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Manuel de 
Sequeira rodrigueS

mrODrIguEs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

editorial

As AssociAções portuguesAs são verdAdeirAs 
instituições culturAis e de AmizAde

as associações, são uma 
forte expressão da vida 

e obra dos portugueses fora 
das fronteiras de Portugal. na verdade todos 
os dirigentes das associações e Clubes, cui-
dam dos trabalhos da casa. quanto trabalho, 
quanto esforço para conseguirem pôr a claro 
as atividades, que alimentam a presença de 
inumeros sócios,apoiantes e amigos de cada 
associação: verdadeiras instituições culturais 
e de amizade.
A conversa, falando sobre factos correntes, so-

bre teorias artisticas, literatura e seguidas pela 
letra de fé desportiva, rire e encontrar amigos. 
É tudo isto e mais... O movimento Associativo, 
sobretudo  se pensamos que o presente foi futuro 
de um passado, memória dos portugueses.
As Associações servem para que os seus sócios 

e amigos estejam juntos. Não juntos por razões  
estéticas, ou políticas, simplesmente juntos. As 
Associações, se não são correias de transmissão 
de poderes estabelecidos, vivem do que têm, e o 
que têm é quase nada. 
A fibra das gentes de Portugal e dos jovens, re-

vela-se nos momentos difíceis. Enfrentando uma 
crise de proporções inéditas no Canada, ousam 
avançar com projetos inovadores, em lugar de fi-

carem a dormir sobre o colchão das lamentações. 
A criatividade, a vontade e a iniciativa arrojada 
desta gente são os melhores garantes do sucesso 
do nosso destino comum. Dotar as instituições 
portuguesas dos equipamentos necessários, in-
centivar o empreendedorismo económico, social 
e cultural são tarefas cometidas não só aos pode-
res públicos mas a todos os cidadãos.
Não creio que seja ofensa, que nas Associações 

vão hoje desaguar  muitas das frustações nacio-
nais, tanto as de responsabilidade própria  como 
as que são consequência de condições externas 
adversas e os efeitos de tais condições está ab-
solvido, por falta de culpa do movimento Asso-
ciativo.
Conclusão de tudo quanto está dito antes: não 

faltam instituições culturais portuguesas ,mas 
estão isoladas. Lá que o movimento Associativo 
foi uma boa inspiração, não há que negar. Resta 
agora ver que outras iniciativas virão a tomar, 
para criar uma estrutura de intrevenção e refle-
xão sobre o lugar da cultura, desporto, arte, tra-
dições e do pensamento num mundo ameaçado 
quotidianamente pela intolerência.
Aonde eu quero chegar é simplesmente à de-

monstração de uma evidência: a de que o poder 
realmente interventivo das Associações estará na 
razão direta do grau de intervenção cívica dos 
sócios como cidadãos: quanto mais eles intervie-
rem, quotidianamente na vida social, literária, 
artística, desportiva da nossa comunidade e do 
Québec, mais probalidade terá o movimento As-

sociativo de fazer ouvir a sua voz, criar oportuni-
dades económicas e conviviais, tendo em vista o 
bem-estar dos portugueses e talvez ajudar a mu-
dar os perigosos caminhos que, parece às cegas, 
estamos percorrendo.
As Associações terão de abrir-se aos gritos de 

dor, já que é também a sua vocação, as dores so-
ciais, culturais e o isolamento. Não são as Asso-
ciações que estão doentes é a sociedade. Todos 
temos que fazer a nossa parte, para que a nossa 
comunidade continue a crescer economicamente 
ou simplesmente, cenários culturais, artisticos 
e lazer, ou simplesmente adquirir produtos por-
tugueses com a satisfação dos clientes, a gerar 
emprego e a atrair os jovens que lhe darão vida. 
e porque o natal e ano novo se aproxima, 

não poderia deixar de renovar os nossos sin-
ceros votos de Boas Festas a todos os portu-
gueses.

Mot du premier ministre

Les communautés culturelles enrichissent le Québec d’une multitude 
de manières. Elles en font une société unique au visage pluriel, une 
société moderne et ouverte sur le monde. 

En cette période des fêtes, je suis heureux d’avoir l’occasion d’offrir 
mes meilleurs vœux de bonheur et de santé à tous les lecteurs du journal 
A Voz de Portugal ainsi qu’à tous les membres de la communauté 
portugaise de Montréal et du Québec.

Joyeux Noël et bonne année à toutes et à tous !
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nAtAl do doente

Cai a noite, a cidade dorme, 
da janela do 3º andar do 

hospital o doente olha lá fora, 
a cidade esta toda iluminada, 

há um silencio tão profundo, é dezembro, as 
luzes anunciam que esta para breve a chegada 
do natal, o nascimento do menino Jesus, o pa-
ciente, chama o empregado do hospital, pede 
para decorar o seu quarto com uma árvore de 
natal, faz uma lista de prendas para oferecer 
aos seus filhos, netos e familiares, manda con-
tratar um musico para vir tocar no seu quar-
to, pede para avisar toda a sua família para se 
juntar, naquele quarto, no próximo dia 8 de 
dezembro, dia que a igreja católica, celebra o 
dia da imaculada Conceição. este dia invoca 
a vida e a virtude de Virgem Maria, mãe de 
Jesus, concebida sem marca do pecado origi-
nal. É uma data de grande significado para a 
igreja Católica. 

O empregado, diz ao doente que ainda é muito 
cedo para festejar o Natal e que só deve ser fes-
tejado na noite do dia 24 para 25 de Dezembro! 
O doente, pede ao empregado para lhe ajudar a 

fazer esta surpresa a toda a sua família, festejar 
o Natal com os familiares talvez, pela ultima vez 
na vida! 

Como era o seu desejo, toda a família aderiu ao 
pedido, e por volta das 6 horas da tarde, o ti João 
apareceu vestido de pai Natal, o olhar do doente 
radiava de saúde, no corredor do 3º andar daque-
le hospital de janelas altas viradas para o poente, 
ouve-se lindas melodias de Natal, não é um só 
musico mas uma orquestra de violas da terra e 
guitarras a entoar lindas melodias de Natal to-
dos os doentes daquele hospital, empregados e 
médicos também foram convidados a festejar o 
Natal no andar aonde estava internado o ti João, 
o espaço tornou-se pequeno para receber tantos 
convidados, lá dentro o ti, dava gargalhadas ani-
mava a festa como antes nunca havia feito, dis-
tribuiu as ofertas pelos familiares, agradeceu a 
todos pela sua presença. 
Já se fazia tarde, era hora de recolher, as vio-

las e guitarras se calaram, as luzes do hospital se 
apagaram, cada um voltou a sua vida, os empre-
gados do hospital aos seus postos de trabalho, 
os familiares vão para casa, a cidade adormece 

Mário CarValho
mcArvAlhO@AvOzDEpOrtugAl.cOm mais uma vez na magia do Natal, o doente agra-

dece ao empregado toda a sua ajuda, ‘’Dizendo 
este foi o Natal mais lindo da minha vida aonde 
consegui reunir toda a família a minha volta, há 
muitos anos que não festejavam o Natal todos 
juntos comigo, desde a morte da minha esposa, 
por varias razoes, uns passam na casa dos filhos, 

outros vão para a casa dos sogros, e eu passava 
a noite da consoada sozinho recordando o pas-
sado, lendo a revista ‘’O Açoriano’’ e olhando o 
retrato da minha querida esposa! 
O empregado pergunta ao Ti João por que razão 

é que quis festejar o natal tão cedo? 
Meu amigo, quando esta doente, condenado a 

morte, o tempo não conta para ti, não existe o dia 
de amanha, vives em tempo emprestado pela me-
dicina, não podes fazer nada, nem planear aquilo 
que tanto desejas, Natal do doente é enquanto a 
luz da vida ainda esta acesa! 
No dia seguinte, o empregado como era habito 

todas as manhas, entrou no quarto do ti-João para 
lhe dar o Bom Dia, e servir o pequeno-almoço, 
repetiu duas vezes em voz alta, ‘’Bom Dia’’ o 
doente não respondeu, nem se mexeu, estava 
com o rosto voltado para a janela, o empregado 
aproximou-se do agonizado e ao tocar na cara 
sentiu a pele gelada o Ti- João havia morrido, 
enquanto dormia, sonhando, feliz por ter tido a 
felicidade de festejar o Natal em família!
Para todos os leitores da Voz de Portugal, e 

com um carinho especial para todos os ido-
sos e doentes ‘’Feliz natal e um Prospero ano 
novo’’ cheio de saude e sejam felizes agora e 
para sempre!
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Caros amigos leitores deste 
conceituado jornal, cá es-

tou eu outra vez com as minhas 
coriscadas, que como sabem é 

uma expressão dos açores, mais precisamen-
te de São Miguel, “eh corisco mal amanhado” 
que o simpaticíssimo antero Branco e “outros”, 
Franscisco do estrela do oceano, traduzem em 
japonês, mas eles são rabos tortos e isto não tem 
tradução no falar terceirense. tudo isto para vos 
dizer que tenho que por uns sinaizinhos sempre 
que utilizo umas expressões típicas de São Mi-
guel, de onde sou um orgulhoso descendente. 

JoSé de SouSa
jsOusA@AvOzDEpOrtugAl.cOm Como vocês sabem o jornal que tão genero-

samente me acolhe no seu seio, é para ser lido 
por todos os portugueses, no Canadá e por este 
mundo fora. 
Falando no Canadá... aparentemente os refugia-

dos não estão muito interessados em virem para 
cá. Eu fiquei menente com as somas em dinheiro 
que é preciso para alojar toda esta gentinha. São 
milhões de patacas que vão ser disponíveis pra aju-
dar estes pobres diabos que queiram fazer um favor 
a vir morar para o Canadá, mas (depois) de ver o 
salário que vai pagar Montreal para mancebo que 
vá se ocupar destes refugiados até que é pouco... 
louvado seja Deus. Quem não tem padrinhos não 
se batizava no tempo da velha senhora e hoje em 
dia é a mesmíssima coisa. De qualquer maneira 
1800$ dólares por dia, que é isto para o afilhado 
do padrinho....que digo eu do presidente da câmara 
de Montreal. Como dizia o Açoriano... esta gente 
precisa de CHAPADA de arrancar cabeça. Eu não 
nego a reputação deste afilhado... mas por menos 
dinheiro eu tenho a certeza que com muita boa 
vontade e uma boa dose de ir “pro frentex” muitos 
membros  das comunidadesmostrariam o caminho 
para o tabalho .. e ir ensinar a língua ao mesmo 
tempo a estes futuros imigrantes. E assim que vos 
escrevo a minha última  Coisas do Corisco para 
este ano, para o ano haverá mais e melhor, espero 
que passem umas asseadíssimas festas do Natal e 
um não menos asseado ano novo com saúde, amor 
e água fresca. “Gostaria de te desejar tantas coisas, 
mas nada seria suficiente, então desejo apenas que 
você tenha muitos desejos, desejos grandes e que 
eles possam te mover a cada minuto ao rumo da 
sua felicidade”. Carlos Drummond de Andrade.

coisAs do corisco

nAtAl dA minhA terrA
Conservo em meu coração

uma aldeia de portugal
Que foi meu berço de infância
E tem tão grande importância

nas tradições do natal.

Eu recordo com saudade
a terra por mim amada

Hoje de mim tão distante
Onde era significante
a noite da consoada .

nesta aldeia bela e simples
Como é diferente este dia 

nele se esquecem ofensas
Congraçam-se as indif’renças

voltando à doce harmonia.

ai que saudades que eu sinto
do natal na minha aldeia
Onde ao redor da lareira
se unia a família inteira
À luz tosca da candeia.

Como é terno alimentar
Esta suave lembrança
Como era o dia de ceia

E o natal na minha aldeia
nos meus tempos de criança !…

Euclides Cavaco 
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Feliz natal
e PróSPero
ano novo

mensAgem de 
nAtAl e de Ano novo
Caros amigos,
Em meu nome pessoal e no dos funcionários da 

Embaixada quero desejar à Comunidade portu-
guesa um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, 
com paz, saúde e êxitos pessoais, em companhia 
da família e dos amigos.
Estou seguro que, em 2016, prosseguirá a coo-

peração, ainda mais forte, desta Embaixada e 
dos postos consulares com os portugueses e lu-
so-descendentes do Canadá, trabalhando conjun-
tamente para o prestígio de Portugal, bem como 
para o benefício e unidade da nossa Comunida-
de.
Estarei sempre à disposição para ouvir suges-

tões que contribuam para estreitar os laços que 
unem Portugal e o Canadá, bem como empenha-
do em continuar a contribuir para a integração da 
nossa Comunidade neste país.
A todos muito Boas Festas.
José Fernando Moreira da Cunha
embaixador de Portugal no Canadá
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umA comemorAção inesquecível

quem viaja, especialmen-
te pela europa e amé-

rica, sabe que existem insta-
ladas nesses países várias comunidades de um 
povo que não abre mão de manter viva nessas 
localidades a sua cultura, tradição, folclore, 
hábitos e culinária. estamos falando de um 
povo alegre e trabalhador que cativa os nativos 
do lugar, em especial os habitantes de antigas 
colônias como é o caso, entre outros, o Brasil: 
os portugueses.
Para citar apenas algumas das dezenas associa-

ções, grupos folclóricos e clubes que estão esta-
belecidos no Brasil, podemos falar dos poveiros, 
transmontanos, arouquenses, madeirenses, açoria-
nos, cabo-verdianos. São cerca de 40 entidades só 
em São Paulo. Em Montreal há vários jornais que 
divulgam Portugal. Um deles, A Voz de Portugal, 
com mais de meio século de existência, estabele-
cido nas imediações das ruas São Lourenço com 
Rachel é o mais representativo da cidade. Tam-
bém no Brasil ocorre esse fenômeno. É o caso do 
jornal Mundo Lusíada, em São Paulo, que traz no-
tícias de Portugal e das comunidades portuguesas 
estabelecidas em solo paulista.
Montreal viveu no último dia 14 de novembro 

um dia especial. Há 50 anos era fundado o Clu-
be Portugal Montreal. A festa, como foi noticiada 
anteriormente, aconteceu no Bufet Antica, onde 

centenas de convidados puderam presenciar a ho-
menagem que a diretoria do Clube, na pessoa de 
seu presidente, Antonio Moreira, fez aos sócios 
fundadores e a todos aqueles, que de alguma for-
ma contribuíram para que clube atingisse o está-
gio invejável de representatividade dos portugue-
ses nos dias de hoje, inclusive adquirindo a sede 
própria.
Não poderia faltar no evento a apresentação de 

uma das músicas mais características de Portugal 

que é apresentada nas Casas de Fado do Bairro 
Alto e Alfama em Lisboa. Assim como o tango 
está para Argentina, o jazz para os Estados Uni-
dos, a cançoneta napolitana para Itália, o samba 
no Brasil, o fado está para Portugal e atrai todos 
os turistas que passam por Lisboa. Tal é a fama 
deste gênero musical que o seu maior interprete, 
Amália Rodrigues, tem hoje seu rosto imortaliza-
do num mosaico na calçada da rua São Tomé, pró-

ximo ao Castelo de São Jorge. Esta obra prima foi 
criada por Alexandre Farto, o grafiteiro português 
que ganhou o mundo com suas obras, e esta em 
especial, executada pelos competentes calceteiros 
da Câmara de Lisboa.
Voltando a Montreal, para marcar o aniversário 

dos 50 anos do Clube Portugal Montreal, duas 
placas foram confeccionadas e instaladas nas 
dependências do clube: uma que homenageia os 
sócios fundadores e outra comemorativa aos 50 

anos de existência desta agremiação portuguesa 
no Canadá. Em contato recente com o presidente 
Antonio Moreira tivemos a oportunidade de to-
mar conhecimento antecipadamente destas duas 
placas. Foi uma deferência muito especial poder 
desfrutar da confiança de Antonio Moreira dan-
do-nos a primazia de conhecer antecipadamente 
estas duas marcas do Jubileu de Ouro do Clube 
Portugal de Montreal.

João aPareCido
da luz – autor
do “diário de ViageM”
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o sonho do pAi nAtAl

o pai natal sonhou  um so-
nho lindo, tão lindo que 

não queria acordar e não que-
ria acordar porque nesse ano, 

os humanos homens e mulheresencheram-se 
de boa vontade e fizeram um acordo de paz, 
que silenciou todas as armas e em todos os 
cantos da terra mesmo nos lugares mais re-
conditos da terra as armas calaram-se para 
sempre o os carros e combate e outras ma-
quinas de guerra foram entregues as crianças 
para neles pintarem flores brancas de paz o 
pai natal sonhouum lindo sonho tão lindo que 
não queria acordar e não queria acordar por-
que nesse sonho não havia fome: em todas as 
casas havia comida havia mesmo algumas gu-
loseimas para dar aos mais pequenitos.
Mesmo as crianças de paises outrora pobres 

tinham os olhos brilhantes, brilhantes de felici-

dade todas as crianças tinham acabado de tomar 
um esplendido pequeno-almoço e preparavam-
-se para ir a escola onde todos aprendiam a difi-
cil tarefa de crescer e ser homem ou mulher o pai 
natal sonhou um sonho lindo , tão lindo que não 
queria acordar e no seu sonho não havia barracas 
com água a escorrer nas paredes nem ratos no 
chão nem gente sem této a dormir ao relento no 
sonho do pai natal todos tinham uma casa um 
aconchego, para se protegerem do frio e da noi-
te o pai natal sonhou um lindo sonho tão lindo 
que nao queria acordar e no seu sonho nao havia 
instituições para acolheras crianças matratadas e 
abandonadas pelos pais nem pequeninos e pequ-
ninas a espera de um carinho,
de um beijo de amor. todas as crianças tinham 

uma família uma mãe ou um pai ou ambos todas 
as crianças tinha um colo a sua espera o pai natal 
sonhou um lindo sonho, tão lindo que não que-
ria acordar e no seu sonho não havia palavrões e 
outras palavraas feias não havia empurrões nem 
má educação e desentendimentos toda a gente 
se cumprimentava com um sorriso nos lábios na 
estradas os automobilistas nao circulavam com 

Silva, Langelier & Pereira inc.
s e g u r o s  g e r a i s

75  napoléon | montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

www.os50anos.com
A nossa gente de 1963-2013

excesso de velocidade cumpriam as regras de 
trânsito e não barafustavam uns com os outros o 
pai natal sonhou um sonho lindo tão lindo e não 
queria acordar e no seu sonho não havia animais  
abandonados pelos donos deixados ao frio e a 
chuva nem animais espetados e mortos nas are-
nas, com pessoas a aplaudir.

Mas finalmente quando despertou verdadei-
ramente o pai natal viu que tudo nao tinha 
passado de um sonho, que pouco do que so-
nhara acontecia na realidade ficou triste, mui-
to triste e pensou afinal ainda é preciso que 
pelo menos uma vez pour ano se celebre o na-
tal e nessa noite o pai natal começou os prepa-
rativos para dar mais uma vez um pouco de 
alegria a todos os humanos especialmente  a 
todas as crianças do mundo.

luiz SaraiVa
lsArAIvA@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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Na compra de 
4 pneus novos, 

obtenha um 
serviço de 

armazenamento
 de pneus 

gratuito ou 50% 
de desconto 

sobre o 
Alinhamento.*

9101 boul. Ray-Lawson, Anjou, Qc  H1J 1K6
514-725-0616 *montante 

antes das taxas
Válido até 

15 de dezembro 2015

• Especialista da transmissão
  automática e manual
• Mecânica geral • Financiamento
• Pneus e alinhamento

Feliz Natal e Próspero Ano Novo

FestA de nAtAl em hochelAgA
SylVio MartinS

smArtINs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

todos sabem a história 
do natal, eu não vou 

vos chatear sobre como é? 
e como é que foi... hoje, eu 

vou vos falar sobre a festa de natal das crian-
ças na associação Portuguesa do espírito 
Santo em hochelaga. Foi no domingo 13 de 
dezembro que a nova direção organizou esta 

festa. quando eu entrei, foi uma multidão de 
crianças através da grande sala que estavam 
a brinca, pintar e jogar, fiquei muito impres-
sionado.
Ao som do DJ LUCKY que fez um bom traba-

lho, com boas músicas dedicado a este evento. 
Houve várias atividades durante a tarde, onde 
aproveitei dar uma vista de olhos nos artistas 
e as suas belas artes. Posso também salientar 
que foi a primeira vez da minha vida que fui a 
uma festa de natal na comunidade e fiquei en-
cantado pela direção e os organizadores. Todas 
as crianças receberam uma prenda, mas os pais 

também,... a fotografia da sua criança com o pai 
natal. A direção apanhou a foto de cada criança e 
foram correr no escritório e imprimiram as fotos 
de todas as crianças que estavam com o Pai Na-
tal. Para finalizar esta linda tarde na APES, um 
saboroso bufete foi servido e boa música para 
todos os gostos. 
O presidente fez um bom discurso falando so-

bre as atividades da associação, tal como a passa-
gem de ano com “Bar Open”, que vai certamente 
ser um grande sucesso a um preço incrível, e a 
festa tradicional da Matança do Porco.

Feliz natal
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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

Feliz Natal
e Próspero Ano Novo

695, 90e Avenue, LaSalle, QC, H8R 3A4 Tel.: 514.368.1504 | Fax: 514.368.1691



A Voz de PortugAl  |  16 de dezembro de 2015  |  P. 14

2015 aniVerSario iMPortante eM Portugal | 600 anoS doS deSCoBriMentoS PortugueSeS

homens, viAgens, escritores

não tenho nenhuma inten-
ção d’ ensinar ou dar li-

ções sobre os descobrimentos, 
mas num mínimo de informa-
ção festejar a minha maneira 
os 600 anos do segundo mais 

importante acontecimento da história de Por-
tugal com apoio da língua Portuguesa (eS-
CritoS de PoetaS).

A 4 de março de 1394, nasceu no Porto, filho de 
Dona Filipa de Lencastre e do rei Dom Joao I,  
o principal impulsionador da epopeia dos DES-
COBRIMENTOS PORTUGUESES: O INFAN-
TE DOM HENRIQUE. Adorava a matemática e 
a cartografia. (ciência dos mapas)
Com a evolução das necessidades da navegação 

da época, criou em Sagres a primeira escola de 
navegação. Apaixonado do mar e do país, pre-
vendo as futuras riquezas que Portugal poderia 
ganhar, decidiu levar para a frente a navegação, 
especialmente a longa distancia e a longo termo. 
Ao mesmo tempo as técnicas evoluíram com o 
conhecimento dos ventos, o conhecimento dos 
movimentos da terre, o conhecimento dos as-
tros.... seguiu-se a evolução dos instrumentos 
de navegação, facilitando assim a navegação em 
geral e particularmente a navegação de noite..
A quantidade de navegadores célebres é tão 

grande que decidi de fazer uma escolha, descul-
pem, mas não tenho também espaço no Jornal 
para toda a aventura. A minha escolha é feita se-
gundo meus gôstos, e os que me parecem mais 
importantes.
1419 - 20: João Gonçalo Zarco e Bartolomeu 

Perestelo, chegaram a Porto Santo e Madeira.
1427: Diogo Slves e Gonçalo Velho Cabral, to-

cam as Açores. (Ler “As Nove Sereias do Atlân-
tico” de Angela Brum).
1456-62: António da Noli e Diogo Afonso atin-

gem o Cabo Verde. (Ler “Caboverdianamente” 
de Ovidio Martins).
1487-88: Bartolomeu Dias passa o Cabo da Boa 

Esperança dito das Tormentas, uma lenda fez 
história. (Ler “Adamastor” de Fernando Pessoa).
1495-1500: João Fernando Lavrador e Pêro de 

Barcelos, atingiram a Groênlandia e o Lavrador 
(Ouvir e apreciar “O Fado do Bacalhau”, Ama-
lia Rodriges).
1497-99: Vasco da Gama chega a India. (Ler A 

Glória da Viagem Nos “Lusiada” de Luíz Vaz 
De Camões).
1500: Pedro Alvares Cabral atinge o Brasil. 

(Ler “Luar Do Sertão” De Catulo Da Paixão 
Cearence).
Muitas descobertas e conquistas, com muitos 

nomes célebres: FRANCISCO ZEIMOTO (JA-
PÃO), ANTÓNIO DE ABREU (TIMOR), ETC. 
Desculpem mas ía esquecendo: FERNÃO DE 
MAGALHÃES que realisou a circum-navega-
ção da terra (a primeira volta ao mundo).

Espero que compreendam porque há 
250.000.000 de pessoas que falam a LÍNGUA 
PORTUGUESA MUNDO.
Em toda a simplicidade, LUIZ SARAIVA.

luiz SaraiVa
lsArAIvA@AvOzDEpOrtugAl.cOm

Em meu nome e dos funcionários do Consulado-Geral de Portugal em Montreal 
quero desejar a todos os portugueses e lusodescendentes urn Feliz Natal, em com-
panhia da família e dos amigos, e um próspero Ano Novo.
Como balanço do ano prestes a terminar, e no contexto da crescente proximi-

dade entre este Consulado-Geral e a Comunidade Portuguesa do Quebeque e das 
Províncias Marítimas, cabe realçar a importância das presenças consulares, bem 
como o facto dos atos consulares praticados por este posto terem aumentado cerca 
de 15% em 2015. 
Nesse sentido, e com o intuito de prestar um melhor e mais próximo serviço aos 

nossos concidadãos que residem no vasto território em causa, apraz-me registar 
que demos este ano início às presenças consulares na cidade de Quebeque e con-
tinuidade às deslocações periódicas à província da Nova Escócia.
Num momento em que se colocam diversos desafios ao movimento associati-

vo português no Canadá, e em particular no Quebeque, permitam-me aproveitar 
esta ocasião para salientar a importância das nossas associações refletirem sobre 
o futuro em conjunto, com vista a se assegurar a devida visibilidade das nossas 
tradições e cultura. Estou convencido que só por via da união de esforços será 
possível às associações portuguesas desenvolverem projetos com impacto, que 
simultaneamente respondam a urn desafio que considero crucial: a manutenção 
e a consolidação dos víncuios de pertença à cultura portuguesa dos jovens luso-
-canadianos. Quero assim expressar a minha confiança e otimismo no trabalho 
que conjuntamente iremos levar a cabo em 2016. Pela nossa parte, o Consulado-
-Geral de Portugal em Montreal continuará disponível para a concretização de 
projetos conjuntos em prol de Portugal e para benefício e unidade da nossa dinâ-
mica Comunidade.
Gostaria assim de reiterar, a todos os membros da Comunidade Portuguesa, os 

meus calorosos votos de um Feliz Natal e de um ano de 2016 repleto de saúde e 
de êxitos pessoais.

José guedes de sousa
Consul-geral de portugal em montreal
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KAtiA guerreiro em montreAl FestivAl seFArAd

Sábado 12 de 
dezembro o 

jornal a Voz de 
Portugal teve o 

privilegio de assistir um excelente 
concerto do Festival Sefarad de 
Montreal na grande sala do thea-
tre outremont.
Pela primeira vez a Festival Sefa-

rad convocou a cena de três grandes 
tradições musicais. A magia dos en-
contros interculturais entre a musi-
ca Andaluz, Fado e Flamenco, para 
criar raízes Sefardita, para criar 
uma ponte musical harmoniosa 
que foi interpretada pelas grandes 
artistas Amina Aloaui a voz arabe-
-andaluza de Marrocos que revive a 
mensagem de tolerância onde quer 
que o corra. KATIA GUERREIRO 
nasceu em Vanderbilpark, África do 
Sul cresceu em São Miguel, Açores 
considera-se Açoriana de Alma e 
muito orgulhosa da sua terra onde 
cresceu, é Medica. Sua vida é parti-
lhada em duas partes a paixão pela 
música e a paixão pela medicina.  
Marcos Marin nasceu em Espanha 
reside em Quebeque cantor de Fla-
menco.
O Concerto começou com as boas 

vindas e palavras de agradecimento 
e a história do Festival Sefarad de 
Montreal apresentação dos organi-
zadores pelo Presidente de Honra 
Sr. David Birnabaum Deputado de 
D’Arcy McGee do Partido Liberal 
mencionou a presença de vários po-
líticos e o Cônsul-Geral de Marro-
cos, Cônsul-Geral de Israel, Cônsul-
-Geral de Espanha (não presente), e 
destacando também o Cônsul-Geral 
de Portugal em Montreal, Sr. José 
Guedes Sousa.
KATIA GUERREIRO entrou em 

Palco, uma voz maravilhosa e úni-
ca, uma energia em palco que con-
tagiou todos os presentes, a famosa 
fadista médica com todas as carac-
terísticas das grandes fadista com 
mais de 15 anos de carreira dedicou 
um fado 9 ilhas ao povo açoriano 
presente, partilhou o palco com a 
rainha Amina Alaoui, Marcos Ma-
rin, orquestra completa OKTOE-
CHO dirigida por Katia Makdissi 
Warren e PEDRO DE CASTRO a 
guitarra portuguesa natural de Lis-
boa de 37 anos de idade começou a 
tocar música de 14 anos de idade e 
toca junto com a Katia há 6 anos um 
musico com muito talento, no palco 
encantaram o publico com o Fado 
menor VOZ DO VENTO, HAB-
BIBI em português E EM ARABE 
um momento muito representativo  
e muito emotivo. O palco tornou-

-se um encontro de cultuas muito 
intensas um momento muito emo-
cionante que levou uma sala reple-
ta os grandes amadores do Fado, 
Gharnati, e Flamenco. Um pulico 
maravilhoso respeitando o silencio 
desde o principio ate ao final.

Este concerto foi para apresentar 
as múltiplas raízes SEFARDITA, 
um espetáculo em homenagem ao 
povo de Portugal, Marrocos, e Es-
panha.

FranCiSCa
reiS

frEIs@AvOzDEpOrtugAl.cOm Foi sem duvida um concerto exce-
cional uma noite serena e iluminada 
com o espetáculo da Katia Guerrei-
ro, que honra que nos sentimos to-
dos os Portugueses presentes.
Desejo um Santo Feliz Natal e 

um Próspero Ano Novo a todos os 

meus familiares, amigos e leitores, 
e a nossa família do Jornal A Voz 
de Portugal abraço amigo para to-
dos com votos de saúde e Paz no 
Mundo.
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plAno de regenerAção urBAnA
dA riBeirA grAnde vAi permitir
novos investimentos no concelho

ÁguA retortA inAugurA 
presépio A 19 de dezemBro

a Junta de Freguesia de água retorta, no 
Concelho da Povoação, vai inaugurar no 

dia próximo 19 de dezembro, pelas 20h00, 
no salão da Casa do Povo, o seu Presépio de 
natal, feito em trabalhos manuais, com casas 
construídas em madeira, pedra, palha, canas 
da índia e figuras elaboradas com tecidos rea-
proveitados.

Com cerca de 200 metros quadrados, este é o 
terceiro ano que a Freguesia de Água Retorta 
elabora um presépio com esta dimensão e que re-
trata tanto algumas passagens da Bíblia, como as 
vivências desta localidade até mesmo autênticas 
réplicas de edifícios emblemáticos da localidade 
do “Sol Nascente” que já é conhecida como a 
freguesia “mais pitoresca dos Açores”.
O presépio de Água Retorta ficará exposto até 

ao dia 6 de Janeiro e terá o seguinte horário de 
funcionamento: nos dias 24 e 31, das 10h00 às 
18h00; no dia 25, das 14h00 às 18h00; nos dias 1 
e 6 de Janeiro, das 14h00 às 21h00 e nos restan-
tes dias das 10h00 às 22h00.

o PiruS – Plano integrado de regenera-
ção urbana Sustentável, é um documen-

to elaborado pela Sociedade Portuguesa de 
inovação para a Câmara de ribeira gran-
de que “define e identifica áreas no concelho 
passíveis de regeneração”, referiu alexandre 
gaudêncio.
O Presidente da Autarquia presidiu à cerimó-

nia pública de apresentação do documento que 
abrange “áreas e centros históricos, património 
cultural imóvel classificado ou em vias de clas-
sificação e respectivas zonas de protecção, áreas 
urbanas degradadas ou zonas urbanas conso-
lidadas”. Através do PIRUS – Plano Integrado 

de Regeneração Urbana Sustentável, pretende a 
Câmara da Ribeira Grande dar início à formali-
zação das áreas de regeneração urbana da cidade 
e da vila de Rabo de Peixe, bem como delimitar 
territorialmente os seus limites e integração das 
diferentes áreas urbanas que compõem o territó-
rio de intervenção”.
“Este é um documento bastante amplo que iden-

tifica uma área que vai desde a Ribeira Seca até 
à Ribeirinha, passando por Santa Bárbara, sem 
esquecer a vila de Rabo de Peixe, pois havendo a 
vantagem do PIRUS servir para cidades e vilas, 
não poderíamos deixar de nele incluir uma área 
de reabilitação em Rabo de Peixe”, disse Ale-
xandre Gaudêncio.
Do Plano Integrado de Reabilitação Urbana 

Sustentável “vão sair uma série de possíveis in-
vestimentos no que diz respeito a algumas áreas 
de reabilitação urbana, tanto públicos como pri-
vados, pois o grande objectivo é criamos incen-
tivos para que estes possam fazer investimen-
tos nas suas moradias ou espaços comerciais”, 
adiantou. Os incentivos “podem ir desde a isen-
ção de IMI à isenção de taxas de licenciamento” 
e a Câmara da Ribeira Grande terá uma “equipa 
de coordenação interna que aconselhará as pes-
soas do que podem usufruir”, explicou Alexan-
dre Gaudêncio.
O PIRUS dá destaque a projectos “estruturantes 

para a cidade e para o Concelho pois tivemos o 
cuidado de o estender até à orla marítima onde, 
por exemplo, se enquadra a reabilitação da zona 
do Monte Verde e a construção da ponte sobre a 
foz da ribeira”, acrescentou o autarca. Alexandre 
Gaudêncio vincou que este documento “vai dar 
um contributo muito importante ao nível do in-
vestimento público e privado”, referindo que “só 
na malha urbana da cidade estarão abrangidas 
cerca de novecentas moradias”.
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Conto de natal

chArlie, o limpA-chAminés e o seu gAto FArrusco  
Dedicado a todas as crianças que nunca pude-

ram celebrar o Natal

era uma vez um rapazinho chamado Charlie, 
que trabalhava como limpa-chaminés. Man-

ter as chaminés limpas, para que o fogo que aque-
ce a casa das pessoas possa arder forte e claro, 
é um trabalho sujo e difícil. Os limpa-chaminés 
têm de ser pequenos para conseguirem rastejar 
pelo fumeiro das chaminés e tirarem toda a fuli-
gem e cinza; mas Charlie não se importava com a 
dificuldade do trabalho, pois diz-se que os limpa-
-chaminés trazem a sorte com eles e assim sendo, 
todas as pessoas que conhecia eram muito sim-
páticas para ele.Sempre que ia pelas ruas com as 
suas escovas e vassouras, aproximavam-se pes-
soas que lhe tocavam para que ele lhes trouxesse 
sorte, ou então gritavam-lhe: “Charlie, quando é 
que podes vir limpar a minha chaminé?”Ele res-
pondia de seguida: “Talvez para a semana, ago-
ra tenho muito que fazer.”Charlie estava sempre 
muito ocupado com as chaminés.Charlie não ti-
nha bem uma casa à qual pudesse chamar a sua 
casa, pois ele era órfão e vivia com o seu gato 
Farrusco na arrecadação do padeiro Tibbs. Para 
poder viver ali, Charlie varria o chão, limpava o 
forno do pão e dos bolos e a chaminé da padaria. 
O trabalho de Farrusco era caçar os ratos que se 
queriam enfiar nos sacos de farinha do padeiro 
Tibbs.O padeiro Tibbs era um homem simpático 
sempre com um sorriso no rosto, e sempre que 
sobrava um pedaço de bolo ou de torta, dava-o 
a Charlie para o jantar.Charlie estava sempre tão 
ocupado, que nunca tinha tempo para brincar. To-
das as manhãs tinha que se levantar muito cedo 
para limpar o forno e sair logo a seguir para varrer 
as chaminés. Quando tinha trabalho do outro lado 
da cidade onde ficavam as casas mais bonitas, 
parava por vezes um momento, para ficar a olhar 
para as crianças que patinavam no lago gelado do 
parque.“Ai, ai!” pensava ele, “gostava tanto de 
poder ficar aqui um bocadinho a andar de patins…
…”No entanto havia sempre demasiado trabalho 
para ele fazer; para além disso uns patins de gelo 
custavam muito dinheiro e Charlie não ganhava 
muito por cada chaminé que limpava. Chegava 
apenas para comprar escovas novas e roupa quen-
te.Assim, tinha que se contentar em ver as outras 
crianças patinar e sonhar que um dia também ele o 
poderia fazer com os seus próprios patins.Um dia, 
quando mais uma vez observava as crianças, uma 
rapariga afastou-se das outras e deslizou até ao lu-
gar onde ele estava.“Olá”, disse ela alegremente, 
“como te chamas?”“Charlie” respondeu ele, “e 
tu?”“Rebecca”, retorquiu ela, “mas os meus ami-
gos chamam-me Becky. Já te vi aqui muitas vezes. 
Tu és um limpa-chaminés, não és?… Posso tocar-
-te para que me dês sorte?”Sorridente estendeu a 
sua mão e tocou-lhe na manga.“Porque é que não 
vens patinar connosco? Os meus amigos iam gos-
tar de te conhecer.”“Becky” disse ele atrapalhado, 
“eu preciso de trabalhar e além disso não tenho 

patins.”“Podes experimentar os meus”, propôs-
-lhe ela, “servem-te de certeza por cima das botas 
e de qualquer modo eu preciso mesmo de des-
cansar, pois estive a patinar toda a manhã.”“Não 
te importas mesmo?” perguntou Charlie visivel-
mente contente.“Claro que não”, assegurou-lhe 
ela, enquanto soltava os cordões das suas botas.
No momento em que Charlie ia apertar os patins 
apareceu uma senhora que os olhou de modo 
severo.“Vem Rebecca. Não te disse já que não de-
ves falar com estranhos e que não podes empres-
tar os teus patins?”“Mas mãe…”, começou Becky 
a protestar.“Sem desculpas, por favor”, interrom-
peu a mãe bruscamente, “e agora despacha-te, 
senão chegamos atrasadas à modista. Além disso, 
minha menina, não quero que tornes a falar com 
este rapaz de aspecto tão desleixado!”“Desculpa 
Charlie”, segredou-lhe Becky com voz triste, “a 
mãe não se anda a sentir muito bem, ela não quis 
dizer aquilo. Não fiques zangado com ela.”“Está 
bem”, disse Charlie com um ar compreensivo. No 
entanto a mãe já tinha levado Becky pela mão an-
tes dele ter tempo de dizer mais alguma coisa. “Es-
pero que a Becky não venha a ter problemas por 
minha causa”, pensou Charlie enquanto olhava 
para as duas, “mas eu tinha gostado mesmo de ter 
experimentado os patins.”O Natal estava à porta e 
Charlie tinha ainda mais trabalho que o habitual. O 
padeiro Tibbs tinha imensas encomendas para os 
dias das festas e por isso Charlie tinha agora mui-
to mais que limpar na padaria do que noutra época 
do ano. Muitas pessoas também queriam as suas 
chaminés bem esfregadas antes das noites frias de 
Inverno, para que o lume pudesse arder com mais 
força. Charlie andava tão ocupado, que ainda não 
tinha tido oportunidade de ir ver de novo as crian-
ças andarem de patins, mas enquanto trabalhava, 
imaginava o dia em que juntamente com Becky 
poderia patinar no lago gelado – nos seus próprios 
patins!Depressa chegou a noite de Natal e Charlie 
pendurou a sua meia por cima do grande forno 
da padaria.“Eu não queria muitas prendas querido 
Pai Natal,” disse Charlie em voz alta, “só adoraria 
ter uns patins para o gelo.”De seguida, deu um 
prato de leite ao Farrusco e saltou para a sua cama 
feita de sacos de farinha.Enquanto do céu chuvis-
cavam flocos de neve e as doze badaladas soavam 
na torre da igreja, ouviu-se bater devagarinho na 
janela da arrecadação. Charlie sentou-se, comple-
tamente desperto, e viu pela janela uma cara com 
barbas brancas onduladas que lhe sorria. Era o Pai 
Natal em pessoa!!Com um sorriso de grande sa-
tisfação, o Pai Natal saltou pela janela para dentro 
do quarto e sentou-se aos pés da cama de Charlie. 
“Eu pensava que tu chegavas muito devagarinho 
e que não querias que nenhuma criança te visse” 
disse Charlie muito admirado.“Pois” replicou o 
Pai Natal sorridente, “normalmente faço isso, mas 
esta noite quis vir directamente para aqui e falar 
contigo, Charlie.”“… Mas sobre o quê?” pergun-
tou Charlie muito excitado.O Pai Natal alisou a 

barba, olhou para o rapaz e disse com um piscar 
de olhos:“Bem, meu homenzinho, quando anti-
gamente pelo Natal distribuía os meus presentes, 
ficava sempre com as minhas roupas vermelhas 
todas sujas de fuligem das chaminés por onde ti-
nha que passar. No entanto, desde que tu estás na 
cidade e limpas as chaminés, as minhas roupas 
chegam ao fim do meu trabalho tão limpas como 
quando eu comecei; por isso pensei em passar aqui 
e agradecer-te.”Charlie olhava fixamente para o 
Pai Natal com os olhos muito abertos. “Tu vieste 
para ME agradecer?”….“Sim, foi para isso que eu 
vim”, confirmou o Pai Natal, “e agora tenho ainda 
outra surpresa para ti. O que é que tu desejas mais 
do que tudo?”“Bem, querido Pai Natal, se não for 
pedir muito”, disse Charlie timidamente, “então 
gostava muito de ter uns patins…”“Desejo conce-
dido”, disse o bem-disposto Pai Natal, e puxou do 
seu saco de presentes o par de patins de gelo mais 
bonito e reluzente que Charlie alguma vez tinha 
visto.“Oh!”, gritou Charlie, “muito, muito obriga-
do querido Pai Natal, esta é a prenda mais maravi-
lhosa que já recebi em toda a minha vida.”“Ainda 
tenho aqui mais alguma coisa”, disse o Pai Natal, 
chegando para perto do rapazinho um pacote em-
brulhado em papel colorido.
Charlie abriu o presente muito ansioso e encon-

trou lá dentro um casaco lindo e quentinho com 
um gorro de lã a condizer do qual pendia um pom-
pom gigante. Além disto, ainda descobriu um ca-
checol e umas calças novas. Charlie estava tão 
emocionado que não conseguia dizer nada. Far-
rusco roçava-se por entre as botas do Pai Natal 
que olhou para baixo e sorriu.“Eu também não me 
esqueci de ti, querido amigo” disse ele tirando um 
pacotinho do seu saco. “Aí tens um peixe e uma 
lata de natas, é um miminho de Natal, 
Farrusco.”“Agora Charlie, tenho mesmo de me ir 
embora”, despediu-se o Pai Natal. “Ainda tenho 
muitas prendas por distribuir. Feliz Natal e mais 
uma vez obrigado por manteres as chaminés tão 
limpinhas.”“Muito obrigado…”, conseguiu ape-
nas responder Charlie, pois o simpático Pai Natal 
já tinha pulado de novo pela janela e desaparecido 
no meio dos flocos de neve. Charlie ainda não 
conseguia acreditar no que ali se tinha passado, 
embora os patins reluzentes, assim como a roupa 
nova, ali estivessem lado a lado em cima da cama. 
“Oh Farrusco”, exclamou ele, “mas que prenda 
tão linda!”Farrusco ronronou parecendo estar to-
talmente de acordo, olhando para a lata das natas 
e para o peixe que o Pai Natal lhe tinha lá deixado. 
“Ainda é muito cedo para receberes a tua prenda, 
Farrusco!” explicou Charlie, pegando no pacoti-
nho. “Isto é para amanhã, para o teu jantar de Na-
tal”, e dizendo isto colocou o peixe e as natas no 
armário da arrecadação. “Agora temos que voltar 
a dormir, pois amanhã vamos ter um dia muito 
especial.”Primeiro Charlie não adormecia de ma-
neira nenhuma, porque não conseguia deixar de 
pensar no seu maravilhoso presente, mas por fim 
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adormeceu profundamente e sonhou com toda a 
diversão que iria ter a andar de patins no lago ge-
lado.No dia de Natal, Charlie foi acordado pelas 
harmoniosas batidas do relógio da igreja. Saltou 
da cama e Farrusco cumprimentou-o com um 
miado esperançoso.“Feliz Natal, Farrusco”, disse 
Charlie.Farrusco miou mais uma vez, e olhou 
com desejo para o armário, onde estavam o peixe 
e as natas.“Está bem”, consentiu Charlie risonho, 
“vou dar-te já. Também não faz mal nenhum se 
fizeres a tua refeição especial de Natal logo ao 
pequeno-almoço.”Deu o presente ao gato, encheu 
uma tina com água quente e entrou lá para dentro. 
Enquanto tomava banho, cantou todas as músicas 
natalícias que conhecia de tão contente que estava 
naquela linda manhã de Natal.Depois do banho, 
vestiu as suas roupas novas, pegou nos seus patins 
novos cintilantes e cheio de entusiasmo, correu 
todo o caminho para o lago.Quando lá chegou, já 
lá estavam todas as outras crianças e Becky estava 
nesse momento a pôr os seus patins. “Feliz Natal, 
Becky”, cumprimentou-a Charlie quando chegou 
ao pé dela.“Oh, és tu Charlie”; exclamou ela es-
pantada. “ Feliz Natal. Não te tinha reconhecido 
nas tuas roupas novas… e também tens uns pa-
tins!” alegrou-se ela. “Agora já podes patinar co-
migo no lago.”Enquanto Charlie atava os seus 
patins novos, ia contando a Becky a visita do Pai 
Natal. Quando acabou a sua história, Becky disse-
-lhe que estava muito feliz por ele. Entretanto os 
patins já estavam bem presos e Charlie estava pre-
parado para a sua primeira tentativa.“Agarra-te 
bem à minha mão”, sugeriu-lhe Becky, “porque 
no princípio talvez vá ser um bocadinho difícil 
para ti.”Contudo, Charlie só esteve um bocadinho 
bambo das pernas e em pouco tempo já deslizava 
tão bem como todas as outras crianças.Charlie e 
Becky estavam a divertir-se tanto, que não repara-
ram como o tempo passou. De repente, Becky ou-
viu alguém chamar o seu nome. Eles olharam à 
sua volta e viram um senhor de pé na margem do 
lago, que lhes acenava.“Ai meu Deus!” exclamou 
Becky. “Aquele é o meu pai e eu tinha prometido 
chegar hoje cedo a casa para comer, mas o tempo 
voou enquanto patinávamos.”“Espero que agora 
o teu pai não esteja zangado” disse Charlie 
receoso.“Não, não”, tranquilizou-o Becky, en-
quanto ambos se dirigiam para o seu pai. “Ele 
compreende. O meu pai é muito querido. A minha 
mãe também é muito simpática” assegurou-lhe a 
menina. “Ela não costuma ser tão brusca como foi 
há dias quando a viste pela primeira vez, Charlie. 
Só que às vezes ela enerva-se muito… eu penso 
que tem a ver com o meu irmão mais novo. Sabes, 
ele morreu e a mãe sente tantas saudades dele, que 
quando está triste diz coisas que não queria.”“Eu 
entendo isso muito bem”, esclareceu Charlie com 
muita pena.“Estou a ter uma ideia fantástica” dis-
se Becky muito excitada. “Porque é que tu não 
vens passar este Natal connosco, Charlie? Aí po-
des ver por ti próprio como a mãe é uma pessoa 
maravilhosa.”“Eu não posso fazer isso” gaguejou 
ele. “Eu só ia incomodar-vos.”“Oh, por favor diz 
que sim, Charlie”, implorou ela. “Eu vou pergun-
tar ao pai, mas de certeza que ele não tem nada 
contra.”Chegaram então ao local onde o pai de 
Becky estava. “Olá Rebecca” disse o pai sorriden-
te. “Estava aqui a pensar que hoje não querias o 
jantar de Natal!” Mas Becky sabia que ele só esta-
va a brincar.“Pai, este é o meu amigo Charlie”, 
disse Becky. “Ele pode ir passar o Natal connos-
co…? Sabes, ele não tem família e não pode cele-
brar o Natal com ninguém porque vive na padaria 
e…”“Não vás tão depressa, senhorita”, pediu o 
pai de Becky com ar divertido. “Agora conta-me 
tudo outra vez, devagar, e pela ordem certa.”Então 

Becky contou de novo a história de Charlie ao pai 
e quando acabou o pai sorriu. “Claro que podes 
vir comer connosco, Charlie, és muito bem-vindo. 
Mas agora vamos depressa, senão o peru ainda 
fica frio.” O pai de Becky levou os dois pela mão 
e apressaram-se todos a ir para casa.Quando che-
garam, Becky correu para o quarto para vestir o 
seu vestido mais bonito, enquanto o pai foi ter 
com a mãe para lhe dizer que Charlie iria ficar 
para o jantar. Enquanto isto se passava, Charlie 
esperava na sala.Pouco depois, a mãe de Becky 
entrou na sala e quando ela se debruçou sobre ele 
e o apertou contra ela, Charlie viu que tinha lágri-
mas nos olhos. “Bem-vindo à nossa casa, Charlie” 
disse ela suavemente, “e Feliz Natal… Nenhuma 
criança deveria passar um Natal sozinha.”Depois, 
pegou-lhe na mão e seguidos por Becky e pelo pai 
desta, entraram todos na sala de jantar mais bonita 
que Charlie alguma vez tinha visto.Num dos can-
tos estava uma maravilhosa árvore de Natal enfei-
tada e quando Charlie a viu, estremeceu dizendo: 
“Eu não tenho prendas para ninguém, mas posso 
vir amanhã e limpar a chaminé de graça.”“Não te 
preocupes com isso” disse-lhe a mãe de Becky, 
pondo-lhe o braço por cima dos ombros. “O teu 
sorriso é a melhor das prendas para nós.”Logo a 
seguir sentaram-se todos à mesa, o pai de Becky 
trinchou o peru e comeram a melhor refeição que 
Charlie alguma vez tinha provado.Depois da co-
mida, desembrulharam os presentes que estavam 
debaixo da árvore.“Eu quero partilhar as minhas 

prendas contigo, Charlie”, disse Becky “vá ajuda-
-me a abrir este pacote enorme!”“O que é que tu 
dirias, Charlie, se te pedíssemos para ficares a vi-
ver aqui connosco para sempre?” perguntou ele. 
“Nós íamos ficar muito felizes. Terias um quarto 
só para ti e podias ir com a Becky para a escola. 
Nós gostaríamos muito de ter, de novo, um rapa-
zinho na nossa família.”Charlie ficou tão feliz que 
perdeu a voz.Becky correu para a mãe e abraçou-
-a. “Oh mãe, obrigada!” gritou ela. “Estou tão 
contente.” Charlie, que tinha finalmente encontra-
do de novo a voz, perguntou: “O Farrusco tam-
bém pode ficar?”“Naturalmente. Até será engra-
çado termos um gato”, respondeu o pai de Becky 
bem-humorado.“Mas eu tenho que continuar a 
limpar a padaria do padeiro Tibbs” afirmou Char-
lie. “Porque ele se calhar não encontra outra pes-
soa que lhe faça esse trabalho, e ele foi muito bom 
para mim quando eu não tinha ninguém.”“Eu 
acho muito bonito da tua parte, não te teres esque-
cido do padeiro Tibbs”, disse o pai de Becky.“É 
importante que conserves a confiança dos teus 
amigos.” “Estou tão feliz de ter agora uma casa 
tão bonita” disse Charlie, agradecendo-lhes de 
todo o coração.A mãe de Becky beijou-o e Charlie 
disse: “Talvez eu também vos possa trazer 
sorte!”Todos riram alegremente. Lá fora as som-
bras tornavam-se maiores e a lua por cima das ca-
sas anunciava que chegava ao fim um dia de Natal 
perfeito.
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mAis um grAnde AniversÁrio do orientAl
através dos anos o Clube oriental tem 

sempre surpreendido os seus membros e 
a comunidade com as suas festas. Presidentes 
vieram e foram,... todos deram a alma a este 
Clube. Muitos trabalharam para fazer deste 
Clube um orgulho. este ano festejou-se o 37º 
aniversário desta organização e tiveram um 
grande artista para realçar este aniversário 
Jorge Martinez e Claudia, vindos de Portugal.
Parabéns e Feliz Aniversário.
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A novA Azores Airlines (ou A velhA sAtA)

a vaga de renacionalizações imposta pela 
coligação de derrotados que governa Por-

tugal, tentando reverter algumas privatizações 
recentes e impedindo que outras em curso che-
guem ao fim - apenas por revanchismo ideo-
lógico e sem que subjaza qualquer visão ou 
estratégia de desenvolvimento -, bem como a 
discussão regional à em torno da situação atual 
da Sata, levantam algumas questões de fun-
do interessantes sobre as empresas públicas e 
o seu papel. as empresas públicas podem (e 
devem) existir para suprir as insuficiências 
dos mercados, devendo ter um papel supletivo 
- como, aliás, todo o estado - fazendo serviço 
público quando a economia de mercado não 
consiga.
Faz todo o sentido que existam empresas públi-

cas como agentes de mercado em substituição ou 
complemento a entidades privadas, aonde e quan-
do o sector privado não possa ou não queira, por 
falta de rendibilidade, ser agente. Por exemplo, 
percebe-se que não haja interesse de uma com-
panhia aérea privada instalar-se numa rota tipo 
Flores-Corvo ou Horta-Corvo, porque, dada a 
escassez de mercado, provavelmente seria uma 
problema de prejuízos. Contudo, por motivos de 
acessibilidades e cidadania, deve ser do interesse 
político que existam algumas ligações mesmo que 
não sejam rendíveis.
É para isto que devem servir as empresas pú-

blicas: para fazerem serviço público em comple-
mento ao sector privado nos mercados, suprindo 
as insuficiências de mercado (medidas face ao de-
finido politicamente como desejável).

O que é ilógico é a existência de empresas pú-
blicas para agirem como agentes de mercado pri-
vados, concorrendo como privados e limitando-se 
pelos mesmos constrangimentos dos privados, 
sujeitando-se aos mesmos propósitos de lucros 
e eficiência. É ilógico, porque é desnecessário e 
redundante. A única exceção será quando as em-
presas públicas também são agentes (em posi-
ções não dominantes em mercados concorrentes), 
como forma de rendibilizar a sua atividade, para 
compensar os prejuízos na prestação de serviço 
público. Olhar para empresas públicas a nível na-
cional como “conquistas de abril” ou património 
cultural ou histórico é absurdo. Olhar para essas 
empresas como forma de garantir igualdade, li-
berdade e o pleno exercício de cidadania (ou seja, 
como forma de assegurar um serviço público e/
ou um bem público) é uma opção estratégica le-
gítima. Mas quando deixam de prestar serviço 
público, deixam de ter utilidade enquanto empre-
sa pública, devendo deixar de ser instrumento de 
política pública. Há muito que a SATA deixou de 
ser uma empresa regional, para servir apenas al-
guns interesses (ironicamente talvez os mesmos 
interesses que levaram à sua fundação, mas in-
teresses esses que há décadas foram substituídos 
pelo interesse e dimensão regionais). As diretrizes 
dadas à SATA são ambíguas e sem nexo - como a 
sua tutela. São uma má mistura, conforme a maré 
dos resultados económicos e financeiros, as op-
ções da sua administração e das políticas públicas 
na moda, de diretrizes próprias de empresa pri-
vada e de outras contraditórias, próprias de em-
presa pública! A dada altura a moda das políticas 
aéreas e de turismo nos Açores era de se abrirem 
rotas entre S. Miguel e o mundo inteiro, mesmo 
se para isso fosse necessário deixar as outras ilhas 

isoladas, até no básico (as rotas com o continente 
português e entre as ilhas dos Açores). Que uma 
empresa privada, como a Easyjet ou a Ryanair, 
queira fazer isso, pois está no seu direito. Que 
uma empresa pública, cuja única razão de ser é 
fazer serviço público (se não os privados fazem 
melhor, como se sabe) possa agir como um agen-
te privado em vez de fazer serviço público, é um 
atentado (ao Estado social). As privatizações em 
curso a nível nacional fazem sentido, pois as em-
presas em causa já não prestam serviço público e 
são meros agentes económicos. E por isso é que 
a questão SATA dá tanta celeuma: apesar de fa-
zer falta nos Açores um serviço público eficaz de 
transportes aéreos (entre ilhas e nas ligações com 
o Continente), para combater o isolamento e as 
desigualdades, a SATA não é orientada para fa-
zer serviço público e cada vez mais tenta ser um 
agente de mercado. É claro que há aqui uma ques-
tão que ainda não mencionei: é caro fazer serviço 
público, pois dá prejuízo. Se assim não fosse, os 
agentes económicos privados estariam nesse mer-
cado e não haveria necessidade de se fazer serviço 
público. Reconhecer isto é meio caminho andado 
para resolver a situação das empresas públicas, 
mantendo as que devem fazer um serviço público 
e privatizando ou encerrando as que são meros (e 
às vezes maus) agentes de mercado. É evidente 
que admitir que o serviço público é deficitário por 
definição não é a mesma coisa que deixar que seja 
ineficiente ou esbanjador:
é reconhecer as suas limitações e a necessida-

de de se financiar o serviço público, mas não as 
suas ineficiências. Não basta mudar o nome: há 
que mudar o paradigma. Senão, a Azorean Airli-
nes será apenas SATA em inglês... A nova Azores 
Airlines (ou a velha SATA).

nuno Melo alVeS
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pAtrimónio suBAquÁtico AFirmA

“importânciA geoestrAtégicA” dos Açores

o governo regional dos açores pretende 
reforçar a aposta na divulgação do pa-

trimónio subaquático existente em todo o ar-
quipélago, destacando a “importância geoes-
tratégica” da Região no Atlântico, afirmou o 
director regional da Cultura, em Santa Cruz 
da graciosa.

“A navegação marítima, primeiramente à vela e 
depois a carvão, e as comunicações, através dos 
cabos submarinos, vincam há muito a importân-
cia geoestratégica dos Açores no Atlântico e na 
ligação entre continentes e a melhor demons-
tração desta riqueza são os naufrágios”, frisou 
Nuno Lopes.
O Director Regional, que falava na V Bienal de 

Turismo Subaquático 2015, salientou que, entre 

os 22 sítios visitáveis existentes no Mar dos Aço-
res, cinco, dadas as suas características, já se en-
contram enquadrados por legislação própria de 
acesso e salvaguarda.
Com estes procedimentos normativos, segun-

do Nuno Lopes, o Governo dos Açores procura 
afirmar as suas competências na gestão daqueles 

espaços e, simultaneamente, deixar 
espaço aos empresários marítimotu-
rísticos na área da exploração e tam-
bém, em colaboração com as entida-
des próprias, de fiscalização.
Com esta estratégia pretende-se 

criar, ao longo dos próximos tempos, 
uma rota de parques arqueológicos e 
sítios onde ocorreram naufrágios, de 
modo a potenciar este património na 
vertente turística e também de estudo 
e investigação.
O projecto do Governo açoriano per-

mitirá aos interessados conhecer todo 
o património subaquático conhecido 
através do mergulho ou por informa-
ção, em diversos suportes, disponível 

em instalações apropriadas próximas dos locais 
de naufrágio ou nos museus de ilha.
Os Açores possuem já devidamente regulamen-

tados os parques da Baía de Angra do Heroísmo, 
na ilha Terceira, do ‘Canarias’, em Santa Maria, 
do ‘Dori’, próximo da cidade de Ponta Delgada, 
do ‘Caroline’, no Pico, e do ‘Slavonia’, na ilha 
das Flores.

BiBliotecAs colABorAm com
cAdeiA de pontA delgAdA
O Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada 

celebrou protocolos de cooperação com a Biblio-
teca Municipal de Lagoa – Biblioteca Tomaz Bor-
ba Vieira e com a Biblioteca Pública e Arquivo 
Regional de Ponta Delgada. 
Os protocolos celebrados “asseguram diferen-

ciada capacidade de promoção de competências 
facilitadoras de desenvolvimento pessoal, con-
tribuindo, também, para melhores oportunidades 
de aproveitamento das oportunidades disponibi-
lizadas pelas Escolas Antero de Quental e Rober-
to Ivens”, revela uma nota veiculada pelo Esta-
belecimento Prisional. De acordo com a mesma 
fonte, com o apoio da Biblioteca Tomaz Borba 
Vieira, foi levada a efeito acção destinada a dar 
a conhecer o livro “Naquele Tempo”, de Carolina 
Cordeiro. O evento contou com a presença da es-
critora e de vários reclusos. Foi ainda promovida 
uma sessão subordinada ao tema “Um Serviço 
Público que Estende a sua acção ao Estabeleci-
mento Prisional”, que contou com a presença da 
Directora da Biblioteca Pública e Arquivo Regio-
nal de Ponta Delgada. Um número “muito signi-
ficativo” de reclusos participaram no encontro, 
bem como alguns professores que exercem fun-
ções na prisão. A acção permitiu dar a conhecer 
“as potencialidades da biblioteca, a sua história 
e as oportunidades que a mesma oferece aos ci-
dadãos”. 
Segundo a nota do estabelecimento prisional, 

ambos os protocolos “revelam virtualidades 
específicas. A rentabilização dos mesmos não 
descura o potencial e a história de cada Biblio-
teca, revestindo-se de especial interesse para o 
estabelecimento prisional e para a população re-
clusa”.De salientar que a Biblioteca Municipal de 
Lagoa – Biblioteca Tomaz Borba Vieira irá orga-
nizar com a cadeia de Ponta Delgada um progra-
ma de actividades para o próximo ano, destinado 
a “valorizar a presença de eventos culturais no 
estabelecimento”.
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cArNEIrO: Carta dominante: valete de Espadas, que 
significa que deverá manter-se sempre alerta. Amor: 
andará muito exigente em relação ao seu par. Liberte toda a 
criatividade que existe dentro de si e aprenda a contemplar 

o belo. saúde: sentir-se-á cheio de energia. dinheiro: aproveite 
bem as oportunidades. números da semana: 8, 11, 22, 29, 32, 34.

tOurO: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa 
desgosto. amor: Organize um jantar para reunir os seus 
amigos. procure gastar o seu tempo na realização de 
coisas úteis a si e aos outros. saúde: a rotina poderá levá-

lo a estados depressivos. Combata-os com otimismo!
dinheiro: não se precipite nos gastos.
números da semana: 2, 3, 9, 20, 30, 45.

gémEOs: Carta Dominante: 2 de Paus, que significa 
perda de Oportunidades. amor: a seta do Cupido espera 
por si. Que a beleza da aurora invada a sua vida!
saúde: tendência para dores musculares.

dinheiro: boa altura para comprar casa, desde que aproveite as 
oportunidades certas.
números da semana: 11, 17, 22, 40, 43, 49.

cArANguEjO: Carta dominante: rainha de Ouros, que 
significa Ambição. Amor: Aproveite com muita sabedoria os 
conselhos da sua família. perdoe aos outros e a si próprio. 
saúde: Coma alimentos com mais vitaminas. dinheiro: não 

misture a amizade com os negócios, poderá vir a arrepender-se se o 
fizer. Números da Semana: 14, 21, 30, 33, 38, 45.

lEÃO: Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa 
novos planos.  amor: sentir-se-á liberto para expressar os 
seus sentimentos e amar livremente. Que o seu tempo seja 
gasto a amar! saúde: Estará melhor do que habitualmente. 

dinheiro: boa altura para pedir um aumento ao seu chefe.
números da semana: 2, 11, 23, 30, 35, 39.

vIrgEm: Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa 
inquietação. amor: dê mais atenção à pessoa que tem a 
seu lado. Não deixe que os assuntos domésticos interfiram 
na sua vida amorosa. saúde: Faça exames médicos. 

dinheiro: pode fazer aquele negócio que tanto deseja. números 
da semana: 1, 5, 19, 25, 40, 47.

bAlANÇA: Carta dominante: ás de Espadas, que 
significa Sucesso. Amor: Irá ter notícias de uma pessoa 
muito especial, com a qual não mantém contacto já há 
algum tempo. Que a alegria de viver esteja sempre na sua 

vida! saúde: momento calmo, sem preocupações. dinheiro: sem 
problemas neste campo da sua vida. números da semana: 5, 6, 
10, 28, 32, 39.

EscOrpIÃO: Carta Dominante: Ás de Paus, que significa 
Energia. amor: demonstre o seu amor através de um 
jantar romântico. Que os seus mais belos sonhos se 
tornem realidade. saúde: O seu sistema imunitário está 

muito sensível, seja prudente.  dinheiro: momento favorável.
números da semana: 7, 9, 10, 22, 33, 44.

sAgItárIO: Carta Dominante: 9 de Copas, que significa 
vitória. amor: a sua vida amorosa dará uma grande volta 
brevemente. Que a alegria de viver esteja sempre na sua 
vida! saúde: Consulte o seu médico. dinheiro: Evite gastos 

supérfluos. Números da Semana: 4, 8, 25, 30, 47, 49.

cAprIcórNIO: Carta dominante: rei de paus, que 
significa Força. Amor: Não deixe que a pessoa que tem 
ao seu lado sinta a falta da sua atenção e carinho. a 
felicidade é de tal forma importante que deve esforçar-se 

para a alcançar. saúde: O seu sistema nervoso anda um pouco 
alterado. dinheiro: Os investimentos estão favorecidos. números 
da semana: 1, 4, 6, 9, 15, 20.

AquárIO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa 
mau pressentimento.  amor: não se deixe iludir pelo 
aspeto físico, procure ver primeiro quem as pessoas são 
realmente por dentro. seja verdadeiro, a verdade é eterna 

e a mentira dura apenas algum tempo. saúde: poderá sofrer de 
alguma retenção de líquidos. dinheiro: não seja irresponsável e 
pense bem no seu futuro. números da semana: 8, 15, 19, 36, 
38, 42.

pEIxEs: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa 
sucessos temporários. amor: O seu coração poderá ser 
invadido pela saudade, que o vai deixar melancólico. não 
se deixe manipular pelos seus próprios pensamentos! 

saúde: previna-se contra constipações. dinheiro: nada o 
preocupará. números da semana: 12, 15, 22, 29, 35, 36.

hORóScOpO mAriA helenA mArtins

auguSto MaChado
AmAchADO@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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PAlAVrAS cruzAdAS

Solução

hOrIzONtAIs: 1. iva, Corcova. 2. do, Cério, ir. 3. altar, apear. 4. tribo, 
anda. 5. are, altos. 6. sim, rês, ara. 7. trono, sol. 8. ária, penha. 9. 
geada, adelo. 10. ia, amada, ar. 11. Oloroso, Era.
vErtIcAIs: 1. ida, Estágio. 2. volt, irreal. 3. tramoia. 4. Cair, nadar. 5. 
Cérbero, amo. 6. Or, as. 7. ria, asseado. 8. Copal, Onda. 9. Entalhe. 10. 
viador, alar. 11. arrasar, Ora.
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um JesuitA muito FrAnciscAno

Foi preciso ser eleito um padre jesuíta para 
que, pela primeira vez, o nome do mais 

popular santo do catolicismo fosse adoptado 
por um Papa. Francisco aponta, do seu santo 
patrono, o homem que dá atenção preferencial 
aos pobres, o homem da paz e do cuidado com 
a criação. Francisco, diz o povo, “é um Papa 
franciscano”. 
Segundo o jornalista António Marujo, e com a 

devida vénia ao autor do artigo, o nome é todo um 
programa: ao falar aos jornalistas, a 16 de março 
de 2013, três dias depois de ter sido eleito, o novo 
Papa contou a história de como tinha escolhido 
o nome e exclamou: “Ah, como eu queria uma 
igreja pobre para os pobres!” Coisa estranha esta: 
o nome do mais popular santo em todo o mun-
do – Francisco - nunca tinha sido escolhido por 
um Papa. O primeiro a  entranha-lo acaba por ser 
Jorge Mário Bergoglio, de ascendência italiana 
mas nascido argentino. Padre jesuíta, Bergoglio é 
membro de uma ordem com fama de se relacionar 
com o poder, por causa da sua dedicação à educa-
ção e ao aconselhamento espiritual. Mas que, nas 
últimas décadas, se notabilizou por um trabalho 
marcante no apoio aos refugiados, no empenha-
mento social de muitos dos seus membros, na re-
flexão teológica sobre a pobreza e o compromisso 
social dos cristãos.
Justificando a escolha do nome, Francisco demo-

rou-se a explicar as três características que encon-
tra no nome do santo de Assis: o homem da po-
breza, sinónimo de simplicidade e sobriedade; o 
homem da paz; e o homem do cuidado com a cria-
ção – um tema no centro das preocupações mun-
diais e do próprio Papa. Tais aspetos têm estado 
presentes no agir e no pensamento do Papa. Des-
de logo, em decisões que mostram que é possível 
o Papa dar o exemplo de uma vida mais sóbria: 
entre outros gestos, deixando os vastos salões do 

Palácio Apostólico e passando a viver numa resi-
dência mais funcional e moderna, menos rodeada 
pela riqueza histórica; ou passando a utilizar car-
ros utilitários e pequenos nas suas deslocações.
O Papa Francisco insiste na ideia de que a ação 

missionária da Igreja deve “privilegiar” os pobres 
e os doentes, os desprezados e os esquecidos. E, 
insiste que os pobres devem estar no centro da 
vida da Igreja. E reafirma: “Para a Igreja, a opção 
pelos pobres é mais uma categoria teológica que 
cultural, política ou filosófica. Deus ‘manifesta a 
sua misericórdia antes de mais’ a eles. Esta prefe-
rência divina tem consequências na vida de fé de 
todos os cristãos...” Desde o início, tal orientação 
também esteve clara na forma de agir do Papa. 
Quando, por exemplo, logo na primeira celebra-
ção de Quinta-Feira Santa, foi a uma prisão ro-
mana fazer a cerimónia do lava-pés aos presos. 
No gesto, contrariando mesmo a tradição litúrgica 
católica, incluiu mulheres e muçulmanos.
O momento simbolicamente mais importante es-

taria reservado, no entanto, para o Mediterrâneo: 
o lugar escolhido pelo Papa para a sua primeira 
viagem fora do Vaticano foi uma ilha onde che-
gam diariamente muitos refugiados provenientes 
de África (agora substituída nas televisões pelas 
ilhas gregas e turcas, por causa dos refugiados sí-
rios e do Médio Oriente): Lampedusa. No altar 
da missa, e no curto discurso, o Papa falou da 
“globalização e da indiferença” para com os que 
mais sofrem: “Habituámo-nos ao sofrimento do 
outro, não nos diz respeito, não nos interessa...,” 
E acrescentou: “A cultura do bem-estar, em nós 
mesmos, torna-nos insensíveis aos gritos dos ou-
tros, faz-nos viver como se fôssemos bolas de sa-
bão. Esta cultura do bem-estar leva à indiferença 
a respeito dos outros”.

hOrIzONtAIs: 1. acrónimo de imposto sobre o valor acres-
centado. Caminho tortuoso. 2. Contr. da prep. de com o art. def. 
o. Elemento químico, metal, descoberto na cerite e que se en-
contra noutros metais. avançar. 3. mesa em que se celebra a 
missa, no culto católico. desmontar. 4. Cada uma das divisões 
de um povo em algumas nações antigas. Caminha. 5. unidade 
de medida agrária. Elevados. 6. anuência. Qualquer quadrúpe-
de que serve para alimento do Homem. altar cristão. 7. a so-
berania. Estrela. 8. melodia. penhasco. 9. Orvalho congelado, 
que se deposita sobre os corpos por efeito do arrefecimento. 
indivíduo que vende objetos usados. 10. Caminhava. Querida. 
brisa. 11. aromático. época notável.

vErtIcAIs: 1. Jornada. Aprendizagem profissional. 2. Forma 
internacional de vóltio. Fictício. 3. intriga (fam.). 4. tombar. Flu-
tuar. 5. Cão de três cabeças que, segundo a mitologia, guardava 
e defendia a porta dos infernos. dono da casa em relação aos 
criados. 6. Sufixo de agente ou profissão. Aquelas. 7. Espécie 
de albufeira. Esmerado. 8. diz-se de um suco, resinoso e aro-
mático, que se extrai de algumas árvores leguminosas das re-
giões tropicais. vaga. 9. Ensambladura. 10. viajante. dar asas 
a. 11. aplanar. além disso.
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um sistemA de sAúde só pArA os ricos

aqui no nosso querido Portugal, a maio-
ria dos cidadãos alegam que a saúde é só 

para os ricos. em 2014, de acordo com um 
estudo feito pela deCo, metade das famílias 
não conseguiu pagar tratamentos necessá-
rios do ponto de vista médico. Perante as di-
ficuldades, houve quem pedisse empréstimos 
e deixasse de comprar bens essenciais.
Há quem diga que a saúde não tem preço e 

que é a prioridade das prioridades. É certo, 
mas tem custos, e custos que muitas vezes as 
famílias portuguesas não conseguem suportar. 
Vamos explicar o que nos diz o recente estudo 

da DECO: No ano passado, por falta de dinhei-
ro, 50% dos portugueses falharam cuidados de 
saúde considerados essenciais do ponto de vis-
ta médico. E ninguém escapou às dificuldades: 
um terço, infelizmente, eram crianças, que fica-
ram sem tratamento, consultas ou medicamen-
tos aconselhados pelo médico. O mesmo estudo 
indica que o impacto dos custos não reembol-
sáveis na carteira das famílias, os tratamentos 
dentários e oftalmológicos, as consultas e os 
medicamentos estão no topo dos gastos que, 
em 2014, foram sendo adiados  ou postos de 
lado. Até as urgências tiveram que ser evitadas, 
porque também é preciso pagá-las: 10% dos 
portugueses, incluindo crianças, não foram ao 
serviço de urgência por falta de dinheiro.
O professor e investigador na área da econo-

mia da saúde, Pedro P. Barros, considera que 
o recurso a “pagamentos diretos (no âmbito do 
Serviço Nacional de Saúde) pretende limitar 
uma utilização excessiva em caso de gratuiti-
dade absoluta”. Outros dirão que, “ainda que 
justificável, o princípio não pode e não deve 
servir para vedar o acesso dos portugueses à 
saúde. Em 2014, as famílias gastaram uma mé-
dia de 1480 euros em cuidados de saúde que 
nunca lhes serão reembolsados. O valor sobe 
para 1824 euros em agregados com doentes 
crónicos. Isto num país em que cerca de 40% 
das famílias vivem com menos de 1000 euros 
líquidos por mês. 
Tratamentos com empréstimo; quando todas 

as soluções caseiras se esgotam, há quem se 
endivide por causa da saúde: uma em cada cin-
co famílias já pediu dinheiro emprestado para 

cuidar da saúde de familiares empobrecidos. 
Muitas são as famílias que deixaram de pagar 
contas da electricidade e comprar comida com 
regularidade ou abdicaram do conforto do lar 
devido a encargos de saúde. Um quito dos in-
quiridos cortou em alimentos para pagar trata-
mentos de saúde.
O impacto no trabalho é inevitável. No úl-

timo ano, segundo o mesmo estudo, cerca de 
um terço dos inquiridos faltou ao emprego, em 
média, 20 dias por causa de problemas de saú-
de. Extrapolando os números para a população 
geral ativa, representa qualquer coisa como 35 
milhões de dias de trabalho perdidos. Provando 
que o absentismo é muito superior entre os que 
não conseguem suportar as despesas de saúde, 
pois, em termos médicos, vêem atrasada a sua 
recuperação. A conclusão parece óbvia, mas es-
conde a realidade: aquilo que o Estado poupa 
em serviços de saúde acaba por pagar depois 
em subsídios  de doença através da Seguran-
ça Social, com prejuízo para a produtividade e 
economia do País. “É urgente repensar o siste-
ma, dizem os entendidos, para garantir que a 
saúde é para quem precisa e não só para quem 
a pode pagar”.
Os profissionais de saúde e a população 

exigem modificações no Serviço Nacional de 
Saúde: garantir a continuidade de cuidados, 
por exemplo, para doentes crónicos; médico 
de família para todos os utentes; reduzir a 
lista de espera para consultas de especialida-
de; assegurar o direito à proteção da saúde 
a todos os cidadãos, independentemente da 
sua condição social...

auguSto MaChado
AmAchADO@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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Tel.: 514.943.7907

inForMaÇÃo
para 

QueM LÊ.
resuLtado 

para 
QueM anuncia.

681 Jarry Est, montreal
Tel.: 514.273.9638

2615 place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

7813 Cartier, mtl,Qc
OrÇAmENtO 

grAtuItO 
Tel.: 514.725.6531

111 st-paul Este. 
tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

www.solmar-montreal.com

3224 bl. rosemont
Tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

agÊncIaS
DE VIagEnS

FOTógRaFO

225 gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

EDuíNO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

mErcEArIA
sá E fIlhOs

4701 st-urbain
Tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 st-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4057 boul. st-Laurent
Tel.: 514.987.7666 4270 st-Laurent #200

Tel.: 514.985.2411

traga O 
sEu vinHO

le 
grill
taSquaria
2490 Bélanger, Montreal

Tel.: 514.729.4894

na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

5938 st-hubert (rosemont) 
mtl, QC, H2s 2L7
Tel.: 514.272.9797

A mErcEArIA DAs fAmí-
lIAs pOrtuguEsAs

4031 De Bullion, Mtl, Qc
t.: 514-849-3808

4242 Boul. St-Laurent 
Escritório 201

Tel.: 514.842.2443

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

gIlbErtO
Renovações

ligeiras
Cimento, cerâmi-
ca, e muito mais
t.: 514.668.6281

8351, boul. st-michel
Tel.: 514.376.4124

969,rua rachel E.
montreal, Québec, 

www.mapoulemouillee.ca
514.522.5175

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

prODutOs DO mAr
miguel

514-835-8405
Fernando

514-944-5102
info@beiranova.ca

cOnTabIlISTa

4244 boul. st-Laurent
tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

SERVIÇOS 
FInancEIROS

canalIzaDOR

4270 st-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

DEnTISTa

ElETRIcIDaDE

agÊncIaS
FunERáRIaS

ImpORTaDORES

mERcEaRIaS

mOnumEnTOS

nOTáRIOS

paDaRIa

RESTauRanTES

REnOVaÇõES

RESTauRanTES

TRaDuÇõES

CâMBio do dólar Canadiano
15 de dezeMBro de 2015
1 euro = Cad 1.523690

4245 Boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

quArtA-fEIrA
16 DE DEzEmbrO                      
01:30 bom dia portugal
04:00 Os nossos dias
04:46 bem-vindos a beirais
05:30 sociedade Civil
 stresse
06:32 grande Entrevista
 Clara Ferreira alves
07:30 manchetes 3
08:00 Jornal da tardedireto
09:11 sociedade Civil
 stresse
10:14 natal dos Hospitais 2015
13:48 Hora dos 
 portugueses (diário)
14:04 O preço Certo
15:00 telejornal
15:50 as palavras e os atos
16:39 tech 3
17:00 ideias que brilham 2015
17:30 grande área
18:31 Zig Zag
18:47 Hora dos
 portugueses (diário)
19:00 24 Horas
 Linguagem gestual
20:00 manchetes 3direto
20:34 natal dos Hospitais 2015
00:29 5 para a meia-noite

quINtA-fEIrA
17 DE DEzEmbrO                             
01:30 bom dia portugal
04:00 Os nossos dias
04:46 bem-vindos a beirais
05:30 sociedade Civil
 stresse
06:32 grande Entrevista
 Clara Ferreira alves
07:30 manchetes 3
08:00 Jornal da tarde
09:11 sociedade Civil
 stresse
10:14 natal dos Hospitais 2015
13:48 Hora dos
 portugueses (diário)
14:04 O preço Certo
15:00 telejornal
15:50 as palavras e os atos
16:39 tech 3
17:00 ideias que brilham 2015
17:30 grande área
18:31 Zig Zag
18:47 Hora dos
 portugueses (diário)
19:00 24 Horas
20:00 manchetes 3
20:34 natal dos Hospitais 2015

00:29 5 para a meia-noite

sExtA-fEIrA
18 DE DEzEmbrO                        
01:30 bom dia portugal
05:00 Os nossos dias
05:45 bem-vindos a beirais
06:30 grande área
07:30 manchetes 3
08:00 Jornal da tarde
09:11 sociedade Civil
 Cuidados paliativos
10:13 a praça
13:00 Jornal de desporto
13:30 Eixo norte sul
14:00 Hora dos 
 portugueses (diário)
14:12 O preço Certo
15:00 telejornal
16:00 sexta às 9
16:45 agora nós
18:45 Hora dos 
 portugueses (diário)
19:00 24 Horas
 Linguagem gestual
20:00 manchetes 3direto
20:30 sexta às 9
21:00 bem-vindos a beirais
21:25 Os nossos dias
22:30 O princípio da incerteza
23:30 telejornal açores
00:00 telejornal madeira
00:30 5 para a meia-noite

sábADO
19 DE DEzEmbrO                       
01:45 nelo & idália
02:15 Os 20 anos dos 
 santos e pecadores
03:00 bom dia portugal 
05:30 Os nossos dias
05:45 bem-vindos a beirais
06:30 network negócios 2015
07:15 Zig Zag
07:30 manchetes 3
08:00 Jornal da tardedireto
09:11 Zig Zag
09:57 Futsal: Campeonato 
 nacional Futsal 
Leões de Porto Salvo x Benfica
11:45 Zig Zag
12:00 atlântida - madeira
13:30 a Cidade na 
 ponta dos dedos
13:45 tech 3
14:03 política sueca
15:00 telejornaldireto
16:00 Linha da Frente
16:30aqui portugal

pROgRamaÇãO SEmanal

inForMaÇÃo 
para QueM LÊ.

resuLtado para 
QueM anuncia.

Casamentos, 
Batizados, Festas,...
Tel.: 514.299.1593

documentos a traduzir
sandy martins

pode vos ajudar
sErvIÇO ImpEcávEl

ANtóNIO rODrIguEs
Cel.: 514.918.1848
NAtálIA sOusA
Cel.: 514.918.1841

Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- doença grave
- invalidez

- Vida

assure-toi.ca

Plano Poupança
- reforma

Paulo F. gonçalves
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Perca peso, ganha energia e sinta-se em forma, 
resultados garantidos. Peça o seu pacote e 

experiência de 3 dias.
cArlOs pAlmA: 514-961-0770

SERVIÇOS

Está a ganhar o que merece? 
Trabalhe a partir de casa. Part-time: 

500-1500$ possíveis. Full-time: 
2500-4000$ possíveis. Compatível 

com outras atividades ou emprego. 
514-961-0770

EmpREgOS

Somos uma família que fala inglês em Montreal 
e estamos à procura de uma governanta (babá) 
responsável a tempo inteiro. Estamos disponíveis 
a aceitar para viver connosco ou não. Estamos 
prontos a patrocinar e oferecer contratos se ne-
cessário. Tarefas domésticas gerais, tomar conta 
de 2 crianças. Por favor, envie a sua informação, 
juntamente com o seu número de telefone para
 lilasara2015@gmail.com e alguém irá contactá-la
com mais detalhes.

pAvé bOIsbrIAND
a melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, pro-

cura pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. bom trabalhador. 

jOhANNE 450-628-5472

Precisa-se de um trabalhador em ma-
nutenção geral de edifícios comerciais, 

deve ser desembaraçado e dinâmico para 
uma companhia de imóveis. Bom salário 

para candidato com experiência.
T 514-355-7171 | info@plexon.ca

cAfé A bOlA: precisa-se de pessoa para servir 
à mesa e trabalhar no bar. deve falar português e 
francês. 438-879-9926

Vende-se o aparelho “android”, Roku e Click Mega 
pode ver os canais portugueses, brasileiros, e ou-
tros mais, canais desportivos de todos os países, 
filmes, séries, possibilidades ilimitadas.

DEslOcO-mE pArA INstAlAÇÃO. 
514-267-8766

VEnDE-SE

EmprEgO DIspONívEl
NA pADArIA rOmADOs! 

procura-se pessoal a tempo parcial ou sazonal, expe-
riência não necessária. Os candidatos devem ser fiá-
veis, aplicados profissionalmente, facilidade de adap-
tação, dispostos a aprender e flexíveis. O trabalho 
exige estar em pé, elevar certos pesos e habilidade.
as horas de operação da padaria são entre 4h00 e as 
16h00. Estagiários também são bem-vindos.

Contactar: info@romados.ca ou
pessoalmente no 115 Rachel. E.

renovAções FerreirA inc.
servindo A comunidAde, FAzemos renovA-
ções, cAsA de BAnho, cozinhAs, gyBroc, pin-
turAs, e muito mAis.

orçAmento grAtuito
r. FerreirA: 514-655-7168

Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons naturais. Resolve os seus proble-

mas sem voodoo. 
Rosa: 514-278-3956

Anda à procura de trabalho como assistente 
ao domicílio para pessoas idosas com muita 

experiência,  Carinhosa e de confiança e 
tenho carro. Se interessado liga para

mADElENA: 514-820-5331

SERVIÇOS

† mANuEl bArbOsA
1934 – 2015

Faleceu em montreal, no dia 9 
de dezembro de 2015, com 81 
anos de idade, manuel barbosa, 
natural de nogueira, ponte da 
barca, esposo de Julia veloso dos 
santos.
deixa na dor a sua esposa Julia, 
filho/a José Manuel (Anabela 
Constantino) e Elizabeth (Emanuel 
Euvrard), netas gabriela e solana, 
irmãos alfredo (Lucia), antónio 
(sameira), João (falecida Laurinda) 
e José (Zeza), cunhados/as, 
sobrinhos/as, assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de
MAGNUS POIRIER Inc 
6825, Rue Sherbrooke Est, Montréal
Tel.:  514-727-2847   www.magnuspoirier.com
António Rodrigues   
Cel. 514-918-1848
missa de corpo presente foi, sexta-feira, 11 de dezem-
bro de 2015, às 12h na igreja santa Cruz. Foi sepultado 
em cripta, no mausoléu portas do paraíso, no Cemitério 
de Laval, 5505 ch. bas st-François, Laval.
renovam com profunda saudade, a missa de um mês 
de falecimento que terá lugar, quarta-feira, 9 de janeiro 
de 2016, às 18h30 na igreja santa Cruz.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem Hajam.

precisa-se de senhora para tomar conta de um ca-
sal de idosos com mobilidade reduzida, em verdun, 
para fornecer cuidados médicos e corporal, bem 
como para executar determinadas tarefas domésti-
cas. Pode trabalhar de semana ou fim-de-semana. 
trabalhando de forma contínua ou seja vários dias 
e noites consecutivos. Salário fixo. Deve ter uma for-
mação exigido como beneficiários. 

Exigência falar francês. 450-677-3139.

Precisa-se de costureira para 
trabalhar em amostras e corti-
nados. Deve trabalhar a  mão e 
com máquina. A candidata deve 

ter experiência.
514-941-4500

† jOsé DO NAscImENtO DIAs
Faleceu em Lasalle, no dia 13 
de dezembro de 2015, com a 
idade de 84 anos, o sr. José 
do nascimento dias, natural 
de ajuda, peniche, portugal, 
esposo da já falecida idalina 
Fidalgo vila dias.
Deixa na dor suas filhas Dulce 
e Lilita, suas netas ana paula 
e tanya, seus bisnetos noah e 
Liam, suas irmãs Olívia e ma-
ria, cunhados/as, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231 Boul. St-Laurent, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar hoje, quarta-feira 16 de dezembro, 
das 8h às 9h30, seguir-se-à a missa do corpo presente 
é também hoje, às 10h na igreja santa Cruz. irá ser 
sepultado em cripta no cemitério notre-dame-des-
-neiges. renovam com profunda saudade a missa do 
sétimo dia será sábado, 19 de dezembro, às 18h30, na 
santa Cruz.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem Hajam.

M e M o r a n d u M
3º ano de saudade

mANuEl frIzADO
31-04-1941 - 29-12-2012

Querido pai,

tua alegria, tua bondade, tua gran-
desa de alma tocaram as vidas de 
quantos te conhecerem e amaram. 
para sempre estás nos nossos cora-
ções. Continua a velar por nós. re-

posa em paz. 

renovam com profunda saudade a missa do terceiro 
ano de falecimento, a missa será rezada no dia 29 de 
dezembro às 18h30 na igreja saint ambroise, 1215 
beaubien E. agradecem antecipadamente a todas as 
pessoas que se dignarem assistir a este acto religioso. 

Da Nancy
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climA: 195 pAíses AssinArAm Acordo
universAl contrA Aquecimento gloBAl
os 195 países reunidos em Paris na confe-

rência das nações unidas sobre o clima 
(CoP21) assinaram hoje o primeiro acordo 
universal de luta contra as alterações climá-
ticas e o aquecimento global.

  Países desenvolvidos e em desenvolvimento 
comprometeram-se a caminhar para modelos 
económicos que reduzam as emissões de dióxi-

do de carbono e gases de efeito estufa.O acordo 
de Paris para o clima foi adotado”, anunciou o 
presidente da COP21 e ministro dos Negócios 
Estrangeiros francês, Laurent Fabius, suscitan-
do um longo e unânime aplauso das delegações 

presentes na sala.
Ao bater com o malhete, gesto simbólico que 

assinalou o alcançar do acordo, Fabius afirmou 

que o consenso vai permitir “fazer grandes coi-
sas”.
O Presidente francês, François Hollande, e o 

secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-
-moon, abraçaram-se e o secretário de Estado 
norte-americano, John Kerry, chorava de emo-
ção ao assistir ao corolário de mais de vinte 
anos de cimeiras do clima e de um esforço di-
plomático sem paralelo desenvolvido no último 
ano.
No acordo legal universal contra as alterações 

climáticas listam-se várias medidas vincula-
tivas a longo prazo para conseguir limitar a 
subida da temperatura a dois graus no final do 
século.
Deverá ser aplicado a partir de 2020 e pôr ter-

mo ao conflito entre países ricos e pobres sobre 
como travar o aquecimento global.A aplicação 
do acordo supõe reduzir ou eliminar o consumo 
de carvão, petróleo e gás como fontes de ener-
gia, um modelo que move as sociedades huma-
nas desde o século XVIII.
Os avisos da comunidade científica prevêem 

cheias, secas e tempestades cada vez graves, 
bem como a subida do nível das águas do mar, 
que seria catastrófica para zonas costeiras onde 
vivem milhões de pessoas.
a aposta para conseguir limitar a subida 

das temperaturas passará pela adoção de 
fontes energéticas limpas, tais como a solar e 
eólica, e pela eficiência.
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mAdeirA distinguidA como 
melhor destino insulAr do mundo
a Madeira foi distinguida pelos World tra-

vel awards (Wta) como o melhor destino 
insular do mundo, informa hoje uma nota da 
Secretaria regional de economia, turismo e 
Cultura (SretC).

Os prémios da WTA, entregues no sábado à 
noite em El Jadida, em Marrocos, visam galar-
doar, pela excelência, as marcas e os locais que 
se destacam, nas diversas regiões do globo, ao 
nível da indústria do turismo.”
A votação que premiou o destino Madeira in-

cluiu cenários paradisíacos como Bali, Barba-
dos, Creta, Ilhas Cook, Jamaica, Maldivas, Mau-
rícias, Santa Lúcia, Sardenha, Seychelles, Sicília 
e Zanzibar”, diz a nota distribuída pela SRETC.

Em 2013, a ilha da Madeira concorreu aos WTA, 
na categoria de Leading Island Destination, na 
região da Europa. Após ter ganhado nesta ca-
tegoria, ficou automaticamente inscrita a nível 
mundial, repetindo-se a sua candidatura nos anos 

2014 - em que ganha de novo, a nível europeu - e 
2015, em ambos os níveis - Europa e Mundo.No 
lugar que agora conquista, a Madeira sucede a 
Bali, a vencedora em 2014.
A Secretaria Regional lembra que “a Madeira 

desenvolveu, ao longo de todo este ano, vários 
apelos ao voto, quer através das redes sociais e 
plataformas digitais, quer através de campanhas 
e ações publicitárias alusivas a este fim”.Subli-
nha ainda a “extraordinária importância da cola-

boração que foi desenvolvida pelo melhor joga-
dor do mundo, Cristiano Ronaldo, ao associar-se 
a este apelo, de forma assumida, nas suas várias 
plataformas digitais e sociais”.



A Voz de PortugAl  |  16 de dezembro de 2015  |  P. 40

euA e cuBA restABelecem
serviços postAis diretos
52 Anos depois
Os Estados Unidos e Cuba decidiram restabe-

lecer os serviços postais diretos entre os dois 
países, suspensos há 52 anos, anunciou hoje o 
Ministério dos Negócios Estrangeiros cubano.
  A mesma fonte referiu que um “programa-

-piloto” irá entrar em vigor “nas próximas se-
manas”. Numa fase seguinte, os serviços postais 

diretos entre os dois países deverão funcionar de 
forma permanente.Esta informação é divulgada 
seis dias antes do primeiro aniversário do anún-
cio histórico feito em simultâneo pelos Presiden-
tes norte-americano e cubano, Barack Obama e 
Raul Castro, a 17 de dezembro de 2014, que Wa-

shington e Havana iam iniciar negociações para 
restabelecer as relações diplomáticas, que esta-
vam suspensas há mais de meio século.Os dois 
países já tinham começado a trabalhar na recupe-
ração dos serviços postais diretos em 2013, antes 

do anúncio da aproximação histórica.Havana e 
Washington também já restabeleceram as liga-
ções telefónicas diretas. Antes, as comunicações 
telefónicas entre os dois países tinham de passar 
por um terceiro país, o que tornava as ligações 
caras e sem qualidade.A empresa de telecomu-

nicações estatal cubana, a Etecsa, afirmou que a 
nova ligação telefónica poderá ser eventualmen-
te usada para a Internet.Cuba tem uma das taxas 
mais baixas de acesso à Internet a nível mundial, 
com apenas 3,4% das casas ligadas à rede.

FOTO Da SEmana
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meiA noite, é nAtAl!
natal alegram-se as crianças

de manhã cheias de fé
ao abrir as suas lembranças

Em cima da chaminé
na sua pura inocência

acreditam no natal
ignorando a proveniência
do verdadeiro pai natal

são estas pequenas vidas
recém chegadas à terra

Que devem ser protegidas
das calamidades da guerra

tanto choro e desatino
Que se ouve constantemente

de crianças pelo caminho
Que ficaram órfãos para sempre

Enrolado num velho manto
rogando pão pelo caminho

Com os olhos cheios de pranto
sua alma chora baixinho
Já teve grandes amigos
pão trabalho e casa sua

Hoje faz parte dos mendigos
Que andam a esmolar na rua

para ele o natal consiste
ao estender a mão à caridade

Em passar o dia mais triste
da sua grande infelicidade
Corre sem pausa a pobreza
ao ritmo das ondas do mar

inundando de tristeza
Os que estão a naufragar.

Aos governos ficam bem essas acções
de ajudar outras nacionalidades

mas deviam oferecer melhores condições
À miséria oculta das suas próprias cidades.

p.s.: dizem que na justiça que a deus importa
Que a boa caridade começa cá dentro da nossa porta

José da Conceição

FOTO Da SEmanaeleições municipAis nA ArÁBiA
sAuditA pelA primeirA vez
com cAndidAtAs mulheres
a arábia Saudita realiza no sábado as pri-

meiras eleições municipais com a parti-
cipação de mulheres como candidatas e elei-
toras, perante a renitência da conservadora 
sociedade saudita.
  A Comissão eleitoral, numa estrita aplicação 

da lei islâmica (“sharia”), impôs a segregação 
total dos sexos durante a campanha eleitoral e 
proibiu a utilização de fotografias pelos candi-
datos no decurso da campanha ou que pronun-

ciem discursos perante pessoas do outro sexo. 
A medida afeta sobretudo as mulheres, apenas 
130.637 registadas nos cadernos eleitorais, num 
universo de 1.486.477, mas que pela primeira 
vez na história do reino têm direito a voto.
Um decreto real de 2011, ratificado pelo fale-

cido rei saudita Abdullah bin Abdul Aziz, per-
mitiu às mulheres participar nas eleições muni-

cipais como candidatas e votantes a partir deste 
escrutínio.
Um estudo publicado recentemente pelo Cen-

tro de estudos Esbar revelou que 72,5% dos 
sauditas não apoia as candidaturas femininas 
nas eleições, contra 11,3% de opiniões favorá-
veis e 8,7% que dizem aceitar com reservas.
Entre os que rejeitam a medida, 69,5% justi-

fica-se com “as infrações à legislação islâmica 
que resultam dessa decisão”, enquanto 63,8% 
adverte que desrespeita as tradições e costumes 
do país.
a comissão eleitoral anunciou que os cen-

tros de votação abrem no sábado pelas 08:00 
locais (05:00 em lisboa) e encerram nove 
horas depois, com as mulheres e homens a 
votarem em separado.os resultados do es-
crutínio serão anunciados no domingo.
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Jorge Correia
jcOrrEIA@AvOzDEpOrtugAl.cOm

AngelA merKel: pessoA do
Ano 2015 pelA revistA time

na passada semana a re-
vista time anunciou a 

sua pessoa do ano 2015: an-
gela Merkel. Com o título 
de “a Chanceler do Mundo 

livre” na capa da time, angela Merkel des-
taca-se como uma grande estadista admirada 
mesmo pelos seus adversários políticos.
Há quase 30 anos que não havia uma senhora es-

colhida para este título pela Time, tendo a última 
sido Corazon Aquino das Filipinas em 1986. An-
gela Merkel, doutorada em Física, envolveu-se 
na política a partir de 1989 aquando das convul-
sões políticas que levariam à reunificação alemã. 
O seu percurso foi prosseguindo particularmente 
dentro da União Democrática Cristã, um partido 
de centro direita alemão, tendo ascendido à sua 
liderança e assumido as rédeas dos destinos ale-
mães como chanceler.
Mas o seu percurso e influência não se ficam por 

aí, sendo talvez a figura proeminente da Europa, 
talvez mesmo a estadista europeia que a Europa 
tanto vem precisando. Adorada por uns, odiada 
por outros, em particular pelos países sujeitos a 
ajuda externa devido ao desequilíbrio das suas 
finanças, inclua-se Portugal, ela não passa des-
percebida ainda que não seja uma personalidade 
exuberante na sua afirmação pública. No entan-
to, as suas convicções políticas, a sua habilidade 
em fazer prevalecer a sua posição quando pode 
e em explorar soluções negociadas quando ne-
cessário têm-lhe granjeado respeito dentro e fora 
das fronteiras alemãs. O problema dos refugia-
dos tem sido um exemplo disso, onde sobre sua 
indicação e solicitação a Alemanha tem liderado 
na receção de refugiados em toda a Europa, com 
perto de 1 milhão que serão recebidos até final 

deste ano de 2015. 
Respeitada, temida e também odiada pelos par-

tidos de esquerda, ela tem sido alvo das suas 
mais acerbas críticas pela austeridade que ela 
obrigou a implementar naqueles que não cum-
prem as regras acordadas. Sejamos honestos, os 
países mediterrânicos não são atreitos a regras e 

disciplina, coisa que não deixa de ser necessária 
na direção dos seus destinos. A austeridade tem 
sido dolorosa, mas uma coisa que devemos tirar 
de positivo foi o rigor que esta obrigou. E sem 
rigor ninguém consegue organizar-se nem dirigir 
coisa alguma, muito menos os destinos de uma 
nação.

angela Merkel foi, assim, uma pedra basi-
lar em manter a europa coesa. a que custo, 
perguntarão alguns? ninguém saberá ao cer-
to responder, no entanto é inegável o aperto 
que existiu e que se mantém. Mas julgo que 
a pergunta relevante que resta é se ela será 
a pessoa capaz de criar um novo rumo para 

a europa, abrangendo também os países com 
mais dificuldades. Pois, se a austeridade foi 
necessária, esta não pode ser o objetivo das 
nações europeias e agora há que rumar a no-
vos destinos, talvez com novas ideias.

repúBlicA dAs mAçãs
riCardo
araúJo Pereira

Porque é que falar das ba-
nanas do sr. timóteo é 

publicidade e falar da maçã 
do sr. tim é jornalismo tec-

nológico?
Imagine o leitor que o sr. Timóteo possui uma 

mercearia. Até aqui, o esforço de imaginação 
não é demasiado exigente: nada impede que um 
senhor chamado Timóteo possua uma mercearia. 
Antes pelo contrário. Normalmente, as mercea-
rias são propriedade de senhores dos quais sa-
bemos apenas o primeiro nome. Os escritórios 
de advogados, por outro lado, costumam perten-
cer a pessoas que têm apenas apelidos. (Costa 
Fernandes e associados, por exemplo. Sendo 
que nenhum dos associados tem também, mui-
to provavelmente, um nome próprio.) Ou seja, a 
mercearia do sr. Timóteo é um negócio plausível, 
mesmo que não seja viável. Mas agora imagine 
que, após receber nova e importante remessa de 

bananas, o sr. Timóteo convoca uma conferên-
cia de imprensa. O encontro com os jornalistas, 
que enchem a sala, decorre num teatro. No pal-
co, o sr. Timóteo descreve as novas bananas. São 
praticamente idênticas às anteriores, só a cor é 
ligeiramente diferente. Não interessa: os jorna-
listas tomam notas que serão preciosas na altura 
de escrever uma notícia sobre as novas bananas 
do sr. Timóteo. Chegado a este ponto, o leitor 
sentir-se-á justamente defraudado. Foi levado 
a imaginar uma situação absurda da qual nada 
resultou. Peço-lhe só mais um bocadinho de pa-
ciência. Imagine agora que o sr. Tim possui uma 
fábrica de zingarelhos. E que, após receber nova 
e importante remessa de zingarelhos, convoca 
uma conferência de imprensa. Não é preciso 
imaginar: acontece todos os anos. Da última vez 
que o sr. Tim apresentou zingarelhos aos jorna-
listas, o Expresso online escreveu uma notícia 
intitulada “Rosinha, a nova cor do iPhone”. O 
primeiro parágrafo dizia: “O ritual anual dos no-
vos iPhone está cumprido: o 6s e o 6s Plus já 
foram apresentados. Em geral são praticamente 
idênticos à geração anterior (…)”. Repare que os 
novos iPhone do sr. Tim são, tal como as bana-

nas do sr. Timóteo, “praticamente idênticos” aos 
anteriores. Sabendo que há, em princípio, mais 
consumidores de bananas do que de iPhone, por 
que razão merecem as bananas do sr. Timóteo 
menos atenção da imprensa do que os zingare-
lhos do sr. Tim? Porque é que falar das bananas 
do sr. Timóteo é publicidade e falar da maçã do 
sr. Tim é jornalismo tecnológico? O leitor talvez 
contraponha: “Bom, os telefones vão mudando 
de modelo para modelo; as bananas são iguais ao 
que sempre foram.” O leitor é um bocadinho tei-
moso. Acabei de lhe demonstrar que os telefones 
também mudam pouco ou nada. Sem querer usar 
um argumento de autoridade, sou no entanto for-
çado a lembrar que, recentemente, Cavaco Silva 
registou uma evolução bastante significativa nas 
bananas da Madeira, quando disse ao presidente 
do governo regional, e cito: “Agora vocês têm 
uma banana maior e mais saborosa.” O Presi-
dente da República está rodeado de assessores, 
conselheiros, especialistas. Não se pronuncia so-
bre os assuntos sem estudar em profundidade os 
dossiês. Este novo modelo de banana está muito 
bom. A maçã do sr. Tim está na mesma. Há que 
repensar o jornalismo hortofrutícola.
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pAi-nosso

a laicização está de ven-
to em popa, assim como 

está o relativismo que grassa 
por todo mundo ocidental, onde os valores 
da tolerância são pretexto para as mais es-
quizofrénicas posições conta o cristianismo.
Vejamos alguns apontamentos singelos ocorri-

dos nestes dias: O filme dura apenas 60 segun-
dos e é simples, em que um conjunto de pessoas 
de diferentes profissões, desde um agricultor a 
um polícia, passando por estudantes, professo-
res, etc dizem, um de cada vez, uma frase do 
Pai-Nosso, que é a oração mais emblemática 
do cristianismo e que foi o próprio Jesus que 
ensinou. 
No final surge a frase “A Oração é para todos”.
Contudo, as três cadeias que controlam 80% 

das salas de cinema do Reino Unido recusaram-
-se a passá-lo, por consideraram que podia ser 
perturbador ou tido como ofensivo por algumas 
pessoas na assistência. 
Por outro lado, em Itália o já conhecido como 

o ‘Caso Rozzano’, em que o diretor do Colégio 
Garofani, em Rozzano, no norte de Itália, deci-
diu cancelar o concerto de Natal, em nome da 
integração de todos os alunos, e a decisão está 
a gerar muita polémica, porque decidiu adiar 
para 21 de janeiro aquele concerto e transfor-
má-lo num “concerto de inverno”, excluindo as 

músicas religiosas. 
O mesmo diretor do colégio, com cerca de 

1.000 crianças do ensino primário e secundário 
e onde, um em cada cinco alunos, pertence a 
uma religião não cristã, confirmou que negou às 
mães o pedido de ensinarem canções de Natal 
durante as horas de almoço.
No mesmo país, a escola Matteotti de Floren-

ça proibiu um passeio escolar à exposição de 
arte sacra “Beleza Divina”, com a justificação 
de não ofender os seus alunos muçulmanos. A 
exposição de arte acontece no Palazzo Strozzi 
de Florença até o dia 24 de janeiro. 
De acordo com o site Zenite, durante sua vi-

sita àquela cidade italiana, no passado dia 10 
de novembro, o Papa Francisco visitou aquela 
exposição e viu um de seus quadros favoritos, 
“A crucificação branca” de Marc Chagall, que 
faz referência ao holocausto judeu.
Uma das posições mais destacadas foi do es-

critor italiano Claudio Magris, vencedor do 
prémio Príncipe de Astúrias das Letras, que 
veio a público criticar a medida da escola ita-
liana e este facto tem estado a gerar uma grande 
controvérsia mediática, em que há uma corrente 
que defende que somente um demente ou um 
fanático racista poderá temer que as obras que 
fazem parte da exposição “Beleza Divina” pos-
sam ofender a fé ou convicções de alguém.
Só no ocidente é que tais atitudes ocorrem, por-

que nos países muçulmanos, não só não querem 
saber se há cristãos onde quer que seja, como 
desgraçados dos que não sigam os costumes da 
terra. Quem vem de fora é que se deve integrar 

na sociedade de acolhimento, adaptando-se aos 
seus costumes, ou quando muito se não quiser, 
não tem o direito de os contestar. Ali, não se 
abdica da religião ou dos costumes, sob pena 
de terem vida difícil, para já não falar naqueles 
países, onde é crime professar outra religião, 
que não a predominante.
Nesta velha Europa tudo é possível e é por isso 

que as raízes cristãs que estiveram na base das 
sociedades ocidentais estão a perder-se e, o que 
se vê, é a fácil proliferação de outros credos, em 
nome da tolerância e da diversidade apregoada 
e defendida pelos responsáveis que defendem, 
publicamente, ideologias contrárias à cultura 
vigente.
 Infelizmente, os exemplos enumerados sobre 

as atividades de natal canceladas demonstram 
bem aonde chegamos e mostram que o carácter 
mercantilista e materialista das sociedades di-
tas civilizadas, descaracterizou o grande acon-
tecimento que é o nascimento do Menino Jesus, 
que deveria ser uma festa sobretudo religiosa, 
mas cujos ensinamentos são cada vez menos 
seguidos, porque são contra a onda materialista 
em que estamos afogados. 
o politicamente correcto, que é a nova dou-

trina ocidental, levar-nos-á a correr o risco 
de nos reduzirmos à ignorância, pois sabe-
mos cada vez menos sobre a essência da nos-
sa cultura judaico-cristã, chegando-se agora 
ao ponto de se ter medo de que um Pai-nosso 
possa ofender alguém.

antónio
Pedro CoSta

AcOstA@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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montréAl descoBre A culturA BrAsileirA com um
sABor diFerente: o Bom “cAFé gourmet especiAl”

depois da degustação e 
aprovação do Café gour-

met especial pelo atual embaixador do Brasil 
em otava, Pedro Bretas Bastas e seus minis-
tros, com um produto de qualidade superior, 
recentemente foi a vez da embaixadora do 
Brasil em Montreal, a Sra. Maria Elisa Teófi-
lo de luna, o Vice-cônsul Fábio ariston e do 
Conselheiro técnico Comercial do Consula-
do Paulo Magalhães entre outros presentes 
no Consulado geral do Brasil em Montreal se 
encantarem com o sabor diferenciado do café  
especial Coffee First Brazilian.

  Importado e distribuído pela brasileira Giceli Gui-
marães Fleming, através de sua empresa Arts Bré-
sil Importation  no Canadá, este café tem ganhado 
o gosto de brasileiros, portugueses, canadenses,  
outros imigrantes e tem sido muito elogiado pe-
los apreciadores de café e pela diplomacia bra-
sileira de Ottawa e de Montréal. Segundo Giceli 
,“O mercado canadense  necessitava já há muito 
tempo de um produto diferenciado em termos de 
café e  que realmente pudesse representar   nossa 
cultura de forma positiva levando a todos o  gosto 
do  verdadeiro Café do Brasil. Nos da ainda mais 
orgulho saber que este produto vem da  região 

linda e fértil da nossa terra Socorro”. Na ocasião 
deste encontro, Giceli, a embaixadora Maria Eli-
sa e seus vice-cônsules tiveram a oportunidade de 
discutir  a difícil realidade dos pequenos cafeicul-
tores da região, responsáveis pela qualidade deste 
café e, de discutir possíveis ações e metas  para 
divulgação do projeto social “Reconhecimento 
Compartilhado” como uma forma de melhorar as 
condições de vida e de produção destes  peque-
nos cafeicultores. Segundo Giceli, o consumidor 
canadense é muito aberto a projetos sociais e eles 
priorizam os produtos  e empresas que tem esse 

compromisso social. Ela também diz  que a em-
baixadora pretende utilizar este café nos eventos 
importantes do Consulado e, como “presente re-
presentativo da cultura brasileira” uma vez que 
este café vem numa embalagem com  cores e for-
mas da bandeira brasileira, dando ainda mais ori-
ginalidade ao produto. Giceli ressalta ainda que,  
tudo isso só é possível graças ao trabalho dos ca-
feicultores, das condições ambientais locais, das  
práticas corretas desses pequenos cafeicultores e, 

graças ao trabalho da Cooperativa que faz a orien-
tação no cultivo e manejo, seleção das produções, 
beneficiamento dos grãos,  armazenamento corre-
to, até o empacotamento  seguro,  garantindo  as-
sim a qualidade desse produto desde sua origem 
até a receptação pela Arts Brésil Importation no 
Canadá,  responsável pela distribuição no merca-

do norte americano. A apreciação do Coffee First 
Brazilian  no Consulado Geral em Montréal  foi 
tão positiva  que  a diplomacia brasileira fraglada  
no fino restaurante brasileiro  Angá, em Montréal, 
onde o Coffee First Brazilian já é servido aos seus 
exigentes consumidores. Mais uma vez a Embai-
xadora Maria Elisa, seus vice-cônsules e outros 
convidados da diplomacia tiveram a oportunidade 
de apreciar o Café Gourmet Especial Coffee First 
Brazilian, além da culinária tipicamente brasileira 
ao som de  muita Bossa Nova. Segundo empresá-
ria, simplesmente temos um café cinco estrelas, 
num  local cinco estrelas para consumidores cinco 
estrelas, finaliza Giceli. Veja o site www.coffee-
firstbrazilian.com para ver onde comprar ou pro-
var este  café gourmet especial.

giCeli
guiMarãeS FleMing
eng. aMBiental 
eSPeCialiSta eM 
Produção de CaFe
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FreguesiA de são roque FAz contAs 
Aos preJuízos num climA de luto
a freguesia de São 

roque, em Pon-
ta delgada, uma das 
mais afetadas pelo 
mau tempo de segun-
da-feira nos açores, 
faz hoje conta aos 

prejuízos, após várias 
horas de sobressalto, 
num clima de luto 
pela morte de um ho-
mem.
“Há gente que ficou 

sem nada. Ninguém 
conseguiu dormir esta 
noite. Vivemos um 
susto de morte”, disse 
à Lusa Susana Men-
deiros, moradora em 
São Roque, freguesia 

urbana de Ponta Del-
gada, enquanto con-
versava com outros 
populares, acrescen-
tando que “está toda a 
gente de luto pela mor-
te do João”.

A agitação marítima 
que assolou na segun-
da-feira o arquipélago 
dos Açores causou a 
morte a um trabalha-
dor da Junta de S. Ro-
que, de 51 anos, que 
foi apanhado por uma 
onda quando procedia 
a trabalhos de auxílio 
à população. “Tenho 
muita pena, pois era 
bom colega”, disse 

Eduardo Melo, emo-
cionado, relatando que 
na segunda-feira tam-
bém arriscou a vida 
para ajudar a popu-
lação da freguesia da 
ilha de São Miguel.
Para Eduardo Melo, 

os prejuízos “vão ser 
grandes”, pois “muitas 
casas ficaram inunda-
das, assim como a cave 
dos CTT e a Junta de 
Freguesia perdeu duas 
carrinhas”.
O presidente da Junta, 

Pedro Moura, adiantou 
à Lusa que “os pre-
juízos ainda estão por 
calcular” e, apesar das 
ações de limpeza “te-
rem começado de ma-
nhã cedo, foram entre-
tanto suspensas devido 
à chuva” que voltou a 
cair com intensidade.
Pedro Moura referiu 

que a avenida do Mar, 
invadida por pedras, 
troncos e areia arrasta-
dos pelo mar, continua 
encerrada ao trânsito, 
alertando para a ne-

cessidade de “muita 
cautela”. Hoje, a fre-
guesia procura voltar à 
normalidade, embora o 
temporal tenha deixa-
do tristeza nos rostos 
de quem se cruza pela 
freguesia e colocado as 
bandeiras a meia haste 
nos edifícios públicos 
e de coletividades pela 
vítima mortal.
“Apesar de a minha 

casa estar bem, dormi 
muito pouco. Há gente 
que perdeu tudo. Hou-
ve casas com meio me-
tro de água dentro, que 
foi tirada com baldes”, 
afirmou outro mora-
dor, adivinhando um 
Natal “bem triste” para 
os habitantes. Susana 
Mendeiros acrescen-
tou que, ano após ano, 
em dezembro, São Ro-
que é fustigado pelo 
que a sabedoria popu-
lar chama de “furacão 
de Nossa Senhora da 
Conceição”. “Há to-
dos os anos, mas não 
tão forte como este”, 
garantiu a moradora, 
há muito conformada 
com as adversidades 
típicas do inverno aço-
riano. Hoje, o grupo 
oriental (ilhas de São 
Miguel e Santa Ma-
ria) do arquipélago 
está sob aviso amarelo 
para chuva e trovoada, 
que vigora até às 24:00 
(hora de Lisboa).
O Instituto Português 

do Mar e da Atmos-
fera (IPMA) colocou 
ainda estas duas ilhas 
sob aviso amarelo para 
vento a partir das 18:00 
de hoje até às 06:00 de 
quarta-feira.
Já o grupo central, 

constituído pelas ilhas 
de São Jorge, Faial, 
Terceira, Graciosa e 
Pico, está também sob 
aviso amarelo para 
chuva até às 24:00, 
tendo o mesmo aviso 
para trovoada mas até 
às 12:00.
O aviso amarelo é o 

segundo menos gra-
ve de uma escala de 
quatro, representando 
situação de risco para 
determinadas ativida-
des dependentes da si-
tuação meteorológica.
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emigrAnte português em toronto Acolhe
reFugiAdos sírios pArA mostrAr integrAção
uma das famílias de refugia-

dos sírios no Canadá vai ser 
acolhida por um emigrante portu-
guês em toronto, que quer dar um 
exemplo de integração de estran-
geiros no país.
“Os refugiados são pessoas que es-

tão a fugir e não querem fazer parte 
do problema. São famílias que estão à 
procura de melhores oportunidades”, 
afirma à Lusa Pedro Barata, 42 anos, 
nascido em Setúbal a viver no Cana-
dá há 30 anos.
“Nós, portugueses, somos um povo 

de imigrantes e conhecemos as bar-
reiras e dificuldades quando entra-
mos num país novo. Já temos toda 
uma estrutura em Toronto e no Cana-
dá, mas a comunidade síria ainda tem 
muito trabalho pela frente para criar 
toda uma estrutura”, diz, justificando 
o seu empenho neste processo. 
O emigrante português desvaloriza 

o risco de serem terroristas, conside-
rando que a aposta deve ser na inte-
gração social dos recém-chegados, 
que fogem da guerra civil na Síria.
“Acredito profundamente que no 

geral não há nenhuma ligação com 
outros fatores que são a fonte dessa 
crise. Estamos a lidar com famílias 
que estão à procura de oportunida-
des”, explica.
Todo o processo de avaliação dos 

“é rigoroso e demora o seu tempo”, 
salienta Pedro Barata, que integra um 
grupo de dez famílias que vai patro-
cinar o acolhimento de refugiados 
sírios.
No seu caso, tem a responsabilidade 

de acolher quatro elementos de uma 
família que devem ficar definidos até 
fevereiro do próximo ano. Para já a 
primeira preocupação é “encontrar 
uma residência para hospedar” os 
recém-chegados.
“Neste momento presumimos que 

somos nós a assumir inteiramente os 
custos durante um ano pela família de 
quatro elementos, tivemos que dei-
xar garantias financeiras de um ano 
de patrocínio para podermos avançar 
com a candidatura para o acolhimen-
to”, diz.
O Governo Federal canadiano prevê 

acolher 25 mil refugiados sírios até ao 
final de fevereiro de 2016, cerca de 
10 mil chegam a Toronto e Montreal 
até final deste mês.
Segundo o luso-canadiano este nú-

mero “não é elevado mas sim realis-
ta”, pois identifica-se com o país (Ca-
nadá) “humanista e solidário”, que 
acolhe “aqueles que necessitam”, até 
pela sua história de um país de paz.
“Esta é a forma como o Canadá 

sempre se devia comportar, que é 
derrubar barreiras de indiferença e ter 

uma visão coletiva e multicultural, de 
apoio á próxima geração de imigran-
tes”, frisou.
Pedro Barata é vice-presidente de 

Comunicação da United Way de To-
ronto e da região de York, uma orga-
nização não governamental (ONG) 

que disponibiliza serviços sociais 
para os que necessitam.
O emigrante também mostrou satis-

fação pela política do novo Governo 
Federal (liberal) em apostar numa 
maior abertura na política externa e de 
imigração, pois nos últimos dez anos, 
durante a governação conservadora 
o Canadá “deu muitos passos atrás”, 
mas neste último mês sob a liderança 
do Justin Trudeau “tudo mudou”.
“Pessoalmente estou muito satisfei-

to com esta nova política do nosso 
governo, em mais um exemplo hu-
manístico”, diz, acrescentando: “Não 
se trata de pessoas que estão apenas 
à espera de melhores oportunidades, 
mas sim de pessoas que estão a fugir 
de uma guerra, em situações de crise. 

Não vai ser perfeito, vão haver erros, 
mas a perfeição não pode ser uma 
barreira ao progresso”.
Os refugiados já começaram a che-

gar ao Canadá, com o aeroporto in-
ternacional de Toronto, com um mo-
vimento diário de 100 mil pessoas, a 
disponibilizar um terminal especial 
só para refugiados, que vai estar em 
funcionamento até fevereiro do pró-
ximo ano.
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1-FC Porto B 43 21 13 4 4 44 25
2-Feirense 39 21 10 9 2 27 19
3-Chaves 36 21 9 9 3 25 17
4-Sporting B 35 21 10 5 6 29 24
5-Freamunde 33 21 9 6 6 25 17
6-Famalicão 32 21 8 8 5 30 24
7-Portimonense 32 21 8 8 5 29 27
8-Gil Vicente 31 21 8 7 6 26 21
9-SC Braga B 31 21 8 7 6 23 21
10-Olhanense 31 21 9 4 8 22 23
11-Atlético CP 28 21 7 7 7 20 19
12-Ac. Viseu 28 21 7 7 7 22 26
13-Farense 27 21 7 6 8 24 23
14-V. Guimarães B 27 21 7 6 8 22 23
15-Benfica B 27 21 8 3 10 24 29
16-Desp. Aves 26 21 7 5 9 20 20
17-Santa Clara 25 21 7 4 10 24 26
18-Penafiel 25 21 6 7 8 21 26
19-Varzim 25 21 6 7 8 21 25
20-Sp. Covilhã 24 21 5 9 7 19 26
21-Mafra 23 21 5 8 8 17 19
22-Leixões 18 21 3 9 9 20 30
23-Oriental 16 21 4 4 13 23 33
24-UD Oliveirense 16 21 3 7 11

  P J V E D GM GS

1-Sporting 35 13 11 2 0 24 6
2-FC Porto 33 13 10 3 0 27 6
3-Benfica 28 13 9 1 3 31 9
4-Braga 24 13 7 3 3 18 6
5-Rio Ave 21 13 6 3 4 21 17
6-Paços Ferreira 20 13 6 2 5 18 14
7-V. Setúbal 18 13 4 6 3 23 20
8-Marítimo 17 13 5 2 6 19 23
9-Arouca 16 13 3 7 3 13 14
10-V. Guimarães 16 13 4 4 5 15 20
11-Estoril Praia 16 13 4 4 5 11 16
12-Nacional 15 13 4 3 6 12 13
13-Belenenses 13 13 3 4 6 15 30
14-Moreirense 11 13 2 5 6 10 18
15-U. Madeira 11 13 2 5 6 7 18
16-Boavista 10 13 2 4 7 9 17
17-Académica 10 13 2 4 7 10 23
18-Tondela 5 13 1 2 10 5 18

  P J V E D GM GS

reSultAdoS
boavista 1-1 Estoril praia

rio ave 3-1 arouca
p. Ferreira 6-0 u. madeira
v. guimarães 3-4 marítimo

V. Setúbal 2-4 Benfica
sporting 3-1 moreirense

tondela 0-1 braga
nacional 1-2 FC porto

 académica 4-3 belenenses

PróximA jornAdA
19/12 arouca 13:30 marítimo
  E. praia 15:45 guimarães
20/12 Benfica 11:00 Rio Ave
  moreirense 11:00 nacional
  tondela 11:00 v. setúbal
  u. madeira 13:15 sporting
  FC porto 15:30 académica
21/12 belenenses 14:00 boavista
  braga 16:00 p. Ferreira

oS melhoreS mArcAdoreS dA ligA
 jOgOs gOlOs
1-Jonas [Benfica]  11  10
2-Islam Slimani [Sporting]  11  7
2-Suk Hyun-Jun [V. Setúbal]  12  7

 p j v E D
1-Leicester City 35 16 10 5 1
2-Arsenal 33 16 10 3 3
3-man. City 32 16 10 2 4
4-man. united 29 16 8 5 3
5-tottenham 26 16 6 8 2
6-Crystal palace 26 16 8 2 6
7-Watford 25 16 7 4 5
8-West Ham 24 16 6 6 4
9-Liverpool 24 16 6 6 4
10-Everton 23 16 5 8 3
11-stoke City 23 16 6 5 5
12-southampton 21 16 5 6 5
13-West bromwich 20 16 5 5 6
14-aFC bournemouth 16 16 4 4 8
15-newcastle 16 16 4 4 8
16-Chelsea 15 16 4 3 9
17-swansea City 14 16 3 5 8
18-norwich City 14 16 3 5 8
19-sunderland 12 16 3 3 10
20-aston villa 6 16 1 3 12

Inglaterra
PremIer league

campEOnaTOS EuROpEuS - claSSIFIcaÇãO

 p j v E D
1-Internazionale 36 16 11 3 2
2-Napoli 32 16 9 5 2
3-Fiorentina 32 16 10 2 4
4-Juventus 30 16 9 3 4
5-roma 29 16 8 5 3
6-sassuolo 26 15 7 5 3
7-milan  25 16 7 4 5
8-atalanta 24 16 7 3 6
9-Empoli 24 16 7 3 6
10-Chievo 22 16 6 4 6
11-torino 22 15 6 4 5
12-Lazio 20 16 6 2 8
13-bologna 19 16 6 1 9
14-palermo 18 16 5 3 8
15-udinese 18 16 5 3 8
16-sampdoria 17 16 4 5 7
17-genoa 16 16 4 4 8
18-Frosinone 14 16 4 2 10
19-Carpi 10 16 2 4 10
20-Hellas verona 7 16 0 7 9

 p j v E D
1-Paris SG 48 18 15 3 0
2-Angers 31 18 8 7 3
3-monaco 31 18 8 7 3
4-Caen 30 18 9 3 6
5-nice 26 18 7 5 6
6-Lyon 26 18 7 5 6
7-saint-étienne 26 18 8 2 8
8-Lorient 25 18 6 7 5
9-marseille 24 18 6 6 6
10-rennes 24 18 5 9 4
11-Lille 23 18 5 8 5
12-nantes 23 18 6 5 7
13-montpellier 22 18 6 4 8
14-bordeaux 22 18 5 7 6
15-stade de reims 21 18 5 6 7
16-gFC ajaccio 21 18 5 6 7
17-bastia 19 18 5 4 9
18-guingamp 19 18 5 4 9
19-toulouse 16 18 3 7 8
20-troyes 7 18 0 7 11

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E D
1-B. München 43 16 14 1 1
2-b. Dortmund 38 16 12 2 2
3-Hertha bsC 29 16 9 2 5
4-Wolfsburg 26 16 7 5 4
5-b. m’gladbach 26 16 8 2 6
6-b. Leverkusen 24 16 7 3 6
7-Fsv mainz  24 16 7 3 6
8-schalke 04 24 16 7 3 6
9-Hamburger sv 22 16 6 4 6
10-FC Köln 21 16 5 6 5
11-FC ingolstadt  20 16 5 5 6
12-darmstadt 98 18 16 4 6 6
13-FC augsburg 16 16 4 4 8
14-W. bremen 15 16 4 3 9
15-E. Frankfurt 14 16 3 5 8
16-Hannover 96 14 16 4 2 10
17-tsg Hoffenheim 13 16 2 7 7
18-stuttgart 12 16 3 3 10

alemanha
BundeSlIga

 p j v E D
1-Barcelona 35 15 11 2 2
2-Atlético Madrid 35 15 11 2 2
3-real madrid 30 15 9 3 3
4-Celta de vigo 28 15 8 4 3
5-villarreal 27 15 8 3 4
6-deportivo 23 15 5 8 2
7-sevilla 22 15 6 4 5
8-Eibar 21 15 5 6 4
9-athletic 21 15 6 3 6
10-valencia 21 15 5 6 4
11-real betis 19 15 5 4 6
12-Espanyol 17 15 5 2 8
13-real sociedad 16 15 4 4 7
14-getafe 15 15 4 3 8
15-sporting gijón 15 15 4 3 8
16-málaga 14 15 3 5 7
17-rayo vallecano 14 15 4 2 9
18-granada 14 15 3 5 7
19-Las palmas 13 15 3 4 8
20-Levante 11 15 2 5 8

eSPanha
lIga BBVa

BenFicA? “é umA BoA oportunidAde
pArA o zenit entrAr nA históriA”
Jogador português já reagiu ao sor-

teio dois oitavos-de-finada Liga dos 
Campeões. danny, internacional por-
tuguês que atua no zenit, já reagiu ao 
sorteio da liga dos Campeões, onde a 

sua equipa calhou em sorte ao Benfica. 
“Acho que é um bom adversário. Conhe-

cemos o Benfica dos dois jogos que fize-
mos o ano passado e queremos continuar 

o nosso bom desempenho na Liga dos 
Campeões”, afirmou Danny, depois de co-
nhecer o resultado do sorteio. O avançado 
da equipa russa destacou ainda um facto 
que, na sua opinião pode fazer a diferença 

na eliminatória. “Jogarmos primeiro fora 
e será uma excelente oportunidade para 
depois, no nosso estádio, entrar na histó-
ria do Zenit sobre a Liga dos Campeões”, 
disse Danny.

euro 2016: portugAl no grupo F
com ÁustriA, hungriA e islândiA

Portugal irá estrear-se na prova com 
a islândia, a 14 de junho do próxi-

mo ano. Portugal vai estrear-se no euro 
2016 frente à islândia no dia 14 de ju-
nho. 
Esta primeira partida será 

disputada em Saint-Étien-
ne, pelas 20h. Quatro dias 
depois, a formação das 
quinas enfrenta, no Par-
que dos Príncipes, a Áus-
tria, novamente pela 20h. 
Por fim, no dia 22 de ju-
nho, os lusos enfrentam a 
Hungria, em Lyon, partida 
agendada para as 17h.
Conheça, aqui, a compo-

sição dos seis grupos do 

Euro 2016: grupo a: 1.França; 2.Romé-
nia; 3.Albânia; 4.Suíça
grupo B: 1.Inglaterra; 2.Rússia; 3.País 

de Gales; 4.Eslováquia
grupo C: 1.Alema-

nha; 2.Ucrânia; 3.Poló-
nia; 4.Irlanda do Norte
grupo d: 1.Espanha; 

2.República Checa; 
3.Turquia; 4.Croácia
grupo e: 1.Bélgica; 

2.Itália; 3.República da 
Irlanda; 4.Suécia
grupo F: 1.Portugal; 

2.Islândia; 3.Áustria;4.
Hungria.
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FAse de grupos
28/12 Grp.C Portimonense 18:00 Arouca
 Grp.D Braga  20:00 Belenenses
29/12 Grp.D Leixões 15:00 Rio Ave 
 Grp.B Oriental 15:00 Moreirense 
 Grp.A FC Porto 18:00 Marítimo
 Grp.B Benfica 19:45 Nacional
 Grp.C Sporting 20:00 P. Ferreira
30/12 Grp.A Famalicão 20:00 Feirense
19/01 Grp.B Oriental 16:00 Benfica

grupO A
  J p
1-real madrid 6 16
2-paris sg 6 13
3-shakhtar donetsk 6 3
4-malmö 6 3
grupO b
  J p
1-Wolfsburg 6 12
2-psv 6 10
3-man. united 6 8
4-CsKa moskva 6 4

grupO c
  J p
1-atlético madrid 6 13
2-Benfica 6 10
3-galatasaray 6 5
4-astana 6 4
grupO D
  J p
1-manchester City 6 12
2-Juventus 6 11
3-sevilla 6 6
4-b. m’gladbach 6 5

grupO E
  J p
1-barcelona 6 14
2-roma 6 6
3-b. Leverkusen 6 6
4-batE borisov 6 5

grupO f
  J p
1-b. münchen 6 15
2-arsenal 6 9
3-Olympiacos 6 9
4-dinamo Zagreb 6 3
grupO g
  J p
1-Chelsea 6 13
2-dynamo Kyiv 6 11
3-FC porto 6 10
4-maccabi tel aviv 6 0
grupO h
  J p
1-Zenit 6 15
2-gent 6 10
3-valencia 6 6
4-Lyon 6 4

ÚltImOs rEsultADOs
pArIs sg - chElsEA

16/02 14:45
bENfIcA - zENIt

16/02 14:45
gENt - wOlfsburg

17/02 14:45
rOmA - rEAl mADrID

17/02 14:45
ArsENAl - bArcElONA

23/0219:45
juvENtus - b. müNchEN

23/0219:45
D. KyIV - MAN. CITy

24/0219:45
psv - AtlétIcO mADrID

24/0219:45
mElhOr mArcADOr
Jogador J g 
1-ronaldo 6 11
2-robert L.  6 7
3-a. dzyuba 6 6

grupO A
  J p
1-molde 6 11
2-Fenerbahçe 6 9
3-ajax 6 7
4-Celtic 6 3
grupO b
  J p
1-Liverpool 6 10
2-FC sion 6 9
3-rubin Kazan 6 6
4-bordeaux 6 4

grupO c
  J p
1-FK Krasnodar 6 13
2-b. dortmund 6 10
3-paOK 6 7
4-FK Qäbälä 6 2
grupO D
  J p
1-napoli 6 18
2-midtjylland 6 7
3-Club brugge 6 5
4-Legia Warszawa 6 4

grupO E
  J p
1-rapid Wien 6 15
2-villarreal 6 13
3-plzen 6 4
4-dinamo minsk 6 3

grupO f
  J p
1-braga 6 13
2-marseille 6 12
3-slovan Liberec 6 7
4-FC groningen 6 2
grupO g
  J p
1-Lazio 6 14
2-saint-étienne 6 9
3-dnipro 6 7
4-rosenborg 6 2
grupO h
  J p
1-Lokomotiv 6 11
2-sporting 6 10
3-besiktas 6 9
4-skenderbeu 6 3

grupO I
  J p
1-FC basel 6 13
2-Fiorentina 6 10
3-Lech poznan 6 5
4-belenenses 6 5

grupO j
  J p
1-tottenham 6 13
2-anderlecht 6 10
3-monaco 6 6
4-Karabakh 6 4
GRUPO K
  J p
1-schalke 04 6 14
2-sparta praha 6 12
3-asteras tripolis 6 4
4-apOEL 6 3
grupO l
  J p
1-athletic 6 13
2-FC augsburg 6 9
3-partizan 6 9
4-aZ alkmaar 6 4

EuROpa lEaguElIga DOS campEõES

oitAvos-de-FinAl
V. Setúbal 1-1 Rio Ave*

2015/12/16  15:00 D. Aves vs Nacional
2015/12/16  15:00 Amarante vs Arouca
2015/12/16  17:00 E. Praia vs Penafiel
2015/12/16  17:00 Gil Vicente vs Portimonense
2015/12/16  18:00 Feirense vs FC Porto
2015/12/16  20:00 Braga vs Sporting
2015/12/17  18:30 Boavista vs Académica

[0-0] nA choupAnA, o único
nevoeiro que se viu Foi o dAs ideiAs
Benfica perde pontos diante do União da 

Madeira e deixa escapar oportunidade de 
se aproximar dos rivais, Sporting e FC Por-
to. equipa da luz cede o primeiro empate do 
Benfica na I Liga.
O Benfica apresentou-se diante do União da 

Madeira sem grandes surpresas, apostando ape-
nas em Fjesa para o centro do terreno por troca 
com Samaris. A estratégia de Rui Vitória pareceu 
não funcionar no primeiro tempo.
A turma da Luz apresentou-se muito lenta e 

previsível perante um conjunto insular que fez 
da sua organização a chave para manter o nulo 
até ao final do jogo.
A lentidão de processos dos ‘encarnados’ , jun-

tamente com um meio-campo pouco agressivo, 

fizeram o resto e são justificação válida para um 
deserto de ideias nos primeiros 45 minutos. Gue-
des foi sempre o homem mais irrequieto, num 
jogo que se baseou sempre em centros para a 
área dos insulares.
A estratégia passava por explorar as alas – e 

bem - perante um União muito fechado na zona 
central. Contudo, as jogadas acabavam sempre 
por esbarrar nos dois ‘postes’ defensivos dos in-
sulares e, sem a aproximação dos médios San-
ches ou Fejsa, o perigo acabava sempre por mor-
rer após o cruzamento.
Do lado da equipa da casa, Amilton foi sempre 

uma seta apontada à baliza das ‘águias’ e a alma 

de uma equipa que sempre se mostrou muito so-
lidária e confiante de que a sua estratégia era a 
mais acertada para roubar pontos aos visitantes.
Após o segundo tempo, viu-se um Benfica mais 

expedito e houve uma aproximação à área de An-
dré Moreira, com uma grande oportunidade logo 
no primeiro minuto. Mitroglou, desmarcou-se e 
recebeu a bola em boas condições, mas André 
Moreira brilhou de desviou a bola para canto.
Os ‘encarnados’ estavam mais expeditos, mas 

não acrescentaram velocidade ao seu jogo, o que 
acabou por facilitar a missão do emblema casei-
ro. O nulo mantinha-se e a vontade de Pizzi era 
pouco para a falta poder de fogo dos benfiquis-
tas. O União mantinha-se igual a si mesmo.
As entradas de Carcela, Jiménez e Talisca não 

mexeram com o jogo e apenas se viu uma real 
oportunidade de golo por intermédio do marro-
quino, já aos 84’. Até ao final, não se viu nada de 
diferente e o Benfica acaba por ceder o primeiro 
empate no campeonato.
As ‘águias’ estão agora a cinco pontos do FC 

Porto, segundo classificado, e a sete do Sporting, 
líder do campeonato.
O melhor ataque da I Liga não conseguiu desfei-

tear a organização dos madeirenses, uma equipa 
que sofreu dez golos nos últimos três jogo. Além 
disso, o União consegue roubar pontos ao Ben-
fica pela primeira vez na sua história (11 jogos, 
um empate e dez derrotas).
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