. Tente torná-lo um hábito.

3 – Salmão: Para quê: Os peixes gordos como o salmão, a sardinha ou o
atum são uma boa fonte de ácidos gordos ómega 3, que nos protegem o coração e as artérias e nos ajudam a pensar
melhor.
Pode juntar: 2 colheres de sopa por dia
de levedura de cerveja, que é rica em
vitamina B. O que esquecer: A variante em fumado. É preferível comprá-lo
fresco e cozinhá-lo ao vapor, com ervas.
Como comê-lo: Pode comê-lo três vezes por semana. É fácil de encontrar nos
hipermercados, mas não tem de comer
a posta inteira, que geralmente é grande. Reserve a outra metade para outra
refeição.

4 – Fígado: Para quê: Repor as reservas de ferro, vitamina B12 e B9, que
ajudam a regenerar os tecidos celulares.
A deficiência em ferro é geralmente a

mais comum nas mulheres, e pode levar
a anemia, cansaço e falta de ar. Curiosamente, estudos da Fundação Britânica
de Nutrição indicam que o consumo de
ferro tem diminuído nos últimos tempos. Uma das razões é óbvia: comemos
menos carne (com todas as vantagens
que isso traz) e esquecemo-nos de repor
o ferro de outras maneiras. Outra menos óbvia é: comemos menos. Pois é:
comemos comidas mais calóricas, mas
pelos vistos não estamos a comer aquilo
de que precisamos… Pode juntar: Para
não abusar do fígado, outras fontes de
ferro são vegetais de forra verde, como
agrião, cereais fortificados, ovos, feijões e nozes. O que esquecer: Para uma
aproveitamento óptimo do ferro, não
junte produtos lácteos nem acompanhe
a refeição com chá ou café. Algumas
substâncias como o cálcio (presente
no leite) ou os taninos (no café e chá)
podem dificultar a absorção do ferro.
Como comê-lo: Pode acompanhar com
um copo de sumo de laranja, já que a vitamina C favorece a absorção do ferro.
5 – Queijo seco: Para quê: o queijo
seco ou curado é o que possui mais cálcio. O fantasma da osteoporose ainda
não assusta as mulheres como deveria:

pensamos que é genético e que não há
nada a fazer. Pois há: com ou sem osteoporose, precisamos de cálcio, e não
é quando ela aparece que vamos começar a fazer prevenção. Pode juntar:
Exercício de impacto, como corrida ou
caminhada, e musculação, para fixar o
cálcio que comeu. Umas perninhas de
palito podem ser lindas aos 20 anos,
mas o que nos vai aguentar na velhice
são os ossos e os músculos, e não é na
velhice que eles se criam: nunca se esqueça disto. Preocupamo-nos tanto com
a celulite que temos quando deviamos
era estar a preocupar-nos com o músculo que não temos e as reservas de cálcio
que também não temos. O que esquecer: Abusos. O queijo é rico em proteínas mas também tem gordura. Bastam
duas fatias ao pequeno-almoço. Como
comê-lo: Não se esqueça de compensar:
se beber leite com cereais integrais, por

exemplo, os cereais levam-lhe o cálcio
todo. Compense com outros alimentos.
6 - Alperces: Para quê: Além de combater a carência de ferro, a vitamina B
presente nos alperces facilita o transporte de oxigénio entre as células, e a vitamina E é um anti-oxidante, protegendo
a pele.
Pode juntar: Uma fonte de gordura,
que potencia a fixação da vitamina A.
Uma combinação ideal é por exemplo
alperces com iogurte. O que esquecer:
As grandes quantidades. Coma apenas
alguns de cada vez, porque os alperces
secos são muito calóricos. Como comê-los: São muito fáceis de transportar.
Antes de fazer exercício, junte 4 bolachas Maria e 4 alperces e fica com uma
boa alternativa às barritas energéticas.
7 – Soja: Para quê: São uma excelente fonte de proteína vegetal com todos
os aminoácidos essenciais, e ajudam a
não abusar da carne. São uma boa fonte
de cálcio, ferro, zinco, magnésioVitamina B, ómega 3 e fibra: exactamente
as maiores carências femininas. Pode
juntar: Pode cozinhá-la como se fosse
carne e juntar o que lhe apetecer. O que
esquecer: A soja tem muitos benefícios

mas há algumas pessoas alérgicas. Se
for o seu caso, não insista. O corpo tem
sempre razão. Como comê-la. Em granulado, torrõs, rebentos, leite ou iogurte. Uma boa ideia é substituir as natas
normais por natas de soja, que não têm
colesterol. Mas como em tudo, não abuse.
8 – Brócolos: Para quê: É um dos
maiores amigos de todas as mulheres,
e é espantoso como a maioria de nós
foge dele. Todos os vegetais são benéficos, mas os bróculos são os reis do
reino verde: sozinhos, têm incontáveis
minerais e vitaminas. Uma chávena de
brócolos tem quase o dobro de vitamina
C de uma laranja… e apenas 40 calorias. Também tem vitamina A, potásio,
e ferro. E sabia que é uma das principais
fontes de cálcio?
Pode juntar: Tudo o que quiser. Além
de decorativos, os brócolos são muito
versáteis e fáceis de preparar. O que esquecer: os brócolos não têm contra-indicações, mas não se esqueça de comer
também espinafres, cenoura, couve-flor,
ervilhas e tomate. Como comê-los:
Como todos os vegetais, contém exofre,
cujo cheiro pode enjoar algumas pessoas. Solução: coma-os mornos. Não os
coza em muita água até ficarem desfeitos: quando deitar fora a água da cozedura, também está a deitar fora grande
parte dos seus nutrientes e vitaminas,
que são hidrosolúveis. Prefira-os cozinhados ao vapor ou em pouca água.
9 – Ameixas secas: Para quê: Se se
lembrar dos pequenos-almoços de hotel (ou enfim, daqueles hotéis onde não
querem que nos falte nada) há-de se
lembrar que as ameixas estão sempre
lá. E não é só porque são bonitas: as
ameixas fazem muito pelo bom funcionamento dos nossos intestinos, e quase
nunca pensamos como isso é importante. Além do potássio, que é diurético,
contêm fibra. Pode juntar: Outras frutas,
verduas e pão integral. Não se esqueça
de ir bebendo água. Também pode juntar água e beber a calda que fica. O que
esquecer: o saco inteira. Coma com parcimónia. Como comê-las: De preferência ao pequeno-almoço. Finja que está
num hotel.
10 – Uvas: Para quê: As uvas pretas
são ricas em bioflavonoides, que favorecem a circulação, são anti-oxidantes,
diuréticas e combatem o processo do
envelhecimento. Resultado: melhor circulação, pernas mais leves, pele mais
bonita. Pode juntar. O vinho tinto tem
as mesmas propriedades, mas não é
conveniente beber mais de um copo por
dia, principalmente as pessoas com enxaquecas sensíveis aos polifenóis e taninos. O que esquecer: As uvas também
têm muito açúcar. Sim, é frutose, mas
engorda na mesma quando consumido
em excesso. Mas não deixe que isso a
afaste dos seus muitos benefícios. Como
comê-las: Com casca e grainhas, porque
é aí que se encontram as suas propriedades anti-fúngicas. Também ajudam a
regular o trânsito intestinal.

33%
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dos portugueses
nunca usaram Internet

U

m terço dos portugueses (33%)
nunca usou Internet, o terceiro
valor mais elevado da União Europeia (UE), apenas atrás de cipriotas
e polacos (32% em ambos os casos),
segundo um inquérito do Eurostat
divulgado ontem em Bruxelas.
O estudo do gabinete oficial de estatísticas da UE sobre a utilização de Internet em 2013 revela ainda que apenas
62% dos lares em Portugal têm ligação
à Internet.
Este é o quarto valor mais baixo entre
os 28 Estados-membros, onde a média
atinge os 79%. A mais baixa utilização
é na Bulgária (54%) e Grécia (56%) e a
mais alta na Holanda (95%) e Luxemburgo (94%).
Relativamente à frequência de utilização de Internet, em percentagem de indivíduos, 48% dos portugueses inquiridos indicaram que a usam diariamente,
também neste caso um dos valores
mais baixos da UE, onde, em média,
62% dos cidadãos “navegam” todos os dias na Internet. Um em cada
10 portugueses acede à Internet pelo
menos uma vez por semana, mas não
diariamente – neste caso em linha com
a média da UE, também de 10% –, enquanto 33% indicaram que nunca usaram a Internet, um valor muito superior
à média comunitária, de 21%.
Já quanto ao recurso à Internet
para interagir com autoridades pú-

blicas, o valor de Portugal, de 38%,
está muito próximo da média da UE,
de 41%, sendo que a grande maioria
(69%) o faz para entregar a declaração de impostos.

Evitou-se

a bancarrota,
diz o primeiro-ministro

N

o entender de Mykola Azarov,
a aliança com Moscovo permite aos ucranianos “planear os próximos anos como tempos de desenvolvimento, e as pessoas podem ter
confiança” de que as suas vidas vão
ser estáveis. Em simultâneo, Azarov
aplaudiu o ‘rasgar’ do acordo de associação nacional com a UE. “O que é
que a Ucrânia poderia ter esperado? A

mente não iria aceitar as contrapartidas
exigidas pelo FMI para um empréstimo financeiro.
Sobre o acordo selado na véspera entre
o líder ucraniano, Viktor Ianukovich, e
o seu homólogo russo, Vladimir Putin,
Azarov deixou um especial elogio para
a redução num terço dos preços do gás
natural praticados – a russa Gazprom
cobrava cerca de €291 por mil metros

resposta é clara: bancarrota e o colapso
social”, disse, citado pela BBC.
De resto, segundo aquela televisão
britânica, Kiev não poderia ter assinado o acordo de associação e de comércio livre com Bruxelas porque simples-

cúbicos à Neftogaz, a empresa pública
de energia da Ucrânia, e deverá agora
passar a cobrar cerca de €196. Segundo o governante, a baixa desses preços
vai permitir “o renascimento do crescimento económico” do país.

Padre
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espanhol proíbe
choro em funerais

H

abitantes de uma localidade
perto de Málaga criaram abaixo-assinado a pedir o afastamento do
pároco local.
Os habitantes de San Luís de Sabinillas, localidade perto de Málaga, Espanha, estão em conflito com o pároco
local, acusando-o de não deixar as pessoas chorar durante os funerais. Através de um abaixo-assinado, é pedido o
afastamento do padre daquela paróquia.
De acordo com o jornal ‘Sur.es’, Nico-

lás Timpu terá afirmado, durante o enterro de um jovem de 25 anos, que se
as pessoas não parassem de chorar não
celebrava a missa, parte essencial da
cerimónia fúnebre. Os habitantes locais

referem ainda que o padre coloca, por
esta altura, músicas natalícias durante
os funerais. Segundo o mesmo jornal,
a indignação dos paroquianos estende-se às limitações que o pároco coloca no
vestuário usado na igreja – as mulheres
estão proibidas de usar saias e camisolas decotadas – e às atitudes perante as
crianças, na catequese, onde afirma que
“vão arder no inferno” caso cometam
um dos sete pecados capitais. O abaixo-assinado para a expulsão de Nicolás

Timpu da paróquia conta com mais
de 1500 assinaturas. O documento já
foi enviado para o bispo da diocese de
Málaga, que irá decidir se transfere, ou
não, o pároco para outra localidade.

Porta-voz de Lagarde
compara Portugal à
Grécia
O

porta-voz da presidente do
Fundo Monetário Internacional
(FMI), Gerry Rice, comparou, numa
nota publicada no sítio da Internet
daquela instituição, a situação do
País à da Grécia, referindo que em
Portugal “as metas do défice orçamental foram ‘relaxadas’ de modo
a alcançar um equilíbrio entre o impacto da austeridade no crescimento
e a necessidade de ajustamento orçamental”.
As polémicas com o FMI
parecem continuar. Depois de Christine Lagarde
ter admitido, na passada
terça-feira, que houve um
“erro” quanto ao cálculo
das consequências que as
políticas de contenção teriam nos bolsos dos gregos
e dos portugueses, o porta-voz da presidente daquela
instituição, Gerry Rice, veio comparar,
na quinta-feira seguinte, a situação do
País à helénica. Quando questionado
pelos jornalistas sobre a austeridade e
as suas consequências na Grécia, Gerry Rice disse em Bruxelas que em ambos os países existe a mesma polémica
quanto ao esboço inicial dos programas
de ajustamento.
“Se me permitem, também gostava

de dizer, porque sei que esta questão
está a ser levantada em Portugal, que
o mesmo é verdadeiro, na medida em
que foram estabelecidas hipóteses razoáveis no início do programa de Portugal e foram realizados ajustamentos
à medida que o programa progrediu”.
No País, prosseguiu, “as metas do
défice orçamental no âmbito do programa foram ‘relaxadas’ de modo a
alcançar um equilíbrio entre o impacto

da austeridade no crescimento e a necessidade de ajustamento orçamental”.
Gerry Rice concluiu afirmando que “os
conselhos orçamentais do Fundo continuam a ser pragmáticos, consistentes”,
sendo apenas “necessário segui-los em
países com pesos de dívida elevados e
recursos limitados ao financiamento,
que é a situação em que Grécia e Portugal se encontram actualmente”.

Consumo
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de bacalhau
deverá crescer 15% este ano
P
reço médio desceu 13% em comparação com
2012. No jantar da consoada, haverá bacalhau
em 80% dos lares portugueses.
O consumo de bacalhau salgado seco cresceu
14,6% este ano, em comparação com 2013, e o preço médio global caiu 13%. De acordo com dados
divulgados nesta quarta-feira pelo Conselho Norueguês da Pesca, o bacalhau será serviço em cerca
de 80% dos lares no jantar da Consoada.
A queda de preço está associada ao aumento do
consumo, refere o organismo, que divulga em Portugal o bacalhau oriundo da Noruega. “Devido à
política continuada de protecção da espécie, con-

seguiu-se que os stocks de bacalhau estejam em
muito bom estado, permitindo que houvesse um
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crescimento da quota de pesca” este ano, lê-se num
comunicado do Conselho Norueguês da Pesca.
Em Portugal, as categorias mais consumidas de
bacalhau são o corrente, o crescido e o graúdo.
“Pelo crescimento do consumo verificado, acredita-se que os consumidores portugueses deixaram

de comer outras proteínas preferindo” o bacalhau,
adianta o mesmo documento.

Governo

nega “favorecimento
a empresa de painéis solares”
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“Não foi feita uma consulta a outras empresas que operam no mesmo
ramo porque a lei e o regime jurídico
subjacente assim o determinam, porque não se trata de uma despesa mas
sim de uma receita”.
Foi assim que o Vice- Presidente do
Governo Regional justificou o facto de
ter atribuído por negociação directa a

da receita angariada com o negócio”.
Mas para o deputado do PSD
Jorge Macedo, “um privado identificou uma oportunidade de negócio que
faz a utilização de espaços públicos e
foi ter com o Governo que, ao invés de
publicitar uma estratégia regional para
o incentivo à penetração das energias
renováveis, manteve todo o negócio

exploração de painéis solares em edifícios públicos a uma nova empresa chamada de “Strongsurvival”.
Para Sérgio Ávila “não existem razões para dúvidas” e a cedência de 10
espaços públicos à Strongsurvial para
exploração de energia solar “não representa qualquer encargo para a região,
mas sim um benefício, uma vez que,
durante 25 anos, a empresa terá que
pagar uma renda que vai de 15 a 45%

em segredo”.
O vice-presidente do Governo Regional considerou quarta-feira que ficou
“perfeitamente esclarecido” que não
houve qualquer tipo de favorecimento
no protocolo assinado com a empresa
Strongsurvival, visando a exploração
de painéis solares em edifícios públicos.
De acordo com a agência Lusa, Sérgio Ávila foi ouvido, na comissão de

Economia do parlamento dos Açores,
por solicitação do PSD, por causa deste caso.
“O Governo dos Açores cumpriu nesta matéria o que está definido na Estratégia 2020, procedeu exactamente
nos mesmos termos que a UE propõe
e que o Governo da República e todas
as câmaras do país fazem, com respeito
integral pela lei”, declarou.
Sérgio Ávila afirmou que “não existem razões para dúvidas” e que a cedência de 10 espaços públicos à Strongsurvial para exploração de energia
solar não representa qualquer encargo
para a região, mas sim um benefício,
uma vez que, durante 25 anos, a empresa terá que pagar uma renda que vai
de 15 a 45% da receita angariada com
o negócio.
O vice-presidente do executivo acrescentou que, por outro lado, com este
projecto se reduz a importação de combustíveis fósseis, na ordem dos 943 mil
euros, por parte da EDA, bem como as
emissões de carbono em 196 toneladas,
evitando multas por eventual ultrapassagem da quota estabelecida pela UE.
Não foi feita uma consulta a outras
empresas que operam no mesmo ramo
“porque a lei e o regime jurídico subjacente assim o determina, porque não se
trata de uma despesa mas sim de uma
receita”, explicou ainda.
“Em segundo lugar, nós temos disponíveis 90% dos espaços públicos

na mesma igualdade de circunstâncias
para serem cedidos a todas as empresas
e entidades privadas que assim o entenderem fazer”, frisou.
O deputado do PSD Jorge Macedo
considerou que “um privado identificou uma oportunidade de negócio que
faz a utilização de espaços públicos e
foi ter com o Governo que, ao invés de
publicitar uma estratégia regional para
o incentivo à penetração das energias
renováveis, manteve todo o negócio
em segredo”.
“O Governo dos Açores firmou um
acordo com a Strongsurvival e não deu
a conhecer a outros potenciais interessados, à economia em geral, a outros
empreendedores uma oportunidade de
negócio”, referiu.
O deputado questionase sobre “como
e por quem foram escolhidos os telhados atribuídos à empresa”, salvaguardando que, apesar de o Governo
Regional afirmar que foi de comum
acordo, é levado a “pensar e a suspeitar
que esta empresa escolheu os melhores
telhados, onde os custos de instalação
são menores e a exposição solar mais
eficiente”.
João Albergaria, sóciogerente da
Strongsurvial, referiu por seu turno que
foi a empresa a procurar o Governo Regional dos Açores e a propor o negócio
e que 10% dos edifícios públicos vão
ser utilizados, pagando a empresa uma
renda ao executivo durante 25 anos.
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Já para a cama!
H

á cada vez mais estudos a mostrar os efeitos
dos maus hábitos de sono nas crianças. O
preço é alto, sobretudo para as raparigas.
Muitas vezes, pode ser tentador deixar as crianças
ficar a pé até mais tarde em nome do convívio familiar, mas essa opção tem custos altos no seu desen-

11 mil crianças dos três aos sete anos e perceberam
que as que nunca tinham tido horários regulares para
dormir tinham maiores dificuldades matemáticas, de
leitura e de raciocínio abstrato. E as raparigas mostraram ser as mais afetadas. Conclusão: é preferível
manter a rotina na hora deitar e acordar mais cedo,

tem sido associado a um menor desenvolvimento cerebral, menor peso e crescimento e mais propensão
para comportamentos ansiosos e agressivos, a crer
noutro estudo publicado na revista norte-americana
Journal of Pediatrics, em 2012. É importante diagnosticar e tratar logo aos primeiros sinais, sem desvalorizar. Obesidade, adenoides e desvio do septo nasal
são algumas das causas possíveis para estes problemas de sono.
A (verdadeira) causa
Os problemas de sono são frequentes entre os dois e
os seis anos e podem ser confundidos com a Perturbação Hiperativa com Défice de Atenção, mais conhecida como hiperatividade. Esteja atenta a sinais
de cansaço, inquietude e problemas de concentração
durante o dia e despiste eventuais distúrbios de sono
antes de procurar outras causas, como esta. É normal
que ao estarem mais cansadas as crianças se mostrem
mais sonolentas e irritadiças durante o dia.
SABIA QUE... 10% das crianças ressonam, o que
pode afetar o seu dia a dia.

volvimento, é o que dizem cada vez mais estudos.
Ter hábitos de sono irregulares afeta a capacidade de
aprendizagem, mais ainda do que dormir poucas horas, a crer numa investigação feita por cientistas da
University College of London, em 2013. Os pesquisadores analisaram o desenvolvimento cerebral em

apostando no convívio ao pequeno almoço.
Um sono pouco reparador
Distúrbios, como ressonar, ter apneias de sono ou
simplesmente respirar pela boca durante a noite dão
origem a um sono menos reparador, o que também

Para bem dormir:
• Evite os ecrãs 1 hora antes de deitar. TV, iPad, telemóveis, consolas...
• Mantenha uma hora de deitar consistente. As rotinas são fundamentais.
• Crie um ritual. Um banho quente e uma história
fazem a diferença.
De quantas horas de sono precisa o meu filho?
3 A 11 MESES: 14 a 15 horas de sono intercaladas
1 A 3 ANOS: 12 a 14 horas de sono intercaladas
3 A 5 ANOS: 11 a 13 horas de sono
5 A 10 ANOS: 10 a 11 horas de sono
10 A 12 ANOS: 9 a 9h15 horas de sono

10
S
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dicas para comprar brinquedos este

abia que existe uma Diretiva Europeia relativa aos brinquedos, que obriga os fabricantes
a cumprirem rigorosos requisitos de segurança?
Com os brinquedos não se brinca, mas nem sempre é fácil saber o que é seguro e não é no meio
da azáfama das lojas, sobretudo no natal. E para
quem compra na internet os cuidados devem duplicar. Com a ajuda do site showroomprive.pt damos uma ajuda.
1- Antes de pagar comprove o conteúdo da embalagem e o funcionamento do brinquedo para assegurar-se de que está em bom estado. As instruções de uso
têm de estar em português. Além disso, convém conservar a fatura da compra e a embalagem.
2-Atenção aos brinquedos que contenham peças pequenas ou partes que possam levar a riscos de asfixia. As advertências de risco para menores de 3 anos
devem estar claramente especificadas e os produtos
para esta faixa etária não devem conter peças com
menos de 3 centimetros de diâmetro e 6 centímetros
de largura.
3- Rejeite brinquedos cuja etiqueta não inclua a
marca “CE” (Conformidade Europeia) de segurança
ou que não tenha informações sobre os fabricantes
ou importadores. Qualquer brinquedo fabricado ou
vendido na UE deve conter a marca CE, o nome e a
morada do fabricante.
4- É importante saber quais são os brinquedos mais
apropriados a cada idade. Não convém comprar para
as crianças de 0 a 2 anos, os brinquedos pensados
para crianças mais velhas.
5- Evite brinquedos que considere sexistas ou que
incentivem a violência. As brincadeiras de hoje são
os valores de amanhã. Evite também o consumismo
e explique às crianças que o Pai Natal não pode trazer
todos os brinquedos que elas pedem.
6- Cuidado com os brinquedos que não são brin-

Natal

quedos, como os puzles com mais de 500 peças, as
jóias de brincar destinadas às crianças ou os jogos e
brinquedos destinados a adultos.
7- O que eles têm, o que querem e o que precisam?
Nos primeiros anos são sempre os adultos que esco-

car é uma actividade educativa e comprar também.
Procure fazê-lo de forma mais sustentável e solidária.
9- Doseie os brinquedos. No natal as crianças recebem muitos brinquedos de toda a famÍlia. Uma vez
abertos os presentes, entregue apenas alguns para que

lhem os brinquedos, mas conforme o tempo passa é
bom que se questione antes de comprar: o que é que
ele já tem? O que é que quer? O que precisa? Desta
forma, os brinquedos são escolhidos em função dos
seus gostos, interesses, necessidades e capacidades.
8- Brinquedos que educam: Tenha em conta os valores éticos e morais que os brinquedos propõem. Brin-

brinquem com eles e guarde os restantes. Entregue-os depois à criança ao longo do ano.
10- Brique com elas. Os adultos têm um papel importante nas brincadeiras, seja a transmitir hábitos
de uso e cuidado ou simplesmente a acompanhar e
observar a sua actividade lúdica.

Rede
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propõe formação

sobre pedofilia a
escuteiros e catequistas

A

Rede de Cuidadores quer que os
responsáveis dos escuteiros católicos e aos catequistas tenham formação sobre pedofilia, avança o Sol.
Segundo o Semanário Sol, a Rede de

“Muitas vezes, quando as crianças se
aproximam fisicamente de um adulto e
pedem carinho, isto nada tem que ver
com erotização, como muitos adultos
pensam, mas sim com problemas emo-

Japão

joga
no contra-ataque

N

uma nova estratégia de segurança, o governo japonês decidiu
aumentar em 5% as suas despesas
militares de modo a adquirir equipamentos de defesa e conquista de
ilhas. Esta medida foi tomada numa
altura em que existe grande tensão
entre Japão e China, pois os dois
países reivindicam as ilhas Senkaku
(Diaoyu para os chineses), no Mar da
China.
“O comportamento da China em relação a outros países e os seus movimentos militares, juntamente com a
falta de transparência nas políticas de
segurança nacional, representam uma

preocupação para o Japão e para a comunidade internacional em geral, que
exige estreita vigilância”, justificou
Tóquio, através de um documento da
sua segurança nacional. O Japão já é o
quinto país que mais dinheiro gastou
em armamento, atrás de EUA, China,
Rússia e Reino Unido.
Recorde-se que em novembro, a China anunciou a criação de uma zona
área de identificação sobre o arquipélago, exigindo que qualquer aparelho
que atravesse a área se identifique. Japão, EUA e Coreia do Sul ignoram a
exigência.

Grécia: Acordo

para pagar tranche

Cuidadores pretende, em conjunto com
a Igreja, dar formação aos responsáveis
dos escuteiros católicos e aos catequistas.
A ideia, proposta pela associação, já
foi comunicada a D. Clemente. O objectivo é não só alertar para os sinais
que podem ajudar a detectar que uma
criança está a ser vítima de abuso, mas
essencialmente ensinar os adultos a lidar com os comportamentos dos menores.

cionais”, explica o psiquiatra, citado
pelo Sol, que relembra também que
este tipo de formação é defendida pelo
Vaticano.
Contactados pelo semanário, o
Corpo Nacional de Escutas, que conta com 73 mil escuteiros católicos,
garante que está atento a esta problemática e que há uma rigorosa selecção dos adultos e voluntários.

A

Zona Euro deu luz verde ao pagamento de uma prestação de
1.000 M€ do empréstimo concedido
à Grécia, um montante que estava
bloqueado desde há meses devido a
dificuldades nas negociações entre
Atenas e a troika.
“Noto com satisfação que a Grécia
respondeu às quatro exigências da troika”, afirmou o presidente do Eurogrupo. Jeroen Dijsselbloem disse esperar
que as autoridades gregas e a troika
“concluam rapidamente as negocia-

ções para permitir concluir a avaliação
do programa de ajustamento do país”.
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Feliz Natal
e Próspero Ano Novo

Natal é tempo de meditar, agradecer e celebrar a paz.

Tempo de abrir os braços, abrir as mãos e ser mais irmãos.
Para o grupo GDI, também é tempo de agradecer aos nossos
empregados pelo vosso excelente trabalho
e dedicação.
Desejamos a todos os nossos
empregados, familiares e
leitores do jornal A Voz de
Portugal, Feliz Natal

Joyeuses Fêtes
695, 90 e Avenue, laSalle, qc, H8r 3A4 tel.: 514.368.1504 | fax: 514.368.1691

Prémio
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aos produtores de
leite vai ser reforçado
em cerca de 1M€

D

e acordo com nota de imprensa
emitida pelo Gabinete de Apoio
à Comunicação Social (GaCS), o Secretário Regional dos Recursos Naturais anunciou ontem um reforço
superior a 1,1 milhões de euros na
dotação do prémio aos produtores
de leite para esta campanha.
“Em sequência da reanálise deste assunto, por determinação do Sr.º Presi-

esta oportunidade, para anunciar que o
Governo está a estudar a questão da antecipação da ajuda ao escoamento dos
produtos lácteos para 2014, nomeadamente quanto ao momento em que ela
deve ocorrer, de forma a evitar inconformidades entre o valor pago e valor
apurado, em consequência do montante final do prémio aos produtores de
leite”, acrescentou.

dente do Governo posso anunciar que
a dotação do prémio aos produtores de
leite para esta campanha foi reforçado
num montante
de 1.172.000 euros, o que permitirá
reduzir o rateio para 6,8%”, afirmou
Luís Neto Viveiros, acrescentando que
foi possível atenuar o impacto provocado pelo elevado número de candidaturas “recorrendo ao mecanismo previsto no POSEI que permite transferir
verbas entre medidas com execuções
mais reduzidas”.
Relativamente a esta questão, o Secretário Regional revelou ainda que
o Governo Regional apresentou uma
proposta à Comissão Europeia que visa
excluir deste prémio “as quotas compradas no continente a partir da campanha de 2012/2013”.
“ Permitam - m e também aproveitar

Luís Neto Viveiros, que falava na cerimónia de entrega dos Livros do Contraste Leiteiro, Diplomas de Formação
e Prémios às Melhores Explorações e
Vacas Leiteiras, na Ribeira Grande, frisou que os agricultores açorianos podemcontar “nos momentos mais difíceis
com o apoio do Governo dos Açores,
da mesma forma que o Governo acredita fortemente na excelência e na sua
capacidade empreendedora”.
Numa referência à cerimónia ontem
realizada no Parque de Leilões da Associação Agrícola de São Miguel, o
Secretário Regional destacou “o esforço e o empenho colocado por todos os
aderentes ao contraste leiteiro, que se
traduzem em resultados cada vez mais
relevantes da qualidade genética dos
animais, do seu potencial produtivo e
da eficácia do vosso trabalho”.

Preço

dos combustíveis
desce nos Açores

O

Governo dos Açores anunciou
uma actualização no preço máximo dos combustíveis nos Açores.
As alterações consistem
na descida em dois cêntimos por litro no preço máximo
das gasolinas sem chumbo de 95 e 98 octanas e dos
gasóleos rodoviário, agrícola e pescas.
Segundo nota do executivo regional, a gasolina
sem chumbo de 95 octanas
passa a custar 1,42 euros
por litro e a de 98 octanas
passa a ter o preço de 1,49
euros por litro.
O gasóleo rodoviário passar a custar 1,28 euros por litro, o gasóleo agrícola 0,83 euros por litro e o gasóleo pescas passa a custar 0,64 euros
por litro. Os novos preços entraram em

vigor às sexta-feira.
O governo justifica a actualização
com “as recentes alterações das cota-

ções de referência dos produtos petrolíferos, registadas nos mercados internacionais”.
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Desde Sempre Conhecida
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Hélio Bernardo Lopes

P

ois é verdade, caro leitor: em Portugal privilegia-se a religião e discriminam-se, através da
sua exclusão, os ateístas, os humanistas e os livres-pensadores. É esta a conclusão de um relatório
internacional, onde se analisam os direitos dos
grupos não religiosos em quase duas centenas de
países, e que foi divulgado na passada terça-feira.
A este propósito, conto aqui duas histórias breves,
passadas ao meu redor.
Há cerca de vinte e nove anos, ainda no tempo do
Curso de Formação Geral Comum das nossas escolas superiores militares – Escola Naval, Academia
Militar e Academia da Força Aérea –, um cadete do
quinteto que frequentava certa explicação minha de
Métodos Estatísticos faltou por ter sido escalado para
determinada cerimónia religiosa, de cuja guarda de
honra fazia parte.

Na semana seguinte, o quinteto surgiu completo,
tendo dele escutado as razões da sua ausência na semana anterior. Dado ter-se tratado de uma cerimónia
religiosa, e conhecendo a Constituição da República,
coloquei-lhe a seguinte questão: vocês podem pedir
escuta, por exemplo, por razões de natureza religiosa? Bom, a resposta foi imediata: não, estando escalados, temos de participar na cerimónia. E como
tivesse eu referido, precisamente, a Constituição da
República, dele recebi esta explicação complementar: é que o Exército Português é católico.
Sem um infinitésimo de exagero, deitei-me a rir e

com bastante gosto, tendo depois referido o que se
contém na Constituição da República Portuguesa,
mas sempre com o meu explicando a repetir a sua
anterior explicação: mas é que o Exército Português
é católico. Bom, determinei-me a ensinar a matéria
do dia, mas logo após o jantar abordei esta fantástica
história com os elementos da minha tertúlia de café.
Mais recentemente, esta temática voltou a ser abordada, mas com um militar de grande patente do nosso
Exército, já na reserva. Pois, deste meu conhecido
muito íntimo ouvi o seguinte: sim, a oficial-general,
um islamita poderá chegar entre nós, mas não a general ou a almirante, nem a qualquer dos lugares de
chefe de estado-maior. E completou: nem acredito
que possa atingir tais postos se não for católico, e
praticante.
Isto mesmo se contém no recente relatório, Liberdade de Pensamento 2013: Relatório Global Sobre
Direitos, Estatuto Legal e Discriminação Contra Humanistas, Ateístas e Não-Religiosos, que classifica
Portugal como um país de discriminação sistémica
em relação àqueles grupos.
A classificação atribuída a Portugal, note-se, é a ter-

ceira, em termos de gravidade, de um conjunto de
cinco categorias: país livre e igualitário, maioritariamente satisfatório, com discriminação sistémica,
com discriminação severa e com violação grave. Ou
seja, somos um país com discriminação sistémica.
O estudo em causa, operado pela União Internacional Ética e Humanista, com sede em Londres, salienta, em todo o caso, que a Constituição da República
e a legislação geral protegem a liberdade de expressão do pensamento, de consciência e de religião, tal
como a generalidade dos direitos, liberdades e garantias internacionalmente consagrados.
Ainda assim, e pelos exemplos de situações por
mim vividas e atrás referidas, é para mim um
dado certo que existe uma influência na progressão nas carreiras profissionais em certos domínios
em função da condição manifestada por se ser, ou
não, católico. Não se trata de uma manifestação
muito forte e evidente, mas percebe-se que existe
e que funciona. É, para mim, uma realidade desde sempre conhecida, e que até creio estar hoje a
crescer.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.os50anos.com

A nossa gente de 1963-2013
75 Napoléon | Montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976
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BOAS FESTAS
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
SERVIÇOS consulares

AGÊNCIAS DE VIAGENS

Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883
Consulado Geral de Portugal Montreal
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366

ALGARVE
681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LATINO

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

Horário de Atendimento
Segunda-Feira 9H00-15H30
Terça-feira
9H00-15H30
Quarta-Feira 9H00-16H30
Quinta-Feira 9H00-17H00
Sexta-Feira
9H00-12H30

LISBOA

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

CAIXA PORTUGUESA

355 Rachel Est

13 Rua Rachel O
Entrega gratuita

514-288-4864

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

IMPORTADORES

2615 Place Chassé 514.845.0164
Web: www.ferma.ca

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

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

Ranchos Folclóricos
T.:514.648.8343
T.:450.687.4035
T.:514.388.4129
T.:514.834.0920
T.:514.844.1406
T.:514.865.7603

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

Farmácia
Louise Dadashzadeh

BANCOS

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.: 514.237.3994
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.: 450.687.2082
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

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

514.844.3054

FARMÁCIAS

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

4244 St. Laurent

514.842.8077

MERCEARIAS
Mercearia
Portuguesa

CANALIZADOR

4701 St-Urbain
514.842.3373

RS PLOMBERIE
7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito

514.725.6531

MONUMENTOS
CONSTRUÇÃO

SOLUTIONS
ALUMINIUM A.S. INC

fabricação e instalação
corrimões e escadas de
alumínio, varandas 514.467.0044

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

514.499.1624 #209

GRANITE LACROIX INC.

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

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

RESTAURANTES

IMPÉRIO
1292 Jarry

514.721.5665

3224 Bl. Rosemont

514.507.7686

ELECTRICIDADE

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO
PRA QUEM ANUNCIA

111 St-Paul E.
514.861.4562
Web: www.solmar-montreal.com

TRADUÇÕES

TRADUÇÕES
Sandy Martins

514.943.7907

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988
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EMPREGOS
Precisa-se de padeiro com experiência a tempo inteiro.
514-814-0362

Precisa-se de
cozinheiro com
experiência na
cozinha portuguesa
tradicional.
José:
514-293-8450

EMPREGOS
Vende-se pneus usados de
inverno de dois anos.
Goodyear Nordic
P195-65r15.
Bom e barato.
514-571-1924

aluga-se

Aluga-se 3 .
514-252-8692
1/2

Preciso de Pessoa para fazer
renovações num bloco de
apartamentos.
514-276-3523 ou
Cel.: 514-295-3918
vidente

Linhas da mão e
cartas. Vidente com
dons naturais.
Resolve os seus
problemas sem
voodoo.
Rosa
514-278-3956

MEMORANDUM
1º ano de Saudade

INFORMAÇÃO PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA QUEM ANUNCIA

Manuel Frizado
31-04-1941 - 29-12-2012

Querido pai,
Tua alegria, tua bondade, tua
grandesa de alma tocaram as vidas de quantos te conhecerem e
amaram. Para sempre estás nos nossos corações.
Continua a velar por nós. Reposa em paz.
Renovam com profunda saudade a missa do primeiro ano de falecimento, a missa será rezada no dia 29
de dezembro às 11h30 na Igreja Santa Cruz.
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas
que se dignarem assistir a este acto religioso.
Da sua esposa Cezaltina, dos seus filhos/as Amelia, Lucia, Manuel,
Richard, Mario, Nancy e Danny.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966

4242, boul. St-laurent, suite 204
montréal, qué., H2w 1z3
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anedotas
Dois alentejanos, fartos de sopa de feijão com
massa, decidem ir visitar Lisboa para comer qualquer coisa diferente. Chegam a um restaurante
e sentam-se, o empregado dá-lhes o menu e diz
um para o outro: - E agora? Nós não sabemos ler,
como é que vamos escolher uma coisa para comer? - Vamos apontar para um qualquer e vamos
ver o que nos calha! Apontaram para o menu mostrando ao empregado que logo se dirigiu para a cozinha. O empregado chega e põe-lhes uma sopa
de feijão com massa à frente! Eles tinham logo
escolhido no menu a sopa de feijão com massa!
Então olharam para a mesa do lado e viram um
casal a comer um delicioso bitoque, depois a mulher levanta-se , vai ao balcão e diz “Bis” e o empregado dá-lhe outro bitoque. Ora, os alentejanos,
viram aquilço e foram logo ao balcão, chegaram
lá e \”bis\”, e o empregado dá-lhes outro prato de
feijão com massa, coitados! Então os alentejanos
resolvem, visto que não conseguem comer nada,
ir à ópera. A cantora canta muito bem e no fim a
multidão grita: “Bis, Bis, Bis”. Um alentejano aflito
diz ao outro: - Vamos mas é sair daqui senão ainda
nos dão mais sopa de feijão com massa!

Natal

Natércia Rodrigues

N

atal! Maravilhosa palavra talhada no mais
puro cristal da alegria e envolta numa auréola de luz. Irisada dos reflexos do céu. Resplandecente da palpitação das estrelas. Iluminada pela
doce claridade das velas.
Perfumada pelos pinheiros e engrinaldada pelo azevinho. Natal! Palavra sonora, vibrante do cântico dos
sinos, da música dos órgãos, da voz dos fiéis. Palavra

grias. Com a sua farandola de diversões e de festas.
Emurchecem os prazeres e a juventude. Dissipam-se
ambições.
Desfolham-se os amores da terra.
Desvanecem-se, como frágeis bolas de sabão, as
miragens da vida. Empalidecem todas estas coisas
que pareciam nunca mais saciar os nossos olhos.
Mas, acima de todas estas ruinas, acima de toda esta
neblina, imaculada, serena, resplandecente, imutável,
continua a brilhar a promessa do Natal.
E como basta colocar na palma da mão o diamante
encadeado de luz para que se desprendam mil fogos,
não há senão que pronunciar esta palavra Natal, para

SUDOKU

7
4 8 9
5
9 7

2
3 9

6
5
3
2 4 9
1
9 2
8
7 1
5 2 4
8
4
palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais: 1. Gergelim. O chefe da Igreja Católica. 2. Gavinha. Dar urros. 3. Exprime a ideia de dois, duas vezes (pref.).
Nome próprio feminino. A unidade. 4. Cólera. Respiração acelerada, ruidosa ou difícil. 5. Brocado rico da Pérsia. Serve para
chamar ou saudar (interj.). 6. Trouxa. Parede de barro e cascalho apertado entre xaiméis atravessados de fasquias. 7. Nome
da letra L. Ardor. 8. Consentir. Altar cristão. 9. Aqueles. Certo
benefício de que gozam as comunidades indianas. Alternativa
(conj.). 10. Região mamal. Mulher que cria criança alheia. 11.
Nome da letra R. Que tem por hábito fazer alguma coisa.
Verticais: 1. Ascensão. Encontro, choque de objetos. 2.
Inflamação da íris. Ter a natureza de. 3. A si mesmo. Causa
inquietação. Caminhar. 4. Naquele lugar. Inflamação dos gânglios linfáticos. 5. Vagaroso. Indivisível. 6. Nome da letra F. Vende a crédito. 7. Junta. Estabelecimento termal. 8. Proclamar.
Deseje. 9. Fluido gasoso, transparente e invisível que constitui
a atmosfera. Azeitona. Grito de dor ou de alegria. 10. Pedaço
de madeira. De solução difícil ou impossível. 11. Qualquer instrumento de ataque ou defesa. Oficial encarregado de conferir
e verificar os títulos de nobreza, de declarar a paz ou a guerra
e de fazer proclamações solenes (ant.).

divina.
Plena de amor a Deus. Florida pelo sorriso da criança. Silabas mágicas, elas ressoam no mais fundo da
nossa alma, como esse sino que desde a nossa longínqua infância nos traz, através das brumas do esquecimento, a comovente nova que nenhuma outra
ultrapassou.
Passam os anos, com o seu cortejo de dores e de ale-

que imediatamente se ilumine a nossa alma. Esta
palavra talismã, vamos este ano, dar-lhe um lugar à
parte, como a uma joia cara, no relicário secreto do
nosso coração.
E para que resplandeça no seu brilho mais puro, protegê-la-emos de tudo quanto a possa diminuir na sua
religiosa beleza, voltaremos a esculpi-la no quartzo
novo do nosso fervor reencontrado, expô-la-emos à
tripla chama da fé, da esperança e da caridade!
Então no seio das trevas e das brumas de Dezembro,
ela será verdadeiramente o néctar ardente e flamejante de amor, junto do qual se aquecerão Neste Natal o
meu maior desejo é que os nossos corações estejam
plenos de esperança e que as nossas almas nos movam sempre em direção ao bem comum.
Que o amor nos ilumine e que cada gesto, cada uma
das nossas palavras tenham o dom de nos trazer paz
e felicidade.
Que o Natal nos inspire na busca da harmonia e da
paz. Que este espírito prevaleça sobre o mal e nos
ajude a promover a concordância e a aceitação entre
todos os seres humanos.
Desejo-vos um Natal muito Feliz, e sei que este
meu desejo, esta minha proposta, será muito bem
acolhida pelo generoso coração que tendes. Feliz
Natal

Horizontais: 1. Sésamo, Papa. 2. Elo, Urrar. 3. Bi, Irene, Um. 4. Ira, Ofego.
5. Dibase, Olá. 6. Atado, Taipa. 7. Ele, Fervor. 8. Anuir, Ara. 9. Os, Inama,
Ou. 10. Peito, Ama. 11. Erre, Useiro. Verticais: 1. Subida, Tope. 2. Irite, Ser.
3. Se, Abala, Ir. 4. Ali, Adenite. 5. Moroso, Uno. 6. Efe, Fia. 7. Une, Termas.
8. Pregoar, Ame. 9. Ar, Oliva, Ai. 10. Pau, Áporo. 11. Arma, Arauto.
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Cocktail Químico

Augusto Machado
cordar, tomar um duche, lavar os dentes. Lavar a loiça depois de jantar e fazer o mesmo
a algumas peças de roupa.
Ou, por fim, iniciar um sono reparador nuns lençóis
acabados de lavar, esticados sobre um colchão de
latex. Em todas estas ações, o consumidor tem contacto com várias substâncias químicas. Algumas são
nocivas para o ambiente, outras para a saúde humana. É certo que a legislação atual estabelece valores
máximos para as substâncias de maior preocupação,
proibindo mesmo um grande número de químicos
com implicações comprovadas para a saúde.
Mesmo assim, acabamos por contactar uma enorme
variedades de substâncias, que se vão acumulando
no organismo. E, alem disso, muitas não são biodegradáveis, permanecendo no ambiente, sobretudo no
meio aquático. Outras não são descartadas e acumulam-se nos tecidos biológicos de organismos vivos,
como o peixe. Como muitos dos produtos contêm
vários químicos, que interagem entre si, os níveis de
toxicidade tendem a aumentar.
Portanto, ao consumidor cabe a opção por produtos menos nocivos e ambientalmente responsáveis,
que lhe irão garantir um futuro num ambiente mais
limpo e saudável. A opção pelo Rótulo Ecológico,
(Eco-label) e a leitura atenta da rotulagem são um
primeiro passo na boa direção.
Na cozinha, os chamados “lava-tudo” e os desengordurantes incluem biocidas e podem imitir compostos orgânicos voláteis que podem irritar olhos,
garganta e pulmões e causar problemas de saúde.
Nos detergentes para a loiça, a presença de fosfatos
para amaciar a água, torna-os muito poluentes. O seu
maior perigo advém dos agentes antimicrobianos,
cujo uso em larga escala pode criar bactérias multirresistentes a antibióticos. Alternativas: Já existem
produtos de limpeza com um número muito reduzido de ingredientes nocivos.
Na casa de banho, desde a pasta de dentes ao champô, passando pelos desodorizantes, sabonetes e cosméticos, todos têm corantes. Sem uma função prática, os corantes não são biodegradáveis e são nocivos
para o ambiente. Alguns contêm parabenos, usados
como conservantes na cosmética que, a longo prazo, podem causar problemas hormonais. O óxido de
zinco, usado nos sabonetes, é altamente tóxico para
os organismos aquáticos. Alternativas: É escolher
produtos sem parabenos, verificar as percentagens
dos ingredientes e optar por produtos com rótulo
ecológico.
Na sala, a relação entre o sofá e a televisão é mais
próxima do que se pode imaginar; ambos podem
incluir retardantes de chama à base de bromo, uma
substância que afeta o sistema hormonal. Por sua
vez, o mobiliário laminado pode conter formaldeído,
um químico classificado como alergénico e cancerígeno. Alternativas: Ao comprar mobiliário, ou electrodomésticos, deve-se verificar junto do vendedor
a presença de retardantes de chama à base de bromo
ou formaldeído. Já existem opções no mercado que
não são nocivas para a saúde. No quarto, os colchões, sobretudo em latex, podem ser um verdadeiro
cocktail químico. Além de substâncias retardadoras
da chama, podem conter aditivos para impedir o desenvolvimento de bactérias e ácaros ou, ainda como
tratamento antinódoa. O formaldeído, responsável
por dores de cabeça e um agente potencialmente
cancerígeno, é uma das substâncias que podem estar
presentes no colchão. Os lençóis, incluem pesticidas
e resíduos de formaldeído. Alternativas: Escolher
colchões e têxteis com o Rótulo Ecológico ou com
a etiqueta Oeko-Tex Standard 100, uma certificação
internacional para matérias primas sem substâncias
nocivas para a saúde humana.
Um bom dia, a toda a equipa do jornal A VOZ DE
PORTUGAL!... Meus Amigos, desejo a todos um
FELIZ NATAL e que o NOVO ANO VOS TRAGA
SAÚDE E PROSPERIDADE.

A

REGRESSO A CASA: Um diário açor iano

Em

memória de
Joel Neto

Terra Chã, 9 de Novembro de 2013
Um casalinho de dezoito anos divide connosco a
zona de merendas do Raminho. Um velho Nissan
com ailerons e várias pinturas sobrepostas, a última
das quais branca e especialmente mal aplicada, espera-os à entrada. Havia um casaco modesto pendurado no cabide do banco de trás, porém – e isso captou
a minha atenção. Chegámos e instalámo-nos, com a
cesta de piquenique e o frango assado. Estavam no
limite do parque, sentados lado a lado sobre um pequeno cobertor, olhando para São Jorge e comendo
batatas fritas com uma torta Dan Cake ao lado, à espera do seu triunfo. O Melville escapou-se-nos e foi
importuná-los. A miúda teve medo e eu pedi desculpa.
Ele, vestido à Cristiano Ronaldo, com boné e tudo,
protegeu-a do cão, mas a seguir fez-lhe uma festa,
deu-lhe uma batata frita e levantou os olhos para mim,
conciliador: “Não tem importância. Eles quando são
pequeninos são assim, irrequietos.” Não: não tenho a
certeza de que ele tenha dito mesmo as palavras “não
tem importância”. Sei que disse “irrequietos” e que
foi conciliador. E tenho em todo o caso a certeza de
que o que havia ali, naquele rapaz, no seu olhar, na
sua voz, era ternura, toda a sabedoria que se foi deixando acumular e um certo desejo de crescer, de ser o
homem daquela mulher e de sê-lo de uma maneira decente e responsável. Não torno a julgar à distância os
miúdos dos carrinhos tuning. Por um momento, tive
esperança neles.
***
Morreu o ti Francisco, e eu demorei a aperceber-me
do que se passara. Foi, afinal, assassinado pelo companheiro de quarto no lar de idosos em que vivia, em
Toronto. Recordo-o em vida, em todo o caso: dias inteiros com uma foice na mão, roçando e tornando a
roçar a encosta aqui ao lado da nossa, acima e abaixo
e de novo acima. Não o fazia porque o preocupasse a
arrumação do quintal, ou sequer porque disso precisasse para sobreviver. Tinha oitenta anos e era um homem pesado. Fazia-o porque amava a terra e porque
queria estar em contacto com ela até ao último instante antes de voltar ao Canadá. Eu perguntava-lhe:
“Quando é que o ti Francisco vem de vez?”. Dizia-me
que tinha de tornar a juntar-se à família, e eu próprio
acabava por adiar o meu regresso. Quando finalmente
vim, ele já estava retido em Toronto, debilitado e reduzido na vontade. Não sei se lhe mandei um abraço
pelo Eduíno, o seu filho cavalheiro, mas gostaria de
tê-lo feito. Àquele amor à terra, e à fortíssima impressão que ele sempre causou em mim, jovem e depois
já não tão jovem, devo uma parte da minha formação
humana.
Terra Chã, 10 de Novembro de 2013
Jantar ontem à noite com a República das Letras,
do Miguel Monjardino. É incrível o que o Miguel
faz com aqueles miúdos: as armas de que os mune
para a vida de todos os dias tanto quanto para a vida
intelectual, aquilo em que eles próprios transformam

Ti Francisco

esses ensinamentos para melhor se apropriarem deles. O sentimento generalizado é o de partir: esperar
impacientemente o instante de ir para Lisboa, de ir
para o estrangeiro. Senti-o também, depois demorei
a voltar e não voltei para debaixo das saias da mamã,
como (infelizmente) tantos da minha geração. Mesmo assim, perguntei-me: quantos não estarão, ao fim
de tão pouco tempo, morrendo de saudades daquilo
que tanto desejavam deixar para trás? Perguntei-mo e
desejei que sim: por esta terra, por nós, mas sobretudo por eles. Então, cheguei-me para trás e ouvi citar
Thoreau: “Fui para os bosques viver de livre vontade.
Para sugar todo o tutano da vida, para aniquilar tudo
o que não era vida e para, quando morrer, não descobrir que não vivi.” Podia ser a minha própria biografia
concentrada em quatro versos. Talvez seja a de algum
deles.
***
O Sporting perdeu com o Benfica. Eu não gosto
quando o Sporting perde com o Benfica.
Terra Chã, 12 de Novembro de 2013
O problema das chamadas redes sociais, e do Facebook em particular, não é de emissão: é de recepção.
Não está naquilo que elas permitem dizer, ou escrever,
ou criar: está naquilo que, em regra, os nossos correspondentes estão na disposição ouvir, ler ou contemplar. Fui um ávido utilizador do Facebook nos últimos
cinco anos, primeiro na convicção de que nenhuma
divulgação do nosso trabalho é propriamente inútil,
depois na suspeita de que não havia melhor maneira
de me ir mantendo a par do dia a dia dos amigos (ademais, estando agora longe) e finalmente na certeza de
que nenhum outro agregador me oferecia uma filtragem tão evidente das notícias que punham as pessoas
a conversar, serviço sempre útil a um cronista. Afinal,
há esforços de divulgação que nos tomam demasiado
tempo para os benefícios que comportam, se é que
não são mesmo prejudiciais para a imagem (sempre
a imagem) do nosso trabalho e de nós próprios; dantes nós falávamos com os amigos quando podíamos,
por telefone ou por carta, mesmo por email, e nem
por isso éramos menos amigos, ou estávamos sequer
mais ausentes; e está mais do que visto que aquilo que
põe as pessoas a falar – perdoe-se-me a arrogância,
se ainda for possível – resume-se quase sempre ao
voyeurismo ou à raiva, o que acaba até por condicionar as publicações das páginas oficiais de jornais, rádios e televisões. Afinal, e depois de uma intervenção
cada vez menos frequente, falta-me agora a paciência.
Talvez volte a tê-la – talvez até não consiga já viver
sem aquilo. Mas hoje, como nos últimos dias, penso em escrever ali alguma coisa e simplesmente não
me ocorre o quê: o que seja enriquecedor, ou mesmo apenas divertido, ao mesmo tempo para os meus
correspondentes e para mim próprio. O mundo que
temos não é resultado da existência do Facebook, mas
o Facebook é resultado do mundo que temos, o que
de qualquer maneira não o recomenda por aí além.
E o mais extraordinário é que a sensação por detrás
dessa conclusão é a de liberdade. Ou parece-me momentaneamente sê-lo, o que em todo o caso se afigura
prenhe de possibilidades. Nunca foi exactamente para
isto que eu quis a Internet, e talvez tenha enfim acabado a minha escravidão. Talvez.
***
Quer dizer: é preciso cultivar uma certa solidão nesta
actividade, não?
***
O Grande Prémio de Crónica da APE foi atribuído a
“Mazagran”, de J. Rentes de Carvalho. Para quê escondê-lo, mesmo de mim próprio? Eu tinha de facto
esperança numa vitória de “Banda Sonora Para Um
Regresso a Casa.” Resta-me o vago conforto de ter
perdido para um dos grandes. Porque Rentes de Carvalho é efectivamente um deles.
http://www.facebook.com/neto.joel
http://www.joelneto.com/

São Natal
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Manuel Moniz
Sub diretor do Diario dos açores

E

m bem que tinha avisado que este ano ia desaparecer num ápice, e é mesmo verdade: ainda
há dias era 2012 e daqui a duas semanas já será
2014! Mas não se pode propriamente dizer que
seja uma grande tirada da minha parte pois a percepção do tempo é algo muito relativo e ele, inexoravelmente, passa! Aliás, costumo usar a mesma
espertalhice quando vou a uma tasca e peço a 2ª
cerveja, queixando-me que a anterior devia ter
um furo, pois ficou vazia num instante! Enfim, tal
como a cerveja dasaparece quando é bebida, assim se esvai o tempo quando é utilizado! No caso
da cerveja, se ela não é bebida, não desaparece
mas estraga-se (o que é outro conceito relativo,
pois há gostos para tudo); no caso do tempo é um
pouco mais complicado, pois a partir do momento
em que existimos, usamo-lo! Mesmo que seja da
forma menos intensa que houver, ele vai-se!!!
A questão é se a máxima que preside, entre outras,
à ideia que o “tempo é dinheiro”, pressupondo que
devemos aproveitar todos os segundos como se fossem moedas de 1 euro, tem algum fundamento! Salvaguardo que neste particular não é uma questão de
se saber se quem trabalha mais horas ganhará ou
não mais uns cobres, mas sim se o tempo renderá
mais se for aproveitado ao máximo! E eu tenho cá
as minhas dúvidas, pois quanto mais aproveitado o
tempo se torna, menos tempo desperdiçado temos, o
que inevitavelmente levará a uma inflação do tempo disponível até valores impraticáveis! E quando
está tudo neste nível, só me ocorre uma ideia: que
stress!!!
E que fácil é stressar a vida através da gestão do
tempo! A questão é que, tal como as riquezas amealhadas nesta dimensão não passam para outra qualquer (fica tudo cá, como todos sabemos), o tempo é
algo finito mas que é tão mais interessante quanto
mais particularidades tiver! Nós necessitamos do
tempo de descanso (que não é o mesmo que não fazer nada, mas de recarregar baterias), isso todos já
perceberam. Mas também necessitamos de tempo de
aprendizagem, tempo de introspeção, tempo de contemplação, tempo de sonho, etc! E cada vez mais me
parece que é nessa diversidade que o tempo se enriquece – um tipo de enriquecimento que não tem obrigatoriamente a ver com os euros, mas que, embora
também não transite para outra dimensão, ajuda a

Esc.:514-374-4000

514 254-0216
José Montez 514 949-3555

Bonita casa totalmente renovada.
A ver para gostar

perceber o trajecto que se fez, o que não é propriamente mau! Ou seja, nós não necessitamos de mais
tempo, tanto quanto necessitamos de outros tempos!
É claro que os tempos seguem pelo menos dois ritmos: o nosso e o dos outros! O Natal é um desses tempos dos outros que nós podemos, e talvez devamos,
seguir! E se bem que se diga que “Natal é quando o
homem quiser”, o de Dezembro é-o quer se queira
quer não! Ele aparece nas luzes, nas decorações, na
importação do Santa Klaus, nas canções temáticas,
nos desejos de feliz quadra e por aí adiante – sem
faltar aqueles que lembram que Natal devia ter sobretudo alguma coisa a ver com o menino dos anos!
Porque isto era suposto ser uma festa de anos!!!
É verdade que em todas as festas há sempre aqueles que são mais chegados ao menino dos anos, a
começar pela própria família. Depois há os que são
amigos de infância, que nutrem sentimentos mais
institivos, chega-se aos colegas de trabalho e até aos
amigos de circunstância – amigos de amigos, namoradas e namorados, e coisas assim. Com este aniversário não haveria de ser muito diferente, embora
por vezes pareça aquelas situações em que chegamos
tarde à festa e os mais importantes já se foram todos
embora dormir!
Quer dizer, todo o pessoal na festa de certeza que
no mínimo já ouviu falar do menino dos anos, mas
à parte isso não creio que estejam lá propriamente para festejar a efeméride, pelo menos não tanto
como para provar a comida, tomar uns copos e aproveitar a confraternização! Não há nada de mal, acho
eu, porque festa é festa! O que está a mais não são os
amigos de ocasião, mas a menos os amigos de peito!
Mas é o que temos e quem sou eu para estragar uma
boa festa – porque, apesar de tudo, é uma boa festa!
Depois da festa, naturalmente, virá a ressaca, especialmente para os que exageram qualquer coisa!
Ou, no caso da gestão da coisa pública, para os que
fizeram de menos!
E nessa categoria estamos quase todos – porque
sim, porque não se pode culpar exclusivamente os
governos, mesmo que a sua seja uma culpa mais que
evidente! E porque eles, os governantes, reflectem
sobretudo os governados, de onde são originários e a
quem prestam contas! E como já desisti de imaginar
que o governo mostrará ser aquilo que é uma impossibilidade teórica e concreta, viro-me gradualmente
para os restantes culpados!
O problema é que as coisas vão sendo cuspidas
nas nossas caras à velocidade do som! Esta semana foram as termas, esse potencial magnífico que os
Açores têm mas em que os resultados são tão maus
que chega a parecer uma triste sina! Para além do
potencial estar todo desbaratado, parece que em
tudo o que pusemos os milhões, são necessários novos milhões para corrigir, desenterrar, refazer! Será,
eventualmente, o nosso caminho: tudo fazer por duas
vezes. Caro e a dobrar!
E depois são os negócios da governança com os
privados, agora com o episódio dos painéis solares,
mas com um historial sem fim! Já não se fala das
ofertas loucas a determinadas empresas camaradas,
e lembro-me agora de uma, na área dos áudio-visuais, que chegou a ser considerada como um exemplo de empreendedorismo com os seus sócios lançados aos píncaros dos grandes gestores: voltaram à
base e hoje são assessores de imprensa do PS. Nada
mudou, realmente: foi sempre o mesmo dinheiro a
pagar pelos seus feitos! Enfim, a culpa é nossa!
Esta semana, um director regional teve o azar de
lembrar que os Açores ainda são uma das mais pobres regiões da Europa!
Um jornalista ouviu, publicou e no dia seguinte o
discurso mudou! Imagino os apertos de orelhas que
o homem não deve ter levado, porque estas coisas
não se dizem, fazem mal à economia da expectativa:
mais vale um pobre que pensa que é rico do que um
pobre que sabe que é pobre! Mas na realidade pouco
importa que sejamos a 60ª, 30ª ou 10ª região da Eu-

ropa: o que choca são os argumentos utilizados para
nos convencer desta falsa riqueza, como se o nosso
PIB não fosse o resultado das dádivas da Europa,
exactamente por sermos… pobres! Aliás, a mera
referência à “ultrapassagem” que fizemos a outras
regiões do continente – que não recebem nem apoios
da Europa nem dádivas do Estado – deveria ser considerada um pecado mortal! Mas não é, faz apenas
parte da ficção que invadiu esta pobre região!
Os “resultados expressivos” da aplicação dos fundos comunitários resumem-se assim: apoio concedido a 763 projetos de investimento privado de expansão/modernização, a 1.609 empresas através de
linhas de crédito, a cerca de 600 campanhas e eventos promocionais, a 71 espaços TIC, a seis projetos
de I&D de contexto empresarial e a 24 postos da
Rede Integrada de Apoio ao Cidadão; apoios à construção/remodelação de 57 estabelecimentos de ensino básico e secundário, à construção/apetrechamento de cinco estabelecimentos de ensino profissional,
às intervenções em dois polos da Universidade dos
Açores, a cerca de 26 equipamentos culturais construídos ou intervencionados, a 42 equipamentos de
animação local, culturais e de desporto, construídos
ou remodelados, a 15 unidades de saúde construídas
ou remodeladas e apetrechadas e ainda a 44 projetos
de intervenção social. E obras em 597 quilómetros
de estradas, intervenções em 10 portos comerciais
e em nove portos de pesca, apoio à elaboração de
10 planos de ordenamento, construção ou beneficiação de cerca de 91 quilómetros de rede de distribuição de água, 27 projetos de captação e tratamento de água e apoio a 33 projetos de conservação
da biodiversidade e valorização dos recursos. Devíamos estar preparados?
Não, ainda falta reparar isso tudo!!!
Felizmente que já foram anunciadas as medidas que
vão garantir que o desemprego vai baixar, através,
principalmente, da oferta, faseada, de diplomas para
todos os gostos aos que ainda não os têm! Mata-se
dois coelhos de uma só vez: menos desempregados e
mais açorianos com estudos! O mais cruel é depois
viremnos falar da estratégia económica e financeira,
dos elogios aos grandes dramaturgos que gerem os
nossos destinos, como se isto pudesse alguma vez ter
o nome de estratégia!
Enfim, nós gostamos!
Esta semana ouvi uma notícia da Saúde positiva:
que vamos finalmente começar a estudar a qualidade
da saúde dos açorianos, que são, imagine-se, os portugueses que têm menor longevidade!
Já era assim há uma carrada de anos, mas ainda
não tinha aparecido alguém a tentar agarrar na coisa pelos cornos! É um bom começo, diria eu, se já
não levássemos não sei quantos anos de autonomia!
E seria ainda melhor se tivesse percebido, nem que
fosse ao de leve, que esse estudo não iria começar do
zero, mas sim trabalhar com os dados que já existem!
Porque deve existir alguma coisa, estou certo, que
uma equipa especializada na análise e tratamento de
documentos possa fazer para nos poupar mais uns
anos. Como, por exemplo, os dados sobre o cancro,
que são concretos e que podem, desde já, fazer pensar numa estratégia clara!
O problema, infelizmente, é que em quase tudo a
solução é a simplicidade!
Sim, soluções simples, adaptadas à pequenês das
coisas e humildade dos objectivos! Infelizmente essas coisas simples não são do agrado dos grandes,
que preferem a complexidade sem resultados à simplicidade eficaz!
E isso não é coisa que se resolva de um momento
para o outro! Nós cá temos de ser os melhores do
mundo, ou senão, os piores...
Por isso, era interessante que a decisão para o próximo ano fosse de nunca mais voltarmos a repetir os
erros do passado!
Isso é impossível, não é?
Talvez, mas é o meu desejo de Natal!!!

O Significado Do Natal
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Canções de Natal

A Todos Um Bom Natal
Refrão
A todos um Bom Natal
A todos um Bom Natal
Que seja um Bom Natal, para todos vós
Que seja um Bom Natal, para todos vós
No Natal pela manhã
Ouvem-se os sinos tocar
E há uma grande alegria, no ar
Refrão
Nesta manhã de Natal
Há em todos os países
Muitos milhões de meninos, felizes
Refrão
Vão aos saltos pela casa
Descalças ou com chinelos
Procurar suas prendas, tão belas
Refrão
Depois há danças de roda
As crianças dão as mãos
No Natal todos se sentem irmãos
Refrão
Se isto fosse verdade
Para todos os Meninos
Era bom ouvir os sinos tocar.
Refrão

É Natal
É Natal, é Natal
Tudo bate o pé
Vamos pôr o sapatinho
Lá na chaminé
Olha o Pai Natal, de barbas branquinhas
Traz o saco cheio de lindas prendinhas
Pai Natal irá trazer brinquedos para nós
Para a Zeca uma boneca, para o Zito um apito
Uma bola para saltar é o que quer o Baltazar.
É Natal, é Natal
Tudo bate o pé
Vamos pôr o sapatinho
Lá na chaminé

Fa La La La La
Põe na casa um ar festivo
Fa La La La La La La La La
Ramos verdes a brilhar
Fa La La La La La La La La

Ergue a taça, faz um brinde
Fa La La La La La La La La
Lembra canções de Natal
Fa La La La La La La La La
Mantém viva a luz das velas
Fa La La La La La La La La
Não se apague a alegria
Fa La La La La La La La La
Toca flauta e trompetes
Fa La La La La La La La La
Canta um coro de harmonia
Esquece o tempo já passado
Fa La La La La La La La La
Jovem de qualquer idade
Fa La La La La La La La La
Louva o ano começado
Fa La La La La La La La La
Nesta hora de amizade
Fa La La La La La La La La
Fa La La La La La La La La

O

Natal surge como o aniversário do nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, sendo
actualmente uma das festas católicas mais importantes.
Inicialmente, a Igreja Católica não comemorava o
Natal. Foi em meados do século IV d.C. que se começou a festejar o nascimento do Menino Jesus, tendo
o Papa Júlio I fixado a data no dia 25 de Dezembro,
já que se desconhece a verdadeira
data do Seu nascimento.
Uma das explicações para a escolha do dia 25 de Dezembro como
sendo o dia de Natal prende-se
como facto de esta data coincidir
com a Saturnália dos romanos e
com as festas germânicas e célticas do Solstício de Inverno, sendo
todas estas festividades pagãs, a
Igreja viu aqui uma oportunidade
de cristianizar a data, colocando
em segundo plano a sua conotação pagã. Algumas zonas optaram
por festejar o acontecimento em 6
de Janeiro, contudo, gradualmente esta data foi sendo associada à
chegada dos Reis Magos e não ao
nascimento de Jesus Cristo.
O Natal é, assim, dedicado pelos
cristãos a Cristo, que é o verdadeiro Sol de Justiça (Mateus 17,2;
Apocalipse 1,16), e transformou-se numa das festividades centrais
da Igreja, equiparada desde cedo
à Páscoa. Apesar de ser uma festa cristã, o Natal, com o passar do
tempo, converteu-se numa festa
familiar com tradições pagãs, em
parte germânicas e em parte romanas.Feliz Natal!!
Sob influência franciscana, espalhou-se, a partir de
1233, o costume de, em toda a cristandade, se construírem presépios, já que estes reconstituíam a cena
do nascimento de Jesus. A árvore de Natal surge no
século XVI, sendo enfeitada com luzes símbolo de
Cristo, Luz do Mundo. Uma outra tradição de Natal é
a troca de presentes, que são dados pelo Pai Natal ou
pelo Menino Jesus, dependendo da tradição de cada
país.
desenho para os nossos artistas

Apesar de todas estas tradições serem importantes
(o Natal já nem pareceria Natal se não as cumpríssemos), a verdade é que não nos podemos esquecer
que o verdadeiro significado de Natal prende-se com
o nascimento de Cristo, que veio ao Mundo com um
único propósito: o de justificar os nossos pecados
através da sua própria morte. Nesses tempos, sempre
que alguém pecava e desejava obter o perdão divino,

oferecia um cordeiro em forma de sacrifício. Então,
Deus enviou Jesus Cristo que, como um cordeiro sem
pecados, veio ao mundo para limpar os pecados de
toda a Humanidade através da Sua morte, para que
um dia possamos alcançar a vida eterna, por intermédio Dele, Cristo, Filho de Deus.
Assim, não se esqueçam que o Natal não se resume
a bonitas decorações e a presentes, pois a sua essência é o festejo do nascimento Daquele que deu a Sua
vida por nós, Jesus Cristo.

A Criação De Rudolph
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A

rena Rudolph surgiu em 1939,
quando a cadeia de lojas Montgomery Ward company, com sede
em Chicago, pediu ao seu empregado Robert L. May para criar uma
história de Natal para ser oferecida
aos seus clientes.
As lojas pertencentes à Montgomery
Ward todos os anos compravam para
oferecer aos seus clientes livros de Natal para colorir, e o departamento de
May considerou que a criação e distribuição de cadernetas suas seria uma
forma eficaz de diminuir as despesas.
May, que tinha uma paixão pela escrita
de livros de criança, ficou incumbido
da criação dessa caderneta.
A história que May criou inspirou-se na história “O Patinho Feio”, mas
utilizando como pano de fundo o seu
próprio passado (em criança May foi
muitas vezes insultado por ser pequeno, tímido e com ar débil). Assim a sua
história fala de uma rena que era rejeitada pela sua comunidade pelo simples
facto de ter uma anomalia física, um
nariz vermelho que reluzia.
Antes de se chegar ao nome de Rudolph, pensou-se em Rollo e Reginald,
mas estes dois foram rejeitados, por
exemplo, Reginald foi considerado demasiado britânico.
A história de Rudolph foi escrita em
verso e conforme May ia criando es-

Reis Magos
O

s Reis Magos são personagens
que vieram do Oriente, guiados
por uma estrela, para adorar o Deus
Menino, em Belém (Mateus 2, 1-12).
Ignora-se a providência dos Reis Magos, este episódio foi apenas relatado no
Evangelho de S. Mateus e, mesmo assim,
de forma muito resumida e vaga. Só com
o passar do tempo, se foram acrescentando detalhes, para se sanarem as lacunas
deixadas no Evangelho em relação a esta

história. A designação “Mago” era dada,
entre os Orientais, à classe dos sábios ou
eruditos, contudo esta palavra também
era usada para designar os astrólogo. Isto
fez com que, inicialmente, se pensasse
que estes magos eram sábios astrólogos,
membros da classe sacerdotal de alguns
povos orientais, como os caldeus, os persas e os medos. Posteriormente, a Igreja
atribuiu-lhes o apelido de “Reis”, em virtude da aplicação liberal que se lhes fez
do Salmo 71,10.
Quanto ao número e nomes dos Reis

ses versos, testava-os na sua filha de
4 anos, Barbara. Apesar de Barabara
adorar a história, o patrão de May ficou
preocupado com o facto da rena ter um
nariz vermelho, já que esta é uma figura por vezes associada à bebida e aos
alcoólicos, não lhe parecendo a melhor

um ponto final na hesitação dos patrões
de May e a história foi finalmente aprovada.
Montgomery Ward distribuiu 2,4 milhões de cópias do livro de Rudolph,
em 1939 e, até ao final de 1946, foram
distribuídas um total de 6 milhões de

base para uma história infantil. Para
resolver esse problema, May levou
Denver Gillen, um amigo do departamneto de arte da Montgomery Ward, ao
jardim zoológico “Lincoln Park Zoo”,
para este fazer um esboço de Rudolph.
O desenho de Gillen de uma rena com
um nariz vermelho brilhante colocou

cópias , isto apesar de por vezes haver
uma escassez de papel por causa da Segunda Guerra Mundial (que durou até
1945).Natal todos os dias
Nó período pós-guerra, a procura
da figura de Rudoph foi enorme, mas
como May tinha criado a história enquanto empregado de Montgomery
Ward, era esta que detinha os direitos
de autor e May não recebia royalties,
assim este não participava nos lucros
produzidos pela sua criação.

Magos são tudo suposições sem base
histórica, aliás algumas pinturas dos primeiros séculos mostram 2, 4 e até mesmo 12 Reis Magos adorando Jesus. Foi
uma tradição posterior aos Evangelhos
que lhes deu o nome de Baltasar, Gaspar
e Belchior (ou Melchior), tendo-se também atribuído a cada um características
próprias. Belchior (ou Melchior) seria o
representante da raça branca (europeia) e
descenderia de Jafé; Gaspar representaria
a raça amarela (asiática) e seria descendente de Sem; por fim, Baltasar representaria todos os de raça negra (africana) e
descenderia de Cam. Estavam assim representadas todas as raças bíblicas (e as
únicas conhecidas na altura: os semitas,
os jafetitas e camitas. Pode então dizer-se que a adoração dos Reis Magos ao
Menino Jesus simboliza a homenagem
de todos os homens na Terra ao Rei dos
reis, mesmo os representantes do tronos,
senhores da Terra, curvam-se perante
Cristo, reconhecendo assim a sua divina
realeza. Esta ideia só surgiu no século
XVI, assim só a partir deste século é que
se começou a considerar que Baltasar era
negro, de forma a que se pudesse abranger todas as raças. Para além desta simbologia, pela cultura a cristã, os Reis Magos simbolizam que os que os poderosos
e abastados devem curvar-se perante os
humildes, despojando-se dos seus bens
e colocando-os aos pés dos demais seres
humanos, ou seja, devem partilhar a sua
fortuna com os mais pobres.
O dia de Reis celebrava-se a 6 de Janeiro, partindo-se do princípio que foi
neste dia que os Reis Magos chegaram
finalmente junto ao Menino Jesus. Em
alguns países é no dia 6 de Janeiro que
se entregam os presentes.

Contudo, May estava bastante endividado devido à doença terminal de sua
mulher, tendo, finalmente, conseguido
convencer Sewell Avery, presidente
da Montgomery Ward, a transferir os
direitos de autor para ele em Janeiro
de 1947. Na posse dos direitos de autor, May ficou com uma estabilidade
financeira assegurada. “Rudolph the
Red-Nosed Reindeer” foi publicado
para comercialização em 1947 e foi
apresentada em teatros nos anos que se
seguiram.
Rudolph deu o seu grande passo para
a fama, quando o cunhado de May, o
compositor Johnny Marks, criou a letra e a música para uma canção sobre
Rudolph. A versão musical de “Rudolph the Red-Nosed Reindeer” criada
por Mark foi, finalmente, gravada por
Gene Autry em 1949, tendo vendido só
nesse ano 2 milhões de cópias e transformando-se numa das músicas de Natal mais vendidas de todos os tempos.
May despediu-se do seu emprego em
1951 e passou 7 anos a administra a sua
criação, passado esse tempo voltou ao
Montgomery Ward, onde trabalhou até
reformar-se em 1971. May morreu em
1976, tendo vivido uma vida confortável graças aos lucros que obteve com a
sua rena.
Apesar da história de Rudolph ser
principalmente conhecida pelo grande
público através da música de Johnny
Mark, entre a história de May e a canção de Mark existem diferenças substanciais.

Jesus (A Vida)
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V

irgem MariaJesus, em hebreu,
Jehoshua, abreviado em Jeshua,
que quer dizer “Javé, é a salvação”, o
filho de Deus, segundo o Evangelho,
e o Messias anunciado pelos profetas.
Nasceu em Belém da Virgem Maria,
em 25 de Dezembro do ano de 749
de Roma, embora o cálculo feito no
século VI pelo frade Dionísio, e que
serve de cronologia da era cristã, colocou o nascimento, erradamente, no
ano de 754. Jesus morreu crucificado, no ano 33 da era moderna.
Segundo os Evangelhos, o presépio
que serviu de berço ao Menino Jesus foi visitado pelos Reis Magos do
Oriente (Baltasar, Belchior e Gaspar).
O rei da Judeia, Herodes, sabendo
que chegada do Messias era anunciada
para essa época pelos antigos profetas,
ordenou que todos os recém-nascidos
fossem assassinados. Perante isto, José
(pai adoptivo de Jesus) e Maria decidiram fugir para o Egipto, para salvarem
a vida de Jesus. Só depois da morte de
Herodes, esta família voltou para Nazaré, na Galileia. Aqui Jesus cresceu,
ajudando seu pai adoptivo no trabalho
de carpinteiro.
Aos 30 anos, Jesus começou a sua
missão, sendo baptizado por seu primo
S. João Baptista, nas águas do Jordão.
Em seguida, dirigiu-se para o deserto
onde permaneceu durante 40 dias em
jejum e onde resistiu às tentações de
Satanás.
Começou por pregar o Evangelho ou

a “boa nova” na Galileia, depois dirigiu-se para Jerusalém, lugar onde se
deparou com uma hostilidade crescente por parte dos fariseus. Na sua missão, Jesus foi acompanhado pelos seus
discípulos, os doze apóstolos, com estes percorreu as cidades da Judeia e da
Galileia, pregando a caridade, o amor
de Deus e do próximo e realizando inúmeros milagres.
As ideias defendidas por Jesus Cristo fizeram enfurecer os fariseus e os
sacerdotes judeus, que acusaram-no
perante o governador romano, Pôncio
Pilatos, de se dizer Rei dos Judeus e de
querer derrubar o governo estabelecido.
Judas, um dos apóstolos, traiu Jesus
por 30 dinheiros. Depois de ter celebrado a última ceia e instituído a Eucaristia, Cristo teve de comparecer perante
o sumo-sacerdote dos Judeus, Caifás,
e em seguida perante a justiça romana, representada por Pôncio Pilatos.
Condenado pelo primeiro, abandonado
pelo segundo, coberto de ultrajes pelo
povo subiu ao Calvário, onde morreu
crucificado entre dois ladrões. Ressuscitou ao 3º dia e apareceu a muitos dos
seus discípulos, encarregando-os de
espalhar a sua doutrina pelo mundo inteiro. Quarenta dias depois da sua ressurreição, subiu aos céus na presença
dos seus discípulos.
Esta é a narrativa dos Evangelhos,
contudo surgiram críticos, entre os
quais Satruss e Renan, que deram dife-

rentes interpretações ao texto.
Em “A vida de Jesus” por Ernest
Renan (1863), o autor coloca-se num
ponto de vista racionalista, rejeitando
o sobrenatural. Para Renan, os Evangelhos têm apenas um valor histórico
duvidoso, embora reproduzissem de
forma fiel os ensinamentos do Mestre,
sublime pessoa a quem é permitido
chamar divina, isto porque Jesus foi o

indivíduo que fez dar à espécie humana o maior passo para o divino.
Independentemente da visão que
se possui do Evangelho, a verdade é
que a existência de Jesus é inegável,
a investigação científica comprova
isso. Existem vários textos históricos
que comprovam essa existência.

Árvore
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de

Antecedentes
A Árvore de Natal é um pinheiro ou
abeto, enfeitado e iluminado, especialmente nas casas particulares, na
noite de Natal.
A tradição da Árvore de Natal tem
raízes muito mais longínquas do que o
próprio Natal.

Os romanos enfeitavam árvores em
honra de Saturno, deus da agricultura,
mais ou menos na mesma época em
que hoje preparamos a Árvore de Natal. Os egípcios traziam galhos verdes
de palmeiras para dentro de suas casa
no dia mais curto do ano (que é em De-

Natal

zembro), como símbolo de triunfo da
vida sobre a morte. Nas culturas célticas, os druidas tinham o costume de
decorar velhos carvalhos com maças
douradas para festividades também celebradas na mesma época do ano.
Segundo a tradição, S. Bonifácio, no
século VII, pregava na Turíngia (uma

região da Alemanha) e usava o perfil
triangular dos abetos com símbolo da
Santíssima Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo). Assim, o carvalho, até então considerado como símbolo divino,
foi substituído pelo triangular abeto.
Na Europa Central, no século XII,

penduravam-se árvores com o ápice
para baixo em resultado da mesma
simbologia triangular da Santíssima
Trindade.
Árvore de Natal
como hoje a conhecemos
A primeira referência a uma “Árvore
de Natal” surgiu no século XVI e foi
nesta altura que ela se vulgarizou na
Europa Central, há notícias de árvores
de Natal na Lituânia em 1510.
Diz-se que foi Lutero (1483-1546),
autor da reforma protestante, que após
um passeio, pela floresta no Inverno,
numa noite de céu limpo e de estrelas
brilhantes trouxe essa imagem à família sob a forma de Árvore de Natal,
com uma estrela brilhante no topo e
decorada com velas, isto porque para
ele o céu devia ter estado assim no dia
do nascimento do Menino Jesus.
O costume começou a enraizar-se. Na
Alemanha, as famílias, ricas e pobres,
decoravam as suas árvores com frutos,
doces e flores de papel (as flores vermelhas representavam o conhecimento
e as brancas representavam a inocência). Isto permitiu que surgisse uma indústria de decorações de Natal, em que
a Turíngia se especializou.
No início do século XVII, a Grã-Bretanha começou a importar da Alemanha a tradição da Árvore de Natal pelas
mãos dos monarcas de Hannover. Contudo a tradição só se consolidou nas
Ilhas Britânicas após a publicação pela
“Illustrated London News”, de uma

imagem da Rainha Vitória e Alberto
com os seus filhos, junto à Árvore de
Natal no castelo de Windsor, no Natal
de 1846.
Esta tradição espalhou-se por toda a
Europa e chegou aos EUA aquando da
guerra da independência pelas mãos
dos soldados alemães. A tradição não
se consolidou uniformemente dada a
divergência de povos e culturas. Contudo, em 1856, a Casa Branca foi enfeitada com uma árvore de Natal e a
tradição mantém-se desde 1923.
Árvore de
Natal em Portugal
Como o uso da árvore de Natal tem
origem pagã, este predomina nos países nórdicos e no mundo anglo-saxónico. Nos países católicos, como Portugal, a tradição da árvore de Natal foi
surgindo pouco a pouco ao lado dos já
tradicionais presépios.
Contudo, em Portugal, a aceitação da
Árvore de Natal é recente quando comparada com os restantes países. Assim,
entre nós, o presépio foi durante muito
tempo a única decoração de Natal.
Até aos anos 50, a Árvore de Natal
era até algo mal visto nas cidades e
nos campos era pura e simplesmente ignorada. Contudo, hoje em dia, a
Árvore de Natal já faz parte da tradição natalícia portuguesa e já todos
se renderam aos Pinheirinhos de Natal!
FELIZ NATAL

A
O

História

Pai Natal
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verdadeira

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

do

Pai Natal vive, uns dizem que é na Noruega, outros
dizem que é na Finlândia e ainda outros dizem que
ele vive no Pólo Norte. A verdade é que o Pai Natal
não quer que ninguém saiba onde é que ele mora,
para conseguir trabalhar sem ser incomodado, pois o
seu trabalho não se resume a distribuir os presentes
na noite de Natal, é também necessário fazer os pre-

Para conseguir entregar todos os presentes numa só
noite, o Pai Natal tem de usar a sua magia, tanto o seu
trenó como as suas renas são mágicas. As renas do
Pai Natal são nove: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen,
Comet, Cupid, Donder, Blitze e Rodolfo. A rena que
lidera o trenó é o Rodolfo, já que este tem um nariz
brilhante que ilumina todo o caminho.
Para mandar a tua carta ao Pai Natal podes utilizar 3
métodos diferentes:
• Enviar pelo correio:
• Enviar um e-mail pela Internet;
• Simplesmente deixar a tua carta no presépio de
tua casa (o Pai Natal ou um dos seus ajudantes vai lá
busca-la).
Independentemente do método que escolheres deves sempre dizer aos teus pais quais são os presentes
que queres, porque às vezes os ajudantes do Pai Natal
são desorganizados e perdem as cartas. Quando isso
acontece, o Pai Natal manda um dos seus ajudantes ir
perguntar aos teus pais o que é que tu pediste.

Católica. Muitos milagres lhe são atribuídos e
grande parte destes relacionam-se com a doação
de presentes. Ele, hoje, ainda é vivo já que a sua
Fonte de Vida é a crença das pessoas na sua existência, quando ninguém mais acreditar no Pai Natal é quando ele morre!
Actualmente ninguém sabe ao certo onde é que o

sentes, saber o que cada criança pediu e o que cada
uma realmente merece.
O Pai Natal tem uma lista, que actualmente já é
computorizada, de todas as crianças do mundo. O Pai
Natal e os seus ajudantes, os duendes, através dessa
lista sabem onde é que cada criança mora e assim podem observar o seu comportamento ao longo do ano.

Por vezes os meninos recebem presentes que não
corresponde ao que pediram, isso acontece por vários
motivos:
• Não te portastes bem e o Pai Natal acha que tu não
mereces o que pediste;
• A tua lista é muito grande e o Pai Natal não te pode
dar tudo o que pediste, pois ele também tem de dar
presentes aos outros meninos;
• O Pai Natal não dá presentes que os teus pais não
te dariam (exemplo: brinquedos perigosos).
Quando o Natal acaba, o Pai Natal vai de férias com
a Mãe Natal, afinal ele trabalhou muito e tem de recuperar as suas forças para no próximo ano voltar a
preparar tudo para que o Natal seja um sucesso.
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O Primeiro
Postal De Natal

O primeiro postal de Natal surgiu na Inglaterra,
pelas mãos do pintor John Callcott Horsley (18171903), em Dezembro de 1843, a pedido de Sir Henry Cole (1808-1882), director do South Kensington
Museum (rebaptizado, em 1899, de The Victoria
and Albert Museum). Sir Henry Cole era assistente no Public Records Office, para além disso era
escritor e editor de livros e jornais. Cole escreveu
livros sobre arte e arquitectura sob o pseudónimo
de Felix Summerly, e fundou o jornal The Journal of
Design. Este possuía, ainda, o Summerly’s Home
Treasury, através do qual eram publicados livros
infantis, de entre as histórias publicadas contam-

-se “Cinderela”, “João e o pé de feijão” e “A Bela
e o Monstro”, entre outros. Sir Henry Cole com o
seu cão, cartoon, de 1871,da Vanity FairNo Natal, Sir Henry escrevia cartas aos seus familiares,
amigos e conhecidos, desejando-lhes Boas Festas. Contudo, devido ao seu trabalho, este tinha
pouco tempo para escrever tantas cartas. Assim ,
ele (tal como todas as outras pessoas que escreviam cartas de Boas Festas) comprava papel de
carta decorado com motivos natalícios ou então,
comprava postais de festas genéricos, nos quais
se podia acrescentar a festa de que se tratava. Perante isto, Sir Henry pediu a Horsley para lhe criar
um postal com uma única mensagem que pudesse
ser duplicada e enviada a todas as pessoas da sua
lista. A primeira edição destes postais foi colorida
à mão, nestes podia ver-se uma família a festejar com a legenda “Merry Christmas and a Happy
New Hear to You” (Feliz Natal e um Próspero Ano
Novo para ti). Estes foram impressos num cartão
por Jobbins de Warwick Court, Holborn, Londres,
sendo, posteriormente, pintados à mão por um
profissional de nome Manson. Estes foram publicados no “Summerly’s Home Treasury Office, 12
Old Bond Street, Londres”, pelo seu amigo e sócio
Joseph Cundall. Os postais que não foram utilizados po Sir Henry, venderam-se na Summerly’s
por 1 xelim. Segundo Cundall venderam-se muitos
postais, cerca de 1000. Actualmente, só existe por
volta de uma dúzia destes postais originais, um
desses foi leiloado em 24/11/2004, sendo vendido
por £22,500 (foi enviado por Sir Henry Cole para
“Granny and Auntie Char”), como estava assinado
pelo próprio Sir Henry Cole, este postal é extremamente raro e valioso.

Rostos, Olhares e Identidade

Um sorriso de esperança à janela da vida

Annabell Pereira
Manuel Carvalho e Joaquina Pires

B

usca-se por aí, freneticamente, a serenidade
na consulta de intrincados cartapácios filosóficos ou em emaranhados exercícios transcendentais quando, geralmente, ela está muito mais acessível, à mão de semear, na simplicidade da entrega
espiritual.
Mal começamos a conversar com Annabell Pereira, ao contemplar o limpidez do seu olhar, é este o
primeiro pensamento que, como uma onda que vem
calmamente beijar a fímbria da areia da praia, nos
aflora o espírito. «Chamo-me Annabell Pereira, mas
na Comunidade todos me conhecem por Anabela.»
diz-nos, numa voz melodiosa.«Nasci em 1967, em

Montreal, mas sempre me considerei portuguesa,
mesmo tendo nascido aqui.»
Feitas as apresentações, encolhe os ombros, como
que a pedir desculpa de não ter grandes feitos para
contar. Também há, por ali à solta, um sorriso simples
e apaziguante que nunca se dilui completamente.
«Os meus pais emigraram para o Canadá, a minha
mãe em 1958 e o meu pai em 1961. Tinham casado
civilmente em Portugal mas casaram pela igreja aqui
em Montreal, no dia em que o meu pai chegou, no 1o
de Fevereiro, na Catedral Nôtre-Dame. A minha mãe
é de uma terra pequena, Telhados Grandes, Serra de
Santo António, e o meu pai é da Louriçeira, Alcanena.
Tenho uma irmã, cinco anos mais velha do que eu e
um irmão nove anos mais novo. Fui à escola inglesa
mas de portas da casa para
dentro sempre fomos criados em português, a língua, os costumes,
as tradições, os valores, tudo era português.
Para a minha mãe, que veio com os irmãos, a adaptação foi um pouco difícil mas depois, quando o meu
pai chegou, as coisas mudaram.
Alugaram uma casa aqui no Bairro Português e,
pronto, a vida seguiu em frente.
O meu pai era pintor da construção civil em Portugal mas quando cá chegou fez outras coisas, como
muitos portugueses na altura, trabalhou na empresa
Five Roses, na distribuição da farinha para as padarias e pastelarias, até que, finalmente, encontrou trabalho na sua profissão. A minha mãe era costureira e
continua a sê-lo, agora para os filhos e para os netos,
quando precisamos. Trabalhou em fábricas de roupa,
o seu primeiro trabalho foi fazer gravatas e ganhava
25 cêntimos à hora, mais tarde foi para a confecção
de roupa de senhora, ganhava à peça, era empreiteira,
como diziam.
Os meus pais vinham de famílias muito pobres,
muito modestas e lá em casa guardaram-se sempre as

tradições e os costumes antigos.
De semana era trabalho, escola, casa. Aos sábados
era a escola portuguesa e a catequese, nos domingos
de manhã íamos sempre à missa, como se fazia lá na
terra. Os domingos à tarde eram para passear, pela
montanha, pelos outros bairros, o meu pai gostava
muito de ver casas, ainda hoje me recordo disso.
Enquanto fui pequena, ficava durante o dia em casa
duma senhora portuguesa que, como acontecia muito então, guardava crianças. Nunca mais a esqueci
porque tinha um cão preto, muito grande, de que eu
gostava muito. Quando o meu irmão nasceu, a minha
mãe ficou em casa e passou, por sua vez, a tomar conta de crianças, chegou a ter sete ou oito à sua guarda.»
Recorda, com uma ponta de nostalgia, o porto de
abrigo que era o Bairro Português da época, de certa
forma a transplantação da vida tranquila das aldeias
deixadas para trás.
«No Bairro era quase tudo gente portuguesa, entretanto a minha mãe fez cartas de chamada para as
minhas tias e vivíamos todos perto uns dos outros.
Havia uma mercearia logo ali na esquina, não andávamos em transportes públicos, era tudo pertinho, até
para a escola íamos a pé.
Frequentei a Our Lady of Montreal School, onde é
agora o Centro da Missão Portuguesa. Mais tarde, no
secundário, a D’Arcy McGee, ali na Pine, e também
não era longe. Não tenho a lembrança que a transição
de uma escola para a outra fosse muito chocante. Na
D’Arcy McGee também éramos quase todos filhos
de imigrantes, tínhamos vários pontos em comum.
Mesmo que fossem gregos, italianos, também havia
muitos portugueses, e o facto da família ser um valor
comum a todos, isso facilitou o convívio.»
Continua a falar com a tranquilidade dum rio a correr nas lezírias, sem tumultos, ao encontro, inevitável, da foz e da comunhão com a imensidão do mar.
«O meu pai trabalhava muito, de dia estava no emprego, à noite fazia biscates, era raro estar em casa,
hoje admite que tem pena de não ter passado mais serões com a família. A minha mãe também tinha uma
vida muito pesada, nesse tempo as mulheres faziam
tudo em casa, não foi fácil para ela.
Apesar de tudo, o meu pai tinha muita vontade de
aprender e recordo-me que uma das primeiras coisas que ele comprou foi uma televisão para aprender
inglês. Já a minha mãe, como trabalhava todo o dia
numa fábrica onde só se falava português e à noite
nem tinha tempo para ver televisão, teve mais dificuldades nesse aspecto. »
O Québec atravessava na época a famosa révolution
tranquille que pôs em causa toda a estrutura da sociedade, o que era mais uma fonte de inquietação para
os imigrantes portugueses que receavam pela estabilidade da malha familiar que se apoiava em valores
conservadores trazidos de Portugal.
«Os meus pais nem queriam ouvir falar em nós sairmos à noite, principalmente se no grupo havia algum
rapaz. Foi muito difícil, principalmente para a minha
irmã. Eu preferia nem pedir, já sabendo de antemão
que os meus pais iriam recusar. Hoje compreendoos
porque para eles era tudo novo, tudo diferente, tinham medo do que nos pudesse acontecer.
Mas como ia à escola portuguesa e comecei muito
nova a participar na catequese, foram actividades que
me ajudaram muito, sentia-me muito valorizada. Foi
também quando chegou o padre José Manuel, havia
um grande movimento não só da catequese mas também do grupo de jovens. Dizia que ia para a igreja
e os meus pais ficavam tranquilos, foi a melhor coisa que me podia ter acontecido, porque permitiu-me
sair, conviver e evitar conflitos.»
Mas nem tudo eram interdições, recorda, com saudades, os animados bailes dos domingos à tarde, no
Clube Portugal de Montreal, que não fugiam ao figu-

rino tradicional trazido de Portugal: as
mães a vigiar, as raparigas sentadas à
espera que os rapazes as fossem convidar para dançar. «Era muito giro, aí começaram muitos namoros e fizeram-se
muitos casamentos», sublinha, com um
sorriso. A família fazia férias frequentes em Portugal e as recordações desse
tempo ainda estão muito vivas. O bucolismo da aldeia e aquele viver rente à
natureza encantaram-na. «Quando falo
nisso as lágrimas vêem-me sempre aos
olhos. Sentia-me muito feliz. Ainda
hoje o meu jardim, aqui em Montreal,
simboliza o jardim da minha avó, inconscientemente escolho sardinheiras
vermelhas e brincos de princesa que
era o que ela lá tinha sempre. Fui a
Portugal este ano e ainda me recordava
daqueles caminhos de pedra, acho que
foi o melhor tempo da minha infância. Penso que o que me encantava era
aquela liberdade, andava pela aldeia, ia
a casa das vizinhas, falava com toda a
gente, aqui no Canadá a vida era mais
fechada, talvez por causa da neve, do
clima. Mas do que eu mais gostava era
de me aproximar dos meus avós, conhecê-los melhor, fazia muitas perguntas, recordo sempre os serões à noite, à
lareira, a debulhar feijão com a minha
avó, enquanto conversávamos.»
Correram os anos, terminou um curso de “gestão de comércio” no Collège
Dawson, e encontrou emprego na reputada cadeia de joalharia Henry Birks,
onde descobriu a sua verdadeira vocação na área dos recursos humanos. Por
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lá permaneceu vários anos até que a
grave situação financeira da empresa a
obrigou a procurar novo rumo.
«O meu pai sempre sonhou estabelecer-se com um comércio no Bairro Português. Finalmente, acabou por montar
a pastelaria Les Anges Gourmets e praticamente toda a família foi trabalhar
para lá. Foi uma experiência muito interessante.» Através de família amiga,
conheceu o actual marido, que chegou
a Montreal em 1983, e que cedo procurou envolver nas actividades do grupo
de jovens da Missão.
«Quando o Mário chegou, a época já
era outra e já era obrigatório os novos
imigrantes irem para a escola francesa.
Só mais tarde é que aprendeu o inglês.
Porque sempre pensámos que era importante falar mais do que uma língua,
os nossos filhos frequentaram uma escola bilingue e falam correctamente o
inglês e o francês.»
Depois do nascimento dos filhos,
foram viver três anos para Dallas, no
Texas onde o marido obteve um contrato como software developer. Guarda
excelentes recordações desse tempo,
principalmente do clima ameno. No
regresso a Montreal, não esqueceu a
Missão onde procurou injectar as ideias
frescas que trazia. «Falei com o senhor
padre José Maria e resolvemos criar o
grupo dos Pirilampos que, enquanto os
pais assistem à missa, recebe os mais
pequeninos a quem pretendemos transmitir a mensagem litúrgica de forma
cativante e assim dar-lhes a conhecer

Jesus Cristo, fazendo com que eles se
sintam bem acolhidos e que venham a
missa com gosto».
Com os filhos a frequentarem a escola
portuguesa dos sábados, rapidamente
se envolveu nas tarefas da comissão de
pais.
«O nosso objectivo foi criar actividades paralelas às aulas de forma a criar
nas crianças o gosto de virem à escola
e de aprenderem a língua portuguesa.
Escolhemos, para os cativar, realizar
actividades de que elas gostam como
o Halloween, a festa do Natal e outras
parecidas. Mais tarde, passei também a
ocupar-me dos mais pequenos, o grupo
infantil, por assim dizer, de que sou a
educadora há quase cinco anos.»
Foi interessante verificar que ao longo da conversa, embora nascida em
Montreal, estava sempre a realçar a sua
condição de portuguesa e o seu apego
aos valores que os pais lhe transmitiram. «Sinto orgulho de pertencer a um
povo trabalhador e com uma História
tão rica. Os meus pais fizeram a sua
vida toda aqui mas nunca se esqueceram das suas raízes. É este orgulho que
eu pretendo transmitir aos meus filhos.
A Katherine agora tem catorze anos e
o Marc-Anthony doze, evidentemente
que estão expostos ao mundo exterior,
às línguas francesa e inglesa, a outros
valores, é um grande desafio que temos
pela frente. Mas chegámos a um compromisso
de todos os dias, à hora do jantar, só

falarmos português lá em casa e, até
agora, temos conseguido manter o
acordo.»
Como resposta à pergunta sacramental de como vê o futuro da Comunidade, hesita, sem grandes certezas.
«Cingindo-me à Missão, que eu conheço melhor, não vejo muitos jovens
implicados. Já no meu tempo era diferente, havia muitas mais iniciativas.
Ainda hoje estive a falar sobre as actividades da Conferência S. Vicente de
Paulo e verifiquei que são só pessoas
idosas envolvidas. Elas precisam de
ajuda, por que não convidar os jovens
a participar?
Por exemplo, quando se vai a casa
das pessoas necessitadas levar os cabazes de Natal, deviam ser também os
jovens a colaborar, desta forma viam
como é que a Comunidade vive, quais
são os problemas que enfrenta. Seria
uma maneira de os envolver mais na
Missão e também de dar continuidade
a esta grande obra.
Eu tive a oportunidade de me implicar e de assim vencer as rebeldias da
juventude, gostaria que hoje também
assim fosse possível com os mais novos.»
Pousa, demoradamente, o olhar nas
mãos e quando nos volta a encarar,
o sorriso continua lá, a enfeitar-lhe
o rosto. Um sorriso de esperança,
tranquilamente debruçado à janela da
vida.

A Voz de Portugal | 23 DE dezembro de 2013 | P. 46

Pneus

MUNDO AUTOMÓVEL

de Inverno

Jorge Correia

C

omeçou no dia 15 de Dezembro o período de
obrigatoriedade de utilização dos pneus de
Inverno (Winter Tires) no Québec, período este
que se prolongará até 15 de Março de 2014. Todos os veículos ligeiros de passageiros registados
no Québec deverão utilizar pneus de Inverno. Estes pneus são identificáveis pelo símbolo abaixo
(montanha de 3 picos com floco de neve):
Vários testes realizados não
só pelos fabricantes de pneus
como por entidades governamentais, imprensa da especialidade e mesmo alguns distribuidores de pneus revelaram o
superior desempenho dos pneus
de Inverno face aos pneus de 4
estações em situação de neve ou gelo compactados.
Importante referir que pneus apenas com a marca
M+S (ou M&S, iniciais para “Mud and Snow”) , são
considerados pneus de 4 estações e não possuem as
mesmas características do pneus de Inverno. Estes
últimos possuem aspectos técnicos que os tornam
mais capazes de enfrentar condições difíceis de Inverno, nomeadamente: compostos de borracha mais
macia, ranhuras mais largas e mais profundas, e largura efetiva do pneu (largura do piso em contacto
com o solo) ligeiramente mais estreita (ainda que a
medida do pneu de Inverno seja idêntica à medida do
seu congénere de Verão).
A borracha mais macia permite a manutenção de
boas características de aderência a temperaturas abai-

/ 4 Estações / Verão

xo dos 7ºC, valor este a partir do qual os pneus de
Verão e 4 estações começam a ganhar vantagem.
Os pneus de 4 estações pretendem reunir o melhor
dos dois mundos sem serem particularmente eficazes
em qualquer situação. A única razão da sua utilização
é puramente económica, principalmente em zonas ou
países onde a neve é pouca e por períodos curtos, de
onde resulta a vantagem de se possuir um jogo de
pneus que permite rolar durante todo o ano.

do.
De referir que pneus de Inverno são pouco apropriados para temperaturas mais elevadas e não apresentam qualquer vantagem, com pior desempenho
e desgaste muito pronunciado. Em qualquer caso é
importante respeitar os seguintes aspectos dentro do
recomendado pelos fabricantes dos pneus e do veículo: dimensões dos pneus, pressão, profundidade do
rasto (mínimo 1.6mm para veículos com menos de

A desvantagem dos pneus 4 estações é, como dissemos pouco antes, nunca serem tão bons como os
pneus de Verão para temperaturas acima dos 7ºC, e
nunca serem tão bons na neve ou gelo como os pneus
de Inverno. Por último temos os pneus de Verão, que
como o próprio nome indica, são exclusivos para
temperaturas mais amenas com piso seco ou molha-

3000kg), pneus iguais em todos os eixos, orientação
dos pneus e tanto quanto possível fazer rotação dos
pneus pelas várias posições de forma a manter o desgaste repartido por todos os pneus.
Com isto, só resta desejar boa viagem a todos os
leitores!

Pinga: O
O

CR7
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antecessor do

madeirense Pinga, interior esquerdo do FC
Porto de 1930/31 a Julho de 1946, tinha reunidas em si todas as características dos maiores
jogadores de futebol: atacava e defendia com
igual eficácia, era senhor de um fantástico domínio de bola, exímio na finta e era portador de um

menagem a Pinga.
Internacional aos 21 anos, num jogo contra o seleccionado de Espanha, logo aí imprensa espanhola fez
eco da promessa portuguesa, desfazendo-se em elogios pela sua brilhante actuação.
Em 31/32 o Porto foi campeão de Portugal. Nas

remate fortíssimo.
Quando em Julho de 46, teve a sua festa de despedida, o Estádio do Lima foi um mar de lágrimas
com um delirante estrugido de palmas num jogo do
FC Porto com uma selecção dos melhores de Portugal: Azevedo, Cardoso e Feliciano; Amaro, Francisco Ferreira, Serafim; Espírito Santo, Alberto Gomes,
Peyroteo, José Pedro e João Cruz.
Sporting, Benfica, Belenenses e Académica disponibilizaram os melhores jogadores para a justa ho-

meias-finais, num vibrante FC Porto 3x0 Benfica, o
cronista da então revista de referência «Stadium» escreveu: «Agrada registar, como exemplo e motivo de
louvor, a forma de Pinga actuar. É o homem que nunca pára. Que está na defesa e sempre no ataque. Que
dribla, intercepta e passa... Nunca cometendo violências. Pinga representa o jogador completo: à mestria
da técnica, alia a maneira mais elegante de jogar.»
As crónicas da época fazem referência ao árbitro

espanhol, Ramon Melcon, que após dirigir a finalíssima Porto 2-1 Belenenses, confessou estar maravilhado com a actuação de Pinga.
Apontou nove golos nas suas 23 internacionalizações. Foi o melhor marcador da Primeira Divisão em
1935/36, com 26 golos.
Após abandonar a carreira devido a uma lesão no
menisco, tornou-se treinador do Tirsense da 3ª Divisão e espantou Portugal ao eliminar o Sporting dos
cinco violinos com um 2x1 na 1ª eliminatória da Taça
de Portugal.
Continuou a carreira sem grande sucesso na Sanjoanense e no Gouveia, para depois regressar ao seu
Porto como adjunto e treinador das equipas jovens.
Faleceu em 1963, deixando um legado tanto no seu
FC Porto como na Madeira, os seus dois amores.
Pedroto nunca escondeu a admiração pelo avançado portista, e a Pérola do Atlântico nunca esqueceu o seu filho, dando-lhe o nome a uma rua do
Funchal. Pode dizer-se que Artur Soares Pinga foi
o maior futebolista madeirense de todos os tempos, até que surgiu um menino chamado Cristiano Ronaldo...
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Europa:

esperava-se mais
das equipas portuguesas

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

P

J

V

E

D

GM

GS

33
33
33
24
23
21
19
18
17
16
16
15
12
12
9
9

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

10
10
10
7
7
5
6
5
5
4
4
4
2
3
2
2

3
3
3
3
2
6
1
3
2
4
4
3
6
3
3
3

1
1
1
4
5
3
7
6
7
6
6
7
6
8
9
9

29
27
33
23
16
19
17
13
11
23
16
7
9
11
8
10

9
12
9
16
10
15
17
18
15
27
23
18
16
19
23
25

RESULTADOS

14ª JORNADA

Marítimo 2-2 SC Braga
FC Porto 4-0 Olhanense
V. Setúbal 0-2 Benfica
P. Ferreira 0-0 Rio Ave
V. Guimarães 3-0 Académica
Sporting 0-0 Nacional
Gil Vicente 0-3 Arouca
Belenenses 0-0 Estoril Praia

Arouca 12/01 Belenenses
Académica 12/01 P. Ferreira
Estoril Praia 12/01 Sporting
Nacional 12/01 Gil Vicente
Benfica 12/01 FC Porto
Rio Ave 12/01 Marítimo
Olhanense 12/01 V. Setúbal
SC Braga 12/01 V. Guimarães

1-Portimonense
2-Moreirense
3-FC Porto B
4-Sporting B
5-Marítimo B
6-Sp. Covilhã
7-Penafiel
8-Leixões
9-Tondela
10-Benfica B
11-U. Madeira
12-Desp. Aves
13-Beira-Mar
14-Farense
15-Chaves
16-SC Braga B
17-Ac. Viseu
18-Trofense
19-Santa Clara
20-Feirense
21-Atlético CP
22-UD Oliveirense

P
42
38
37
35
34
33
33
32
32
31
29
29
28
28
28
24
23
22
21
20
18
17

resultados
Benfica B 5-0 Trofense
U. Madeira 1-0 Desp. Aves
Tondela 2-1 SC Braga B
Farense 2-1 Portimonense
Chaves 1-0 Santa Clara
Feirense 2-1 Leixões
Sporting B 3-0 Atlético CP
UD Oliveirense 0-0 Penafiel
Ac. Viseu 0-2 Moreirense
Sp. Covilhã 1-0 Marítimo B
FC Porto B 1-0 Beira-Mar

J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

V
13
10
11
11
10
10
8
9
9
8
8
8
7
7
8
7
6
5
6
3
4
4

E
3
8
4
2
4
3
9
5
5
7
5
5
7
7
4
3
5
7
3
11
6
5

próxima jornada

SC Braga B 28/12 Ac. Viseu
Marítimo B 28/12 Tondela
Portimonense 28/12 Feirense
Santa Clara 28/12 U. Madeira
Trofense 28/12 FC Porto B
Desp. Aves 28/12 UD Oliveirense
Leixões 28/12 Chaves
Atlético CP 28/12 Benfica B
Beira-Mar 28/12 Sporting B
Penafiel 28/12 Farense
Moreirense 28/12 Sp. Covilhã

liga dos campeões

Oitavos-de-Final
Man. City - Barcelona
Olympiacos - Man. United
Milan - At. Madrid
Bayer Leverkusen - Paris SG
Galatasaray - Chelsea
Schalke 04 - Real Madrid
Zenit - Borussia Dortmund
Arsenal - Bayern München

D GM GS
5
35 24
3
34 15
6
26 20
8
32 29
7
19 17
8
25 21
4
20 14
7
23 24
7
28 23
6
43 32
8
31 24
8
18 19
7
23 23
7
23 17
9
25 35
11 22 30
10 20 20
9
19 29
12 17 23
7
16 26
11 12 27
12 26 45

1ª Mão
18/02 19:45
25/02 19:45
19/02 19:45
18/02 19:45
26/02 19:45
26/02 19:45
25/02 17:00
19/02 19:45

2ª Mão
12/03 19:45
19/03 19:45
11/03 19:45
12/03 19:45
18/03 19:45
18/03 19:45
19/03 19:45
11/03 19:45

UEFA Europa League
1/16 de Final
Dnipro - Tottenham
Real Betis - Rubin Kazan
Swansea City - Napoli
Juventus - Trabzonspor
Maribor - Sevilla
Plzen - Shakhtar Donetsk
Chornomorets - Lyon
Lazio - Ludogorets Razgrad
Esbjerg fB - Fiorentina
Ajax - Red Bull Salzburg
Maccabi Tel Aviv - FC Basel
FC Porto - Eintracht Frankfurt
FK Anzhi - Genk
Dynamo Kyiv - Valencia
PAOK - Benfica
Slovan Liberec - AZ Alkmaar

1ª Mão
20/02 13:00
20/02 15:05
20/02 15:05
20/02 13:00
20/02 15:05
20/02 15:05
20/02 13:00
20/02 15:05
20/02 13:00
20/02 15:05
20/02 15:05
20/02 15:05
20/02 12:00
20/02 13:00
20/02 13:00
20/02 13:00

2ª Mão
27/02 15:05
27/02 13:00
27/02 13:00
27/02 15:05
27/02 13:00
27/02 13:00
27/02 15:05
27/02 13:00
27/02 15:05
27/02 13:00
27/02 13:00
27/02 13:00
27/02 15:05
27/02 15:05
27/02 15:05
27/02 15:05

C

hegados a Dezembro e
terminando a primeira
fase dos jogos europeus das
equipas portuguesas é tempo
de balanço. E o saldo é negativo.
Ficou aquém do que se esperava a participação das equipas portuguesas, mas vamos
por partes.
Começando pelas equipas
que participaram na Liga Europa. Vitória, Estoril e Paços
Ferreira estiveram na linha do
que esperava e escrevi aqui a
17 de Setembro.

cam em dificuldades. Foi isso
que aconteceu e tinha escrito
que havia dois aspectos que
para mim seriam importantes:
a forma como iriam competir, e aí fizeram pela vida mas
não foram capazes de passar, e
qual seria o resultado de terem
um calendário mais sobrecarregado do que a maioria das
equipas da Liga.
Como irá a equipa daqui para
a frente apresentar-se física
e mentalmente nos restantes
meses. Terá influência o número de jogos realizados e os

to e Benfica e acabou por ser
uma decepção. E o sorteio foi,
no meu entender, favorável e a
passagem aos oitavos de final
podia e devia ser uma realidade.
Erros colectivos e individuais, ineficácia na finalização
e incapacidade das equipas
para demonstrar que eram melhores, tudo isto resultou no
afastamento e numa enorme
frustração.
Falharam naquela que era a
sua luta.
Os confrontos directos com

Exigia-se mais? Esperava-se
que fossem superiores e passassem a fase de grupos? Não.
Apesar de os adversários não
serem os melhores dos seus
países, revelavam capacidade
e qualidade para serem mais
fortes do que os portugueses.
E assim foram e fizeram.
Se olharmos para os números,
nos 18 jogos realizados apenas
uma vitória (e expressiva, do
Vitória de Guimarães), oito
empates e nove derrotas.
Em relação aos golos, apenas
o Vitória teve mais marcados
que sofridos. Foram seis, quatro contra o Rijeka, e cinco
permitidos na sua baliza, o
que resultou no terceiro lugar
e cinco pontos.
Quer Estoril quer Paços de
Ferreira tiveram um saldo negativo. O Estoril marcou cinco
e sofreu oito e ficou com três
pontos apenas, em último lugar.
Já o Paços fez três pontos e
um terceiro lugar. Mas um só
golo marcado e oito sofridos.
Para estas três equipas, estes novos caminhos que agora percorreram serviram para
crescer perante as dificuldades.
Aprende-se sempre quando temos novos desafios e nos colo-

resultados negativos? Olhando
para o que tem sido o comportamento, principalmente
de Estoril e Vitória, na Liga,
não se nota nada. O quarto e
quinto lugares na classificação
demonstram um rendimento
muito positivo. Em relação
ao Paços, a série de resultados negativos não ajudou e o
lugar no fundo da tabela ainda
se mantém. Agora com Henrique Calisto ao leme as dificuldades mantêm-se e a tarefa
permanece complicada. Este
novo desafio não foi apenas
para os jogadores mas também
para os treinadores, todos eles
estreantes (incluo Costinha)
nestas andanças. Isto obrigou a
uma gestão ainda mais cuidada e rigorosa do plantel. Não
tendo as soluções dos grandes
(que normalmente estão sempre presentes) foram fiéis às
suas ideias. Excepção feita ao
Paços, têm sido capazes, para
já, de apresentar resultados positivos na Liga. Não tenho dúvidas de que perante a exigência também eles aprenderam e
cresceram. Virando atenções
para o palco principal, verificamos que a presença na Liga
dos Campeões foi negativa.
Esperava-se mais de FC Por-

aqueles que eram os seus reais
adversários. Olympiakos e Zenit estavam no meu entender
ao alcance mas não foram capazes de os ultrapassar.
Estar na Liga Europa foi o
que se conseguiu.
E agora? Na Luz, Jesus referiu após o ultimo jogo que
eram os melhores, a par do
PSG, mas apenas os franceses
estão na fase seguinte.
Esta segunda-feira as atenções estiveram viradas para a
Liga Europa. O sorteio ditou
o PAOK. O Benfica é favorito mas o jogo é apenas no final de Fevereiro. Ainda falta
algum tempo, a concentração
está agora direcionada para a
nossa Liga e para o que tem de
ser feito para chegar à frente.
Do lado do Dragão a contestação existe e é obrigatório
reflectir sobre os resultados.
Cinco pontos conquistados
(!) e uma vitória apenas, com
quatro golos marcados e sete
sofridos é muito pouco.
A prestação na nossa Liga
não ajuda e apesar de o jogo
com o Eintracht Frankfurt ser
no final de Fevereiro, o comportamento tem de melhorar.
Só assim é possível pensar em
outros objectivos.

Sobe
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FIFA

multada por causa dos
bilhetes da Taça das
Confederações

O

de

A

D

FIFA foi multada em 150
mil euros (5 mil reais),
por alegadas irregularidades nos bilhetes dos jogos da
Taça das Confederações.
Em causa estão problemas
verificados com os jogos disputados na Arena Pernambuco. Alguns adeptos queixaram-se que compraram os bilhetes
mais caros e ficaram sentados
nos lugares mais altos, e atrás
das balizas. Outros descobriram que os bilhetes atribuídos
depois não eram ao lado dos
filhos menores, embora comprados ao mesmo tempo.
Para além da FIFA também
a empresa March Services,
responsável pelos bilhetes, foi
condenada a pagar 150 mil euros de multa.

e

Desce

incrível impacto

Carlos Eduardo

urante este tempo de Paulo Fonseca no FC Porto, o principal problema sempre foi o meio campo.
É verdade que a defesa ofereceu três ou quatro golos. E também é
verdade que nas alas não reina propriamente o entusiasmo. Mas o
meio campo é que era. A entrada de Carlos Eduardo permitiu ao FC
Porto ter alguém que aparece em vez de alguém que está. O brasileiro cai nas alas, procura a bola junto de Fernando e Lucho e nem

II Liga:

primeiro golo de K ayembe
dá vitória ao FC Porto B

O

FC Porto B venceu o
Beira Mar por 1-0, em
jogo da 22ª jornada da II
Liga.
O único golo do encontro foi
marcado por Joris Kayembe,
antigo jogador do Standard de
Liège, aos 65 minutos.

Com este resultado os «dragões» continuam no terceiro
lugar, mas agora a dois pontos do líder Portimonense.

por isso deixa de surgir perto de Jackson e de se colocar em boa
posição para rematar. Como é um rapaz humilde, como afirmou o
treinador, acrescenta a isto trabalho sem bola, um aspecto que mais
tempo de futebol europeu ajudará a consolidar. Carlos Eduardo tem
24 anos e provavelmente não jogará sempre a este nível. Mas é uma
ótima opção. Dito isto, não compro o discurso de Paulo Fonseca sobre a gestão do brasileiro. Entre Quintero, Herrera e Carlos Eduardo, o brasileiro seria sempre o mais adaptado a Portugal e aquele
que teria melhores condições para poder entrar na equipa. Afinal, é
mais velho e já jogava em Portugal. E no entanto foi logo afastado
da lista para a Liga dos Campeões e remetido para a equipa B.
Neste processo, existiu uma de duas coisas: má avaliação dos três
médios em questão ou uma opção ditada pelo custo de cada um
deles. Deixar para trás Carlos Eduardo era a solução mais fácil. O
tempo está a provar que foi um erro.
O tempo poderá também, um dia, apresentar-nos Herrera como
um jogador importante no FC Porto e Quintero como um futebolista que entende o mínimo sobre os aspetos táticos do jogo para não
ser outro Iturbe. Como o futebol é um jogo que mantém uma relação nem sempre linear com o tempo, é evidente que Carlos Eduardo
é, neste momento, a melhor opção. E no futebol só há jogos hoje.
Amanhã é sempre longe de mais.

Campeonatos Europeus - Resultados e Classificação
Inglaterra
Premier League

Espanha
Liga BBVA

Liverpool 3-1 Cardiff City
Crystal Palace 0-3 Newcastle
Fulham 2-4 Man. City
Man. United 3-1 West Ham
Stoke City 2-1 Aston Villa
Sunderland 0-0 Norwich City
West Bromwich 1-1 Hull City
Southampton 2-3 Tottenham
Swansea City 1-2 Everton
Arsenal 23/12 15:00 Chelsea
P	J	V	
1-Liverpool
36 17 11
2-Man. City
35 17 11
3-Arsenal
35 16 11
4-Everton
34 17 9
5-Chelsea
33 16 10
6-Newcastle
30 17 9
7-Tottenham
30 17 9
8-Man. United
28 17 8
9-Southampton
24 17 6
10-Stoke City
21 17 5
11-Swansea City 20 17 5
12-Hull City
20 17 5
13-Aston Villa
19 17 5
14-Norwich City 19 17 5
15-Cardiff City
17 17 4
16-West Bromwich
16 17
17-West Ham
14 17 3
18-Crystal Palace 13 17 4
19-Fulham
13 17 4
20-Sunderland
10 17 2

E
3
2
2
7
3
3
3
4
6
6
5
5
4
4
5
3
5
1
1
4

França
Ligue 1

Levante 2-1 Elche
Osasuna 2-2 Real Madrid
Rayo Vallecano 0-2 Granada
Barcelona 2-1 Villarreal
Málaga 1-0 Getafe
Almería 0-0 Espanyol
Real Sociedad 5-1 Real Betis
Sevilla 1-1 Athletic
At. Madrid 3-0 Valencia
Valladolid 3-0 Celta de Vigo
D
3
4
3
1
3
5
5
5
5
6
7
7
8
8
8
7
9
12
12
11

P	J	V	
1-Barcelona
46 17 15
2-At. Madrid
46 17 15
3-Real Madrid
41 17 13
4-Athletic
33 17 10
5-Real Sociedad 29 17 8
6-Villarreal
28 17 8
7-Sevilla
26 17 7
8-Getafe
23 17 7
9-Espanyol
22 17 6
10-Valencia
20 17 6
11-Granada
20 17 6
12-Levante
20 17 5
13-Málaga
20 17 5
14-Elche
17 17 4
15-Celta de Vigo 16 17 4
16-Almería
16 17 4
17-Osasuna
15 17 4
18-Valladolid
15 17 3
19-Rayo Vallecano
13 17
20-Real Betis
10 17 2

E
1
1
2
3
5
4
5
2
4
2
2
5
5
5
4
4
3
6
4
4

Itália
Serie A

Monaco 1-2 Valenciennes
Saint-Étienne 2-0 Nantes
Bastia 0-0 Montpellier
Nice 3-1 Évian TG
Stade de Reims 4-1 AC Ajaccio
Sochaux 2-1 Rennes
Toulouse 0-0 Guingamp
Marseille 2-2 Bordeaux
Lorient 2-2 Lyon
Paris SG 22/12 20:00 Lille
D
1
1
2
4
4
5
5
8
7
9
9
7
7
8
9
9
10
8
1
11

1-Paris SG	
2-Monaco
3-Lille
4-Bordeaux
5-Saint-Étienne
6-Marseille
7-Nantes
8-Stade de Reims
9-Lorient
10-Lyon
11-Toulouse
12-Guingamp
13-Bastia
14-Nice
15-Rennes
16-Évian TG
17-Montpellier
18-Valenciennes
19-Sochaux
20-AC Ajaccio

P	J	V	
43 18 13
41 19 12
39 18 12
31 19 8
30 18 9
29 19 8
29 19 9
29 19 7
27 19 8
25 19 6
25 19 6
24 19 6
24 19 6
23 19 7
21 19 5
20 18 5
17 19 2
14 19 3
11 19 2
9 19 1

E
4
5
3
7
3
5
2
8
3
7
7
6
6
2
6
5
11
5
5
6

Alemanha
Bundesliga

Catania 0-0 Hellas Verona
Udinese 0-2 Torino
Parma 0-0 Cagliari
Lazio 2-0 Livorno
Genoa 1-1 Atalanta
Fiorentina 3-0 Bologna
Chievo 0-1 Sampdoria
Juventus 4-0 Sassuolo
Napoli 4-2 Internazionale
Milan 2-2 Roma
D
1
2
3
4
6
6
8
4
8
6
6
7
7
10
8
8
6
11
12
12

1-Juventus
2-Roma
3-Napoli
4-Fiorentina
5-Internazionale
6-Hellas Verona
7-Torino
8-Udinese
9-Lazio
10-Genoa
11-Cagliari
12-Parma
13-Milan
14-Sampdoria
15-Atalanta
16-Chievo
17-Bologna
18-Sassuolo
19-Livorno
20-Catania

P	J	V	
46 17 15
41 17 12
36 17 11
33 17 10
31 17 8
29 17 9
25 17 6
20 17 6
20 17 5
20 17 5
20 17 4
20 17 4
19 17 4
18 17 4
18 17 5
15 17 4
15 17 3
14 17 3
13 17 3
10 17 2

E
1
5
3
3
7
2
7
2
5
5
8
8
7
6
3
3
6
5
4
4

Eintracht Frankfurt 1-1 FC Augsburg
Borussia Dortmund 1-2 Hertha BSC
Werder Bremen 1-0 B. Leverkusen
SC Freiburg 2-1 Hannover 96
Hamburger SV 2-3 1. FSV Mainz 05
Eintracht B. 1-0 TSG 1899
FC Nürnberg 0-0 Schalke 04
B. M’gladbach 2-2 VfL Wolfsburg
VfB Stuttgart 29/01 19:00 B.München
D
1
0
3
4
2
6
4
9
7
7
5
5
6
7
9
10
8
9
10
11

P	J	V	
1-B. München
44 16 14
2-B. Leverkusen 37 17 12
3-B. M’gladbach 33 17 10
4-B. Dortmund
32 17 10
5-VfL Wolfsburg 30 17 9
6-Hertha BSC
28 17 8
7-Schalke 04
28 17 8
8-FC Augsburg
24 17 7
9-1. FSV Mainz 05 24 17 7
10-VfB Stuttgart 19 16 5
11-Werder B.
19 17 5
12-Hoffenheim
18 17 4
13-Hannover 96 18 17 5
14-Hamburger SV 16 17 4
15-Eintracht F.
15 17 3
16-SC Freiburg
14 17 3
17-FC Nürnberg 11 17 0
18-Eintracht B.
11 17 3

E
2
1
3
2
3
4
4
3
3
4
4
6
3
4
6
5
11
2

D
0
4
4
5
5
5
5
7
7
7
8
7
9
9
8
9
6
12
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ENLAÇOS
xamã, índio, guru...

Era um homem de negócios co
6 meses fiquei sem casa sem u
jogada.Fui ver o SHAMAN IND
estou de novo no bom caminh

Tentava engravidar e acontecia-m
Era um homem de negócios co
o SHAMAN INDIO e ele deu-me
6
mesese fiquei
sem
casa semSeu
plantas
raíses da
Amazónia
Amazónia.Se
jogada.Fui
ver o SHAMAN
IND
sexual aumentou,até
que o meu

estou de novo no bom caminh

!minha experiência, justifica meus sucessos!

Estou
a escrever
estaecarta
de Orla
Tentava
engravidar
acontecia-m
de
mel Obrigado
mel.Obrigado
SHAMAN
INDIO
o SHAMAN
INDIO
e ele deu-me
membro
nossadafamília
para 201
plantas eda
raíses
Amazónia
Amazónia.Se
Se

um homem
de negócios
com
sucesso
e com
uma
lindíssim
aumentou,até
que
o meu
Osexual
meu
marido
tornou-se
completaEra um homem de negócios com Era
sucesso
e com uma
lindíssima
família,
mas
nos
últimos
O
meu
marido
tornou-se
comple
mente
intolerante
e agressivo,o
seu
meses fiquei
sem casa sem
uma
explicação
lógica.Perdi
aa m
problema
de alcoolismo
estava
a
6 meses fiquei sem casa sem uma6 explicação
lógica.Perdi
a minha
fortuna
duma
só
alcoolismo
estava
a destruír
no
destruír
a nossa familia.
Estou
a família
escrever
esta
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ver o SHAMAN
INDIO
e ele
ajudou-me
acarta
recuperar
jogada.Fui ver o SHAMAN INDIO ejogada.Fui
ele ajudou-me
a recuperar
a Consultámos
minha
uma
cura
para .Agora
oINDIO,que
livrar
da sua
pró
o SHAMAN
Perdi a minha fortuna duma só jode
mel
mel.Obrigado
Obrigado
SHAMAN
INDIO
começou
uma
cura
para
o
livrar
da
sua
própria
gada.
estou de novo
caminho
Obrigado LUIGY.
LUIGY
estou de novo no bom caminho.Obrigado
caminho Obrigado
LUIGYno bom caminho.Obrigado
LUIGY.
destruíção. é normal.. Thanks LUCY .
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da
nossa
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para
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SH
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ele
está
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e
o
seu
comportamento
é
cuperar a minha
família.
Tentava
engravidar
e
acontecia-me
sempre
qualquer
coisa
.
Um
d
Tentava
engravidar
e acontecia-me sempre qualquer coisa . normal.
Um dia,por
curiosidade,visitei
Agora estou de
novo no bom
caminho.
meu
marido.Na
primeira
p
visi
6
meses fiquei
sem
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sem uma
explicação
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a minha
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Obrigado
LUIGY.
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sexual
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Sino de Belém
Refrão
Em Belém, em Belém
O sino a tocar
Vem lembrar, vem lembrar
Que já é Natal
(Repetir refrão)
Vamos a correr
Pelos campos fora
Para ver Jesus
Que nasceu agora
Jesus pequenino
Tão lindo que é
Junto de Maria
e do velho S. José
Refrão
Em Belém, em Belém
O sino a tocar
Vem lembrar, vem lembrar
Que já é Natal
(Repetir refrão)
Canta a voz do sino
Cantemos também
Ao Jesus Menino
que está em Belém
Jesus pequenino
Vinde adorar
Diz a voz do sino
Sempre, sempre a badalar
Refrão
Em Belém, em Belém
O sino a tocar
Vem lembrar, vem lembrar
Que já é Natal
(Repetir refrão)

