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Tornado assola a Vila de Lagoa

Segunda-feira, dia 18 de Dezembro, já perto do meio-dia, a
Vila de Lagoa foi atingida de forma inesperada por um tornado
que criou o caos e a desolação a muitas famílias e empresas.
Árvores e telhados literalmente arrancados, carros
danificados, sinais derrubados e murros caídos foram os
resultados visíveis deste tornado. Apesar dos avultados danos
materiais, onde há a registar o realojamento de três famílias,
não houve vitimas a lamentar.

Uma situação que foi acompanhada de perto pelo Secretário
Regional da Habitação e Equipamentos, José Contente, pelo
Presidente e o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lagoa,
João Ponte e Roberto Medeiros respectivamente, e restantes
autarcas.

Depois de um fim-de-semana onde se registou chuva forte
e persistente, nada fazia supor que um tornado formado no
mar, ao largo do Portinho de S. Pedro, atingisse violentamente
o centro da freguesia do Rosário o que causou grande
perplexidade junto da população. Este tornado localizado
prejudicou dezenas de moradias particulares, uma escola, um
posto de abastecimento de combustíveis, estufas e muitas
viaturas que se encontravam no local, situação que foi registada
por vários populares em telemóveis e máquinas fotográficas.

Este insólito acidente natural, causou a destruição parcial da

oficina da Empresa Andrade e Irmão SA, junto à Praça Nossa
Sra. da Graça, cujas instalações foram recentemente
modernizadas. Este acabou por ser o local onde os danos
tiveram maior intensidade, levando à destruição da quase
totalidade da sua estrutura e das viaturas que se encontravam
no seu interior para grande susto dos seus trabalhadores.
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PNEUMONIA

Número de casos graves
aumentou 114% em 10 anos

Os números da pneumo-
nia em Portugal são alar-
mantes: no último ano
aumentou em cerca de 5,3
por cento o número de
internamentos. Nos últi-
mos 10 anos, o aumento
de casos graves situa-se
nos 114 por cento, avança
o Observatório das Doen-
ças Respiratórias.

O número total de pneu-
monias em Portugal excede os 100 mil casos por ano. Esta é
a segunda causa de morte por doença respiratória na Europa.
A semelhança da gripe, também existe uma vacina para a
pneumonia, que está a passar ao lado dos portugueses o
pneumologista Ramalho de Almeida.

«Existe uma vacina que tem a capacidade de evitar gripes
provocadas pelo agente mais frequente que é responsável por
cerca de 80 por cento das pneumonias», salienta.

Uma vacina eficaz sobretudo para os grupos de risco, que
não são apenas as pessoas com mais de 65 anos, avisa o
pneumologista. «Também correm risco pessoas que têm
doenças crónicas, que já sofreram enfartes, acidentes
vasculares cerebrais, mesmo que não tenham mais de 65
anos», explica.

Ramalho de Almeida salienta ainda que a vacina não é cara,
e que, por exemplo, na vizinha Galiza, é mesmo gratuita.

FINANÇAS LOCAIS

Sócrates nega pressão sobre TC
José Sócrates ne-

ga estar a exercer
pressão sobre o Tri-
bunal Constitucional
ao enviar pareceres
de juristas e uma car-
ta a realçar a impor-
tância da Lei das Fi-
nanças Locais. O pri-
meiro-ministro refu-
ta assim as acusa-
ções da oposição.

O primeiro-minis-
tro rejeitou, ontem,
que a carta e os pare-
ceres de juristas que
enviou ao Tribunal
Constitucional sobre
a Lei das Finanças
Locais constituam
uma forma de pres-

são do Governo sobre este tribunal.
«O tribunal certamente encarará esses pareceres como mais

uma informação para melhor decidir», afirmou José Sócrates,
referindo-se às opiniões elaboradas por José Casalta Nabais,
Manuel Porto, Lobo Xavier, Eduardo Paz ferreira e Saldanha
Sanches.

Isto não constitui nenhuma pressão como alguém disse
ontem de manhã», até porque o tribunal não é «pressionável»,
acrescentou, em declarações aos jornalistas.

O primeiro-ministro explicou ainda que enviou os pareceres
para «fornecer ao tribunal toda a informação na qual o Governo
se baseou na elaboração da lei».

O presidente da República enviou a Lei das Finanças Locais
para o Tribunal Constitucional, porque tinha dúvidas sobre os
artigos 19º e 20º do diploma, aprovado a 16 de Novembro no
Parlamento pelo PS.

Na manhã de ontem, a oposição mostrou-se contra a carta
onde Sócrates frisa ao Tribunal Constitucional a importância da
Lei das Finanças Locais. Um documento que foi acompanhado
de cinco pareceres positivos de juristas a esses dois artigos da
legislação.

Os artigos em questão permitem que as Câmaras Municipais
decidam como dispor até cinco por cento do Imposto sobre o
Rendimento (IRS) cobrado aos seus cidadãos, podendo violar
o princípio da universalidade do imposto.

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com
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Mensagem de Natal do Embaixador
João Pedro Silveira Carvalho

Este é o quarto inverno que passo convosco e deste modo
partilho a época do Natal, uma ocasião que se pretende de
reconciliação e de paz. Muitos de vós, a quem agora me
dirijo, têm certamente já atrás de si muitos e muitos Natais
passados no Canadá, país que acolheu centenas de milhares
de Portugueses nas décadas de 50, 60 e 70.

Nesta ocasião natalícia, o nosso pensamento vai também
para aqueles que tiveram de regressar a Portugal, fruto de
se encontrarem indocumentados no Canadá. Volto a
aconselhar todos os que pretendam viver e trabalhar neste
grande país que o façam através do sistema legalmente
estabelecido, a fim de não sofrerem as consequências legais
e fazerem as suas famílias passar por momentos difíceis.

Estive presente nos mais significativos eventos
comemorativos de diversas Instituições Luso-Canadianas,
tendo em todas as circunstâncias, para além de enunciar os
objectivos da minha acção, sublinhado a necessidade do
movimento associativo se esforçar por uma estratégia de
unidade que lhe permita ter maior visibilidade no Canadá e
exercer uma maior influência na vida política e económica.

Voltei a abordar este tema durante a recente visita do
Senhor Presidente do Governo Regional dos Açores.

Espero que no próximo ano, outros Representantes do
Estado Português possam vir ao Canadá para tomar contacto
com a realidade da Comunidade Luso-Canadiana e
conhecer Províncias, onde também temos cidadãos
nacionais,  mas porque são menos numerosos, são menos
visitados pelas Autoridades Portuguesas.

No segundo semestre de 2007 teremos a Presidência
Portuguesa  do Conselho da União Europeia – tarefa árdua,
mas cheia de estímulos novos e determinantes na
construção europeia que darão protagonismo acrescido ao
nosso país no Mundo.

Aos jovens, gostaria de lhes transmitir  os votos para que
nos objectivos que se fixarem para o futuro, considerem
redescobrir o novo e moderno Portugal, país que hoje
participa, na linha da frente, na construção duma nova Europa
mais forte, mais coesa e mais solidária, país que não só se
orgulha do seu passado, mas que perspectiva com
esperança o seu futuro.

 Apresento as minhas felicitações pelos êxitos
alcançados e apelo a todos os portugueses e luso-
descendentes para que persistam na afirmação da
presença portuguesa no Canadá. Queria desejar-vos
um Feliz Natal e um Ano Novo com saúde e cheio de
prosperidade  pessoal e profissional.

João Pedro da Silveira Carvalho
Embaixador

Dezembro de 2006

Deputados querem reforçar segu-
rança no Parlamento

Num relatório confidencial entregue recentemente ao
presidente das Comunas e do qual a agência Presse Canadienne
obteve cópia parcial, a subcomissão da segurança sobre a colina
do Parlamento preocupa-se das “lacunas” ligadas à segurança da
sede do Governo Federal. Após um inquérito efectuado a portas
fechadas, a subcomissão concluiu que o Parlamento é vulnerável
e que a segurança deve ser aumentada rapidamente para evitar
um incidente deplorável. Os membros desse grupo recomen-
dam, entre outros, que limitem o acesso dos visitantes a partir da
chegada sobre os terrenos da colina do Parlamento, reduzindo os
pontos de entrada sobre o sítio e instalando câmaras de vigilância.

Time Canada - Stephen Harper,
personalidade do ano

O primeiro-ministro conservador Stephen Harper foi
escolhido “Personalidade canadiana do ano 2006” pela edição
canadiana da revista Time. De acordo com a revista, o primeiro-
ministro conservador demoliu as ideias recebidas sobre a
maneira de dirigir um governo minoritário.

A decana é canadiana
Na sequência do falecimento da americana Elizabeth Bolden,

com a idade de 116 anos, a quebequense Winnifred Bertrand
tornou-se a nova decana da humanidade. Idosa de 115 anos e
alguns meses, a Menina Bertrand é originária de Coaticook,
mas vive em Montreal há trinta anos. De acordo com os seus
parentes, faz-se chamar “Menina” porque nunca foi casada.
Trabalhou como vendedora numa loja de vestuários de
Coaticook durante 35 anos. Reside na residência Berthiaume-
du-Tremblay, no bairro Ahuntsic. De acordo com o pessoal
que se ocupa dela, o seu estado de saúde deteriorou-se ao
curso dos dois últimos anos.

103 $ por mês para ir a Laval de metro
Os cidadãos de Montreal que irão a Laval pelo novo troço do

metro (que custou $154 milhões por quilómetro), a partir do
Verão, poderão pagar um suplemento para regressar a
Montreal A carta autocarro-metro (CAM), que dá actualmente
acessos a toda a rede do metro, não será válida para a região
de Laval. A Agência Metropolitana de Transporte (AMT)
afirma que a decisão dependerá das negociações entre os
municípios da metrópole e o governo do Quebeque, que
procura a qualquer preço desactivar a crise que estoirou a
semana passada entre Laval e Montreal a propósito do défice
do metro.
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Tempo para reflectir
É tempo para ler, ver e ouvir. Tentar com-

preender melhor (se é que isso é possível) o
que se passa à nossa volta. O porquê de tanto
ódio no mundo. A razão de tanta gente revol-
tada. E o que é que leva certos grupos da
sociedade a tornarem-se terroristas e, indis-
criminadamente, a matarem tanta gente
inocente?

Vivemos num mundo hostil e agressivo.
Sabemos que a agressividade é um instinto
comum a todas as espécies animais, incluindo
o homem, que tem uma função determinante
na luta pela sobrevivência e na auto-afirmação
do indivíduo. É considerada um sentimento
negativo quando a vertente destrutiva pre-
valece sobre a construtiva no exercício da
própria agressividade, produzindo emoções
de dor tanto naqueles que a sofrem, como
naqueles que a exercem.

A agressividade é provocada por uma gama
de emoções vividas, contidas e deprimidas, tal
como o sentimento de injustiça, de incom-
preensão, de frustração que se vão acumu-
lando no inconsciente até determinarem uma
reacção explosiva. Não é certamente difícil
compreender que uma pessoa frustrada,
sobretudo quando é negada durante muito
tempo, dá lugar a uma agressividade que pode
manifestar-se de forma violenta. E, às vezes,
não é preciso muito para justificar tal violência.
Basta um pequeno argumento e zás – há logo
a vontade de puxar pelo gatilho. Ninguém
tem tempo ou paciência para tentar com-
preender o motivo do desentendimento. É o
“shoot first ask questions later”. Este tipo de
comportamento agressivo acontece mesmo
de forma banal, com coisas insignificantes,
como por exemplo alguém que decide roubar
um telemóvel e se o dono resiste corre o risco
de o larápio lhe enfiar uma bala na cabeça. É a

sociedade em que vivemos – mata-se por
tudo e por nada.

Entenda-se por frustração o estado de
espírito que se instaura quando não se con-
segue realizar um projecto, não possuir o que
os outros possuem, sentir-se marginalizado
ou satisfazer um desejo. Considera-se frus-
trado aquele que não consegue alcançar os
seus objectivos ou exprimir os seus senti-
mentos. Tomemos o exemplo dos bombistas
suicidas, as pessoas acham que é uma lou-
cura, mas como lhes é prometido que vão
ressuscitar no paraíso e que lá estão 72 virgens
à sua espera, não resistem à tentação. E assim
se ceifam vidas inocentes. Todos os dias, quer
seja na Faixa de Gaza, em Bagdade ou em
qualquer outra parte do Globo, somos bom-
bardeados com notícias horrorosas no ecrã
da televisão: crianças órfãos que choram
porque os pais foram mortos num ataque
terrorista.

O ser humano é uma espécie complexa:
tem um cérebro mas utiliza-o para praticar o
mal, tem olhos mas pretende que é cego e
tem ouvidos mas só ouve aquilo que muito
bem lhe interessa. É pena!

Porque todos nós possuímos o poder do
subconsciente e por conseguinte o poder de
escolha. Se pensarmos no bem, o bem se
seguirá, se pensarmos no mal, o mal se
seguirá.

Nos somos aquilo que pensamos no
decorrer de todos os nossos dias. O problema
de muita gente é deixarem que os outros
pensem por eles. Lembremo-nos que nós
participamos no nosso destino. E se temos a
opção de escolha – devemos escolher a vida!

O amor! A saúde! A felicidade!... Tenham
todos um Natal muito FELIZ e um próspero
Ano Novo!

Augusto Machado

12-20-2006.pmd 12/19/2006, 7:17 PM5



A Voz de Portugal
Quarta-feira 20 de Dezembro de 20066

Previsões Astrotarologia por Dra. Maria Helena
Horóscopo Semanal

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas.
Amor: Tome cuidado quando se dirigir à pessoa que ama.
Meça as suas palavras.

Saúde: Poderão surgir algumas dores musculares.
Dinheiro: Ajude o seu melhor amigo. Nem sempre o dinheiro é tudo.
Número da Sorte: 33 Números da Semana: 17, 23, 45, 2, 19, 40

Carta da Semana: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor : Encontra-se numa fase positiva, mas, algo poderá
surgir que o conduzirá a uma reflexão acerca do futuro.
Saúde : Adopte uma alimentação equilibrada.

Dinheiro: Seja prudente, cuide das suas economias.
Número da Sorte: 45 Números da Semana: 49, 15, 39, 22, 1, 30

Carta da Semana: Rei de Copas, que significa Poder de
Concretização, Respeito.
Amor: Tome cuidado para não perder aquilo que pensava
estar conquistado.

Saúde: Relaxe! Aproveite melhor o seu tempo disponível.
Dinheiro: Os seus negócios estão no bom caminho.
Número da Sorte: 50 Números da Semana: 21, 30, 25, 11, 5, 32

Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade.
Amor: Desfrute da companhia da pessoa amada, pois o amor
está no ar.

Saúde: Proteja-se do sol, tome cuidados especiais.
Dinheiro: Atravessa um período positivo. Avalie as condições que se
proporcionarão.
Número da Sorte: 65
Números da Semana: 12, 41, 20, 36, 4, 17

Carta da Semana:  O Diabo, que significa Energias
Negativas.
Amor: Enfrente os problemas, de modo a poder resolvê-los.
Fale abertamente com o seu par.

Saúde: Controle a fadiga, descanse mais. O seu corpo tem limites.
Dinheiro: Poderá vir a receber uma pequena fortuna.
Número da Sorte: 15
Números da Semana: 12, 4, 32, 47, 19, 7

Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor : Evite ligar a intrigas, acredite no seu par. Amar é
confiar.
Saúde : Cuide de si, não exagere nos doces.

Dinheiro : Possível aumento nos seus rendimentos, fruto de muito
trabalho e dedicação.
Número da Sorte: 18
Números da Semana: 33, 20, 4, 36, 19, 1

Carta da Semana: Ás de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: O desejo de quebrar a rotina será intenso. Dê asas à
imaginação.
Saúde : Faça exercícios respiratórios, dê atenção ao seu
organismo.

Dinheiro: A sua capacidade de organização é muito boa, no entanto, não
seja inflexível.
Número da Sorte: 23
Números da Semana: 20, 47, 6, 22, 45, 9

Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na
Adversidade.
Amor: Dê espaço ao seu companheiro. A sua possessividade
poderá vir a afectar o vosso relacionamento.

Saúde: Escute o seu organismo, não adie mais a ida ao médico.
Dinheiro: Atravessa uma fase favorável.
Número da Sorte: 31 Números da Semana: 24, 17, 46, 30, 9, 11

Carta da Semana:  7 de Espadas, que significa Interferências.
Amor: A sua profissão ocupa-o demasiado. Tente aproveitar
ao máximo o  seu tempo disponível criando momentos especiais
com o seu par.

Saúde: Procure levar uma vida mais calma e tranquila.
Dinheiro: A arrogância para com os seus superiores só lhe pode ser
prejudicial.
Número da Sorte: 57 Números da Semana: 41, 23, 47, 36, 21, 27

Carta da Semana:  9 de Espadas, que significa Angústia.
Amor: O relacionamento com as pessoas que o rodeiam não
é o mais favorável, tenha cuidado com os seus actos.
Saúde : Prováveis problemas de fígado. Beba álcool

moderadamente.
Dinheiro: Momento propício para investir em bens materiais.
Número da Sorte: 59 Números da Semana: 22, 17, 36, 40, 9, 25

Carta da Semana: Valete de Espadas, que significa Atento.
Amor: Dê mais atenção à pessoa amada. Uma demonstração
de carinho sabe sempre bem.
Saúde: Procure um ginásio, o exercício fará com que se sinta melhor.

Dinheiro: Revele os seus conhecimentos, a sua vida profissional poderá
estar prestes a mudar.
Número da Sorte: 61 Números da Semana: 14, 19, 23, 46, 2, 42

Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade
Amor: Esforce-se por compreender melhor os pontos de vista
e as necessidades do seu par.
Saúde : Evite exagerar nos temperos. Poderá prejudicar o seu

aparelho digestivo.
Dinheiro : Momento favorável. Aproxima-se um período de
concretizações.
Número da Sorte: 70
Números da Semana: 20, 13, 4, 26, 7, 10

“As Intermitências da Morte”

O alegórico, terno e irónico, em José Saramago
 António Vallacorba

Tarde é o que nunca chega e o que
chega nunca é tarde – eis como me
apraz definir esta minha recente
introdução ao génio literário de José
Saramago, depois de eu ter andado
bastante incerto sobre o que pensar
deste nosso laureado Prémio Nobel,
tal é a disparidade do muito que se
tem comentado e se comenta, con-
tra e a favor.

“As Intermitências da Morte”, 214 páginas editado pela
Editorial Caminho, é o título deste mais recente trabalho
literário de Saramago. E, curiosamente, foi o Demétrio
Alvarez, ex-funcionário do antigo Gabinete de Emigração e
Comunidades Açorianas, que teve a amabilidade de mo enviar
directamente da Horta, Ilha do Faial.

Comecei por lê-lo esporadicamente ao princípio, não assim
muito curioso, mas talvez mais por deferência ao simpático
gesto daquele meu amigo e, vamos lá – é míster admiti-lo –
tratava-se de um livro, e os livros são para ser lidos!

Pois bem, jamais romance algum, quer de literatura erudita,
quer da menos assim, me fez ao mesmo tempo rir e mergulhar
em profunda reflexão ante a rica e irónica temática
apresentada.

O autor, contudo, dá-nos uma explicação mais filosófica desta
obra, quando diz que ela é a “Utilização da alegoria para chegar
ao concreto, e a generalidade social para desembocar na
singularidade do indivíduo”.

Dizem – e concordo – que Saramago é um escritor difícil de
ler, porque escreve praticamente para si apenas. Daí que, a
maioria dos leitores menos cultos terá certa dificuldade, tal
como tive, com a linguagem e o estilo deste ilustre homem das
Letras portuguesas. Mas com um pouco de paciência, de ler
e reler, acabamos por adaptar-nos.

Mas afinal de que se trata este romance? – perguntarão
vocês.

Sucintamente falando, centra-se à volta de um fenómeno
apenas registado num país que se presume ser Portugal, em
que as pessoas deixam de morrer, pouco importa o género de
doença ou o grau etário.

Imaginem, pois, a reacção da Igreja, do Governo e das
companhias de seguros (estão em jogo as intermináveis
pensões!), das agências funerárias, dos hospitais e das
próprias famílias dos doentes. Tal cenário dá azo à entrada em
acção da “Maphia” nacional, a qual, através de montantes
específicos, pretende “aliviar” alguma das aberrantes
situações – como esta de os inválidos serem enterrados ainda
vivos na fronteira do país vizinho (a Espanha).

Entretanto, eis que a Morte resolve fazer apenas um certo
número de mortes por mês, ou ano. Para isso, passa a escrever
uma carta a cada um dos “candidatos”, via postal, informando-
os da data em que irão morrer. Só que, por três vezes, é
devolvido à procedência esse envelope dirigido a um certo
indivíduo.

Trata-se de um violoncelista. E a Morte, irritada com o facto
e tomando a figura humana de uma mulher voluptuosa, re-
solve ir conhecer pessoalmente o sujeito que tanto a intrigara,
e, ao mesmo tempo, para lhe entregar a carta mão a mão.

O encontro dá-se durante um concerto da pseudo-vítima. Só
que, e para sua surpresa, a Morte fica maravilhada com o que
viu e ouvi, acabando por regressar a casa...com a carta em seu
poder.

Mas o melhor, ou pior, a Morte apaixonara-se!
Novo encontro, agora mais intimamente e em casa do

violoncelista. Morte com amor se paga. Quão irónico!
“A morte voltou para a cama, abraçou-se ao homem e, sem

compreender o que lhe estava a suceder, ela que nunca
dormia, sentiu que o sono lhe fazia descair suavemente as
pálpebras. No dia seguinte ninguém morreu”.

Maria Alzira Seixo, na revisão que fez deste livro para o Jornal
de Letras, Artes e Ideias, de Paço de Arcos, chamou-o de um
“romance que é uma maravilha de ler, e é preciso com atenção
escutar”.

Depois, se calhar ainda se nos depara entre linhas alguma das
perguntas no género daquelas que Giovanni Papini, afamado
escritor italiano, levantou no seu livro “O Diabo”,
especificamente, da possibilidade de, através dos homens,
Satanás voltar ao seu primitivo estado, libertando-se do Mal.

Altamente recomendável e constituindo um dos presentes
mais sugestivos para esta quadra natalícia.
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Que a festa comece… este Inverno!

©MINISTÈRE DU TOURISME DU QUÉBEC/
LUC-ANTOINE COUTURIER

Os quebequenses não hibernam como a marmota: a prova
disso são os muitos eventos populares que se repetem nas
grandes cidades cada Inverno. Quer sejam as muitas

competições desportivas internacionais ou as exposições e
espectáculos de todos os tipos, a estação invernal é
comemorada nas grandes cidades com música, artes plásticas,
humor e festivais gastronómicos!
O que está esperando para fazer as suas reservas?…

Em Montreal:Em Montreal:Em Montreal:Em Montreal:Em Montreal:
De 27 de Janeiro a 11 de Fevereiro de 2007
A FÊTE DES NEIGES é um evento para toda a família onde
descidas de vertentes congeladas, patins, jogos na neve e
muitos espectáculos são as atracções principais.

De 22 de Fevereiro a 4 de Março de 2007
O festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE, que comemora o seu
8o ano em 2007, reúne os meios cultural, artístico, económico,
turístico, gastronómico e festivo. Este evento, que atrai
pessoas de meios muito diferentes, faz com que os
montrealenses saiam de seu casulo invernal. A Fête de la
Lumière, muito animada, coloca em evidência o calor e a
pirotecnia e surpreende o público com as suas projecções
luminosas fascinantes. Por outro lado, Les Plaisirs de la
Table apresenta centenas de actividades culinárias, vitícolas e
gastronómicas em cerca de cinquenta das melhores mesas de
Montreal. Chefes premiados do mundo inteiro preparam
ementas de festa em duo com chefes montrealenses. As
artes estão representadas segundo uma temática anual
(dança, canto, teatro, etc.) e uma série de espectáculos e
concertos diferentes e de grande qualidade são preparados em
colaboração com parceiros culturais montrealenses do meio
das artes cénicas e dos museus.

Em Quebeque:
De 26 de Janeiro a 11 de Fevereiro de 2007
Em pleno coração da velha Capital, o Carnaval de Quebeque
– o maior Carnaval de Inverno do mundo – convida-lhe a
participar na festa e a experimentar o exotismo
rejuvenescedor do Quebeque. Muitas actividades familiares,
desportivas, culturais e artísticas diferentes fazem parte do
programa para maximizar todos os prazeres do Inverno:
banhos de neve, desfiles, descidas de encostas congeladas,
espectáculos, esculturas de neve, patinagem, etc.

Em Gatineau:
De 2 a 18 de Fevereiro de 2007
O Bal de Neige convida crianças e adultos a viajar com os
«Glamottes» neste famoso terreno de jogo todo de neve.
Muitas actividades e espectáculos organizados em três fins-de-

semana lhe farão viver momentos inesquecíveis de prazer
garantido com sua família!

De 15 a 18 de Fevereiro de 2007
Keskinada Loppet é uma competição anual internacional de
esqui de fundo na qual participam milhares de esquiadores de
todas as idades e todos os níveis, vindos do mundo inteiro.

©MINISTÈRE DU TOURISME DU QUÉBEC/
HEIKO WITTENBORN
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Natal de 2006...
A escolha do dia 25 de Dezembro foi inteli-

gente e nada teve de abusivo. Ao colocar, de
uma vez por todas o nascimento de Cristo a
meio das antiquíssimas festividades pagãs do
solstício do Inverno, a Igreja Cristã tinha a
esperança de as absorver e de as converter. O
que aconteceu foi que, por um lado, as festi-
vidades pagãs foram vitoriosamente envol-
vidas pela fé cristã, e o nascimento de Jesus
transformou-se no espírito das pessoas, no
principal ponto de interesse do solstício do
Inverno.

Os Apóstolos encarregaram-se de espalhar
a palavra de Jesus Cristo e muita gente
converteu-se ao Cristianismo. Os primeiros
cristãos foram perseguidos pelos romanos e
apenas no ano de 306 D. C, quando o impe-
rador Constantino se converteu ao Cristia-
nismo, este se difundiu em grande escala.

Esse imperador mandou construir muitas
igrejas, entre elas a igreja da Natividade em
Belém, no local onde se julga que Jesus terá
nascido. Embora a celebração do Natal
começasse com o nascimento de Jesus,
tornou-se verdadeiramente popular há
apenas 300 anos. Os primeiros registos da
celebração do Natal têm origem na Turquia, a
25 de Dezembro, em meados do século II. No
ano 350, o Papa Júlio I levou a efeito uma
investigação detalhada e aclamou o dia 25 de
Dezembro como data oficial e o Imperador
Justiniano, em 529, declarou-o feriado nacio-
nal. O período das festas alargou-se até à
Epifania, ou seja do 25 de Dezembro até 6 de
Janeiro, ou seja o dia dos Reis Magos.

Os dias em Dezembro ficam cada vez mais
pequenos, até ao dia 21 do mesmo mês, dia
do solstício de Inverno, e, os povos pagãos
festejavam os dias que precediam esta data,
com o objectivo de apaziguar o Sol e fazer com
que este aparecesse de novo, fazendo com
que o Inverno fosse mais suave. Após o
solstício, os dias ficam maiores e mais claros,
isto significava para eles luz, alegria e espe-
rança de boas colheitas. Em Roma festejava-
se o triunfo de Saturno sobre Júpiter. Saturno
era a idade de ouro de Roma, por isso era
associado ao Sol. Nesta altura ninguém
trabalhava. Acendiam-se velas e grandes
fogueiras para iluminar a noite e havia muita
comida. Outro ritual era a oferta de presentes
para apaziguar a deusa das colheitas, sim, pois
os romanos tinham deuses para quase tudo.

Os maiores festejos da Era romana, reali-
zavam-se em honra do deus Mitra, que nas-
ceu a 25 de Dezembro. Por este facto, o
Imperador Aureliano declarou este dia o
maior feriado em Roma. Passado cerca de um
século, o Imperador Constantino, que se
tinha convertido ao cristianismo, manteve
muitos dos rituais, pois o deus Mitra represen-
tava o sol e a sabedoria.Cristo representa a
vida, a luz e a esperança. Então em vez de se
festejar o Sol como antigamente, passar-se-ia
a celebrar o nascimento de Jesus Cristo e a
festa pagã seria absorvida pela festa cristã.

Em 1533 o Natal tornou-se um grande
acontecimento, e era celebrado com cânticos,
danças, teatro e abundância de comida. O

Clero com estes excessos todos colocou
alguns entraves à maneira como o Natal era
celebrado, isto é para a igreja, faltava o lado
espiritual. Surgiu então a questão de abolir ou
não as festas, antes que estas caíssem em exa-
geros.

Com a reforma, Lutero considerou os feste-
jos desnecessários e, na Escócia, o Natal foi
abolido em 1583. O povo demonstrava o seu
descontentamento com estas leis e foi resis-
tindo ao seu cumprimento, continuando a
festejar o Natal. Mas a lei foi mais forte e o
Natal tornou-se de facto ilegal. As igrejas fo-
ram fechadas e quem não respeitasse a lei era
punido. Note-se que os Puritanos tomaram
estas medidas como precaução, pelos exces-
sos pagãos que estes festejos continham e
não pela celebração do acontecimento cris-
tão.O Natal foi novamente legalizado em
1660, quando Carlos II regressou ao poder.

Mas com a revolução industrial o espírito do
Natal foi-se perdendo. Era necessário traba-
lhar o mais possível para fazer dinheiro, e não
havia lugar ao descanso, como tal os feriados
foram proibidos, incluindo o do Natal. Apenas
algumas pessoas continuaram a festejar o
Natal em suas casas. Alguns patrões conce-
diam também algumas horas livres aos seus
empregados. Enquanto em Inglaterra a
maioria das pessoas andava triste, na Alema-
nha, as pessoas festejavam alegremente o
Natal, que se consolidou com muita tradição.
No século XIX (finais) os americanos viam
esta época com grande ternura, prova-
velmente devido aos emigrantes germânicos
que a celebravam com entusiasmo. Os ger-
mânicos celebravam o Natal com grandes
feiras, árvores, luzes e presentes, e a crianças
eram o alvo das maiores atenções. Quando
em 1837 a rainha Vitória subiu ao trono de
Inglaterra, este país mudou radicalmente a
sua posição acerca do Natal. A rainha casou
com o príncipe Alberto, de descendência
alemã, e o príncipe trouxe consigo as tra-
dições, e o espírito do Natal ressurgiu. Esta
época era maravilhosa. A família real festejava-
a com grande carinho pelas crianças, e
fomentava a solidariedade e o amor pelo
povo. A primeira árvore de Natal foi intro-
duzida pelo próprio príncipe Alberto. A
Família real foi a grande responsável pelo
impacto que o Natal veio a ter em Inglaterra.
Era uma época de boa vontade e de amor, na
qual os mais desfavorecidos colhiam algum
consolo. Finalmente no século XX, o feriado
continuou e a tradição chegou até nós. Para
os crentes, a véspera de Natal é a parte mais
emocionante da época natalícia, porque
anuncia o momento em que podemos come-
çar a celebrar o nascimento de Jesus. É uma
antiga tradição dizer que Jesus nasceu no dia
25 de Dezembro, exactamente à meia-noite.
Quando os cristãos ouvem os sinos tocar à
meia-noite, surge de novo o sentimento de
que Cristo está a entrar no mundo. É um
momento emocional muito importante para
aqueles que têm uma fé pessoal forte. A todos
um Bom e Feliz Natal . Votos de Natércia
e José Rodrigues

Natércia Rodrigues
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Sonhos do Minho
Ingredientes (15 a 20)

2,5 dl de água e 100g de manteiga
1 pitada de sal e 150g de farinha
4 ovos e óleo ou azeite para fritar
Açucar e canela em pó para polvilhar

Coloque a água ao lume com a manteiga e o sal.
Deixe ferver, junte a farinha e deixe cozer,
mexendo sempre até a massa se despegar do
fundo do tacho.
Deixe amornar e junte os ovos um a um
amassando sempre. Aqueça a gordura e, com o
colher, frite pequenas porções de massa. Por fim,
passe por açúcar e canela ainda quentes.
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O Natal vai chegar
Fonte inesgotável de inspiração de escritores e poetas, a

noite de consoada e a representação do  presépio com  a eterna
mensagem de amor e de fé na humanidade que veiculam,
relembram-nos ciclicamente que o espírito messiânico
renasce a cada instante nos mais recônditos lugares e nas mais
inesperadas circunstâncias.

No conto Natal,  integrado na obra Novos Contos da
Montanha, Miguel Torga  escreveu a mais enternecedora
reconstituição do presépio que já alguma vez tive a
oportunidade de ler e saborear:

(...)
“Enxuto e quente, o Garrinchas dispôs-se então a cear. Tirou

a navalha do bolso, cortou um pedaço de broa e uma fatia de
febra, e sentou-se. Mas antes da primeira bocada a alma deu-
lhe um rebate e, por descargo de consciência, ergueu-se e chegou-
se à entrada da capela. O clarão do lume batia em cheio na
talha dourada e enchia depois a casa toda.
          - É servida?
         A Santa pareceu sorrir-lhe outra vez, e o menino também.
         E o Garrinchas, diante daquele acolhimento cada vez
mais cordial, não esteve com meias medidas: entrou, dirigiu-
se ao altar, pegou na imagem e trouxe-a para junto da fogueira.
         - Consoamos aqui os três - disse, com a pureza e a ironia
dum patriarca. - A Senhora faz de quem é; o
pequeno a mesma coisa; e eu,
embora indigno, faço de S. José”.

Eu próprio, no livro À beira-Main,
escrevi uma história onde o
sortilégio-milagre da noite de
consoada aconteceu num humilde
triplex do bairro português de
Montreal:

(...)
Das ruas ao redor da Igreja Santa

Cruz,  desembocavam vultos de
crentes atraídos pela missa do galo,
ao  apelo do enigma vindo do fundo
dos tempos.

Subiram-lhe à garganta saudades dos
tempos  na loja do Açoriano, das longas
cavaqueiras entre um par de cervejas. Porque

falar não custava dólares, como filosofava o
Luís. Bons tempos aqueles  em que
ainda sentia forças para deitar
as mãos aos cornos da vida
e vergá-la ao seu jeito.

Sem se dar conta, os
passos conduziram-no
para a rua Laval. Lá no
alto dum triplex, uma
janela coava uma luz baça.
A Gisele ainda lá mo-
raria? De que cor esta-
riam os olhos dela nes-
sa noite? O azul dos
dias de bonança ou o
verdacho das ho-
ras de borrasca?

Uma dor in-
tensa rasgou-
lhe as carnes
do peito. Per-
dera-a por
uma ninha-
ria. Numa

fanfarronada de português cabeça dura, pusera-lhe as malas
à porta da rua. Só por ela, numa teima de quebecoise arrebitada,
ter embirrado em sair, num sábado à noite, com umas amigas.
Já lá  iam oito meses esgotados, dia a dia, na ampulheta  do
arrependimento calado pela soberba e pela vergonha do
descalabro.

Quando lhe abriu a porta e o reconheceu, os olhos dela
continuaram azuis. Dum azul mais sereno  do que outrora.

- Entra.
Na luz quebrada da sala, uma criança dormia serena numa

alcofa de palha. Os olhos do Algarvio saltaram para os olhos
azuis.

- Chama-se Manuel.
Mas a quadra de Natal também é tempo de reflexão e de

denúncia dum mundo materialista e desumanizado em que os
actuais senhores das trevas nos querem mergulhar. É contra
eles que se insurge o  poeta  David Mourão-Ferreira,  no
poema Natal Up-to-date :

(...)
Assim a noite passa E passa tão depressa
Que a meia-noite em vós não se demora um pouco
Só Jesus no entanto é que não comparece
Só Jesus afinal não quer nada convosco

Termino da melhor forma  esta viagem pela literatura de
temática natalícia, com um poema de Maria de Almeida, uma
poetisa da nossa comunidade, tão discretamente afastada das
ilusórias luzes da ribalta.

O Natal vai chegar
A primeira neve deste inverno caíu hoje.

E ao vê-la tombar do céu, imaculada e leve
Fez-me pensar quão depressa o tempo foge

À nossa frente, tornando a vida breve
(...)

Ontem o Sol, o céu azul, as flores,
Praias cheias de gente, meninos a brincar,

Hoje a sinfonia branca ‘scondendo as outras cores
A lembrar-nos a todos que o Natal vai chegar.

Sentindo o frio intenso, ao ir para o trabalho,
Encontro-me subitamente a desejar

Que todos os pobres tenham agasalho
E que não falte o pão na mesa de cada lar.
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À espera do Menino
O dia foi de fé e de esperança,

E agora a noite no seu esplendor
Anuncia a bem-aventurança

da vinda do Salvador.

Vai nascer o Jesus-Menino,
Filho da virgem Maria
Pelo poder do Divino

E para a nossa alegria.

O Menino vai nascer
Num berço de palhinhas

-um onde Ele possa acolher
todas as demais criancinhas.

Esperá-Lo à meia-noite vou
Durante a Missa do Galo,

E para o menino que ainda sou,
Oh, quão místico regalo...

Vislumbrar-Lhe o doce sorriso
De amor, paz e fraternidade
Quem sabe até de um aviso

Para o que espera a Humanidade!

E assim este ano, novamente
Vai repetir-se a tradição...
Meu povo, sede diligente

Não vá Jesus nascer em vão.

António Vallacorba

Presépio de Jose´e Margarida Machado
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O PAI NATAL desceu pela chaminé
da Filarmónica Portuguesa de Montreal...

Texto de Natércia e fotos de José Rodrigues

O Natal é por excelência a festa da família,
porque Deus, ao nascer numa família
humana, elegeu-a como primeira comunidade
consagrada pelo seu amor.

A Filarmónica Portuguesa de Montreal,
celebrou com suas famílias e amigos esta

grande festa do Natal oferecendo-lhes um
notável almoço. Uma sala decorada com muito
gosto, onde o presépio e a arvore de Natal não
faltaram e, a presença sobretudo das crianças
foi importante neste tempo de amor, de
alegria e de prendas. Assim o Pai Natal passou
nesta sede, não no dia 24 mas logo após este
almoço que teve lugar no domingo à tarde do
dia 17 do corrente mês. Todas as crianças
tiveram uma lembrança do Pai Natal e
surpresa...o Pai Natal também foi generoso
para com todos os seus músicos.

Lendário distribuidor de prendas do Natal,
um homem gorducho e bonacheirão de farta
barba branca trajado de um fato vermelho
com orlas brancas visita geralmente todas as
casas na noite de Natal descendo pela
chaminé para deixar presentes na arvore,
peúgas ou sapatos de todas as crianças bem
comportadas e foi precisamente o que ele fez
na Filarmónica.

João Balança, Presidente desta Filarmónica,
mostrou-se bastante contente com o ano que

está a terminar e agradeceu aos músicos o
excelente trabalho que têm vindo a fazer ao
longo deste ano e incitou-os a continuarem.
Victor Barreira, Maestro, igualmente
agradeceu a todos, o apoio e trabalho que têm
dispensado, e desejou a todos umas Boas-
Festas. A melhor mensagem de Natal é
aquela que sai em silêncio de nossos corações
e aquece com ternura os corações daqueles
que nos acompanham em nossa caminhada
pela vida.

A festa de Natal das crianças da Filarmónica
Portuguesa de Montreal foi divertida, alegre
e, foi mais um sucesso.

O Natal é tempo de paz, de luz, de alegria e
gratas recordações. Acho que é tempo em
que relembramos a nossa infância repleta de
fantasias, de expectativas impregnadas de
amor e saudades. Penso que é tempo em que
revivemos o carinho dos nossos pais, o
aconchego da família e todas as pessoas
queridas que marcaram positivamente nossas
vidas. Vivamos a alegria do Natal e
manifestemos a todos a felicidade de nossa
salvação em Cristo Jesus.

A Filarmónica Portuguesa de Montreal
deseja a todos um Feliz Natal e um
Prospero 2007!

12-20-2006.pmd 12/19/2006, 7:26 PM23



A Voz de Portugal
Quarta-feira 20 de Dezembro de 200624

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent    514.849.6619
CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    514.842.8077

Consulado Geral

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Polícia, Fogo, Ambulância
Clínica Portuguesa Luso
Detecção de gás
Emigração Canadá
Emigração Quebeque
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
Hospital Ste-Justine
Informação Montreal
Normas do trabalho
Sun Youth
Urgências sociais

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.704.0006
514.593.9950
514.525.9575
514.271.0943
514.655.4689
514.299.5657

IGREJAS

Ass. dos Pais
Ass. Port. do Canadá
Ass. Port. do Espírito Santo
Ass. Port. de Lasalle
Ass. Port. de Ste-Thérèse
Ass. Port. do  West Island
Casa dos Açores do Qc
Casa do Ribatejo
Centro de Ajuda à Família
Centro Port. de Referência
Centro Com. do Espírito Santo
Clube Oriental Port de Mtl
Clube Portugal de Montreal
Instituto Cultural Açoriano
Filar. Portuguesa de Mtl.
Folc. Campinos do Ribatejo
Folc. Português de Mtl.
Rancho Folc. Verde Minho
Sporting Clube de Mtl
Sp.Mtl e Benfica

514.495.3284
514.844.2269
514.254.4647
514.366.6305
514.435.0301
514.684.0857
514.388.4129
514.729.9822
514.982.0804
514.842.8045
514.353.1550
514.342.4373
514.844.1406
514.323.7391
514.982.0688
514.353.3577
514.739.9322
514.768.7634
514.499.9420
514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

9-1-1
514.849.2391
514.598.3111
514.496.1010
514.873.2445
514.890.8000
514.842.1231
514.842.6141
514.345.4931
514.872 .1111
514.873.7061

514.842.6822
514.896.3100

Igreja Baptista Portuguesa
Igreja Católica de Santa Cruz
Igreja N. S. de Fátima de Laval
Assembleia de Deus
Centro Cristão da Família
Igreja Nova Unção
Igreja Cristã Vitoriosa
Igreja St-Enfant-Jésus
Luz para as Nações
Missão Carismática Int.

PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod                                      514.272.0362
QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  514.351.1716

DR. FRED M. ZAROW
“Clinique Chiropratique Zarow”
6872 St-Denis #101                       514.279-6536
cliniquezarow.com/portugues.htm

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL INC.
4267  Av. Coloniale   514.285.1620

514.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

CONTABILISTAS
GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent                        514.232.3095

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270  Boul. St-Laurent, #209         514.499.1624
DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent 514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

                                           514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
Antiga farmácia TRANG
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio              514.844.6212

FLORISTA
FLEURISTE  FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.                      514.288.4548
                                           Fax.: 514.288.0225
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent    514.277.7778
Eduino Martins  Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves   Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.                  514.484.3795
CENTRO CRISTÃO DA FÁMILIA
2500 Boul. Rosemont                514.704.0006

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MAChINE À COUDRE.
7341 St-Hubert 514.271.6452

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain 514. 842.3373

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides        450. 669.7467

MÓVEIS
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

NOTÁRIOS
M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203         514.843.5626
EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

OURIVESARIA
OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082

RESTAURANTES
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.                                   514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.                                   514.861.4562
REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE  ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                              514.725.2626
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

CÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLAR
CANADIANOCANADIANOCANADIANOCANADIANOCANADIANO
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UM SERVIÇO DO

www.secomunidades.pt/montreal

de Portugal em Montreal
2020  Rua University, suite 2425

Montreal  (Québec) H3A 2A5
Tel.: 514.499.0359

Mosaico de Natal
Num mosaico colorido
Das terras de Portugal

Desse jardim florido
P’ra todos Feliz Natal !...

Verde Minho e Trás-Os-Montes
Saúdam todo o País

Desejando aos portugueses
Um Natal muito feliz !...

O Lindo Douro e as Beiras
Numa leve cortesia

Formulam que o Natal
Traga a todos harmonia.

Ribatejo e a Estremadura
Desejam salientar

Felicíssimo Natal
De união e paz no lar.

Do Alentejo e Algarve
Votos dum Natal divino

Com a bondade encontrada
No berço do Deus Menino.

A Madeira e os Açores
Mosaicos da Natureza
Abraçam neste Natal

Toda a Gente Portuguesa !...

Fica o Natal d’amizade
Doutras paragens diferentes

Num mosaico de saudade
Dos portugueses ausentes !...

Euclides Cavaco

OS PASTORES E O NATAL
                                                                    (Luc.2, 8-18)

Enquanto os anjos cantavam
Celestial melodia,

Os bons pastores estavam
Dos rebanhos em vigia.

Não sabiam que ventura
Dos céus à terra descia

Em tão divinal atura,
Quando o Salvador nascia.

Quando o Senhor os cobriu
Dum celeste resplendor,

A placidez lhes fugiu.
“Tiveram grande temor”.

Mas o anjo em voz divina,
Mui jovial lhes dizia:

-  “Não temais, eis que vos dou
Novas de grande alegria”

E que novas tão benditas,
Cheias de graça e amor:

 -  “Nasceu-vos hoje em Belém,
Cristo, que é o Salvador”!

“Ide depressa e vereis,
(Por sinal isto será)

O Menino envolto em panos,
Que na manjedoura está”.

Então o celeste coro,
Glórias a Deus entoou.

E paz e boa vontade
Aos homens bem desejou.

De seguida, apressurados,
O Salvador foram ver;
E depois, rejubilados,

Tudo vieram dizer.

Desde então a humanidade
Celebra a data em beleza.

Mas paz e boa vontade
‘inda não há com firmeza.

A Graça de Deus Menino,
O seu Amor, feito Homem,

São badaladas de sino
Que más distâncias consomem!

Não entrou nos corações
A Sua graça e amor;

Falta ainda às multidões
Receber o Salvador!
J.J. Marques da Silva

Cantinho da Poesia

†

†

Gilberto Pimentel
Faleceu em Montreal, no dia 13 de Dezembro de
2006, com 67 anos de idade, Gilberto Pimentel,
natural de Água d’Alto, São Miguel, Açores, esposo
de Almerinda Lima, natural de Vila do Porto, Santa
Maria, Açores.

Deixa na dor sua esposa, seus filhos Steven (Marie
Eve), Alex (Kimberly) e Sandy, assim como outros
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral decorreu sábado, 16 de Dezembro de 2006, após missa de corpo
presente, na Igreja St-Vincent Ferrier, seguindo depois o corteje fúnebre
em direcção ao Mausoléu St-Martin, onde foi a sepultar, em cripta.

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

Nazaré Farinha
Faleceu em Lasalle, no dia 16 de Dezembro de
2006, a Sra. Nazaré Farinha, natural de Vale do
Laço, Troviscal Sertã, Portugal, com a idade de
93 anos.

Deixa na dor seus filhos Manuel, Maria e José
e seus respectivos cônjuges, sua nora Idalina,
seus netos e bisnetos, seu irmão José e irmã
Margarida, sua cunhada, sobrinhos e sobrinhas,
assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire GRUPO YVES LÉGARÉ inc.
Victor Marques
(514) 595-1500

O funeral terá lugar em Portugal, com missa de corpo presente, a uma data
ulterior, seguindo depois para o cemitério da freguesia, onde irá a sepultar.

A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pessoalmente, vem por
este meio agradecer a todos os que com a sua presença, palavras e outros
gestos de amizade, os reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua
vida. A todos o nosso sincero obrigado e Bem-Hajam.
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone
Cheque ou dinheiro,
apresentar-se na redacção do jornal

$$$$$
SSSSSuper uper uper uper uper EEEEEspecialspecialspecialspecialspecial

77777.89.89.89.89.89a partir de *

preço por anúncio
+TPS+TVQ

   *novos contratos unicamente.
Durante o mês de Dezembro

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

(514) 820-5247

EMPREGOS

Procuramos pasteleiro a tempo
inteiro. (514) 272-0362

VENDE-SE
Grand Cherokee Laredo V8, 2002,
com 130 000 km. Preço a discutir.

(514) 943-7907

Agente de viagens, com ou sem
experiência, formação turística, que
fale Português, Francês e Inglês.

Enviar CV por e-mail:
servicesplus@bellnet.ca

Espaço em garagem para arrecadar
o seu carro durante o Inverno.
Contactar Julia (em Francês)
(514) 277-7778 ou (514) 909-5329

Procuramos, para a Primavera 2007:
Operador de rolo para asfalto/
pavimentação de estradas, com
mínimo de 5 anos de experiência;
instalador de « pavé-uni » com mínimo
de 5 anos de experiência; procuramos
também jornaleiro para “pavé-uni”,
com 3 anos de experiência.

Joe (514) 808-0419

Restaurante português de 35 lugares,
situado num centro comercial da
margem sul de Montreal, com acesso
ao exterior. Equipamento
praticamente novo. Ocupação
imediata. Faça a sua oferta!

Filipe (450) 462-9813

SERVIÇO
Faço todo o género de renovação.
Contacte Sr. Lopes (514) 946-2760

Mercearia portuguesa situada na
margem norte de Montreal. Clientela
estabelecida e muito potencial.

(450) 420-1918

Vende-se  extraordinária vivenda
situada a poucos minutos da Praia da
Rocha e do Vau, centros comerciais.
Magnífica vista sobre praia e
montanha. (514) 386-0271

ALGARVEALUGA-SE

Locaux à louer à Laval

A.Duvernay: (400 pc., A.C.,
alarme inclus), (300 pc., taxes,
électricité et alarme inclus).

B. Métro Montmorency:
800 pc. et 1100 pc., rénovés,
céramique, belle posit ion.
Stationnement.

(450) 663-6644
ou (450) 661-5342

Oração 9 Avé Marias
Reze 9 Avé Marias durante 9 dias, peça 3
graças; a primeira de negócio; as outras,
o que desejar. No último dia, divulgue.
Perdão pelo atraso.

D.C.

PASSAGEM DE ANO
O restaurante La Sirene, situado no 480 boul. St-Martin O.,

Laval, organiza passagem de Ano. Jantar 5 serviços, escolha
de 5 pratos. Vinho e bebidas à vontade durante o jantar. Café
e sobremesa. Bar aberto. Animação musical pelo DJ Portu-
gal Mix. À meia-noite, uma garrafa de champanhe por mesa.
Mesa da meia-noite. Preço: Adultos: 100 champanhes;
crianças dos 6 aos 12 anos: 40 champanhes. Lugares
limitados - reserve já! Para reservas, contactar Delia (514)
296-6257; Anita (450) 978-9250; Lina (450) 628-3291; João
(514) 495-8609.

VENDE-SE
Congelador 3 portas Hussman.
Compressor novo. Usado 4 anos.
Preço: a discutir. Contactar (514)
842-3373 ou (514) 862-1820

UM MUITO OBRIGADO
A TODA A COMUNIDADE

PORTUGUESA  PELA
ESCOLHA DEMONSTRADA

NO MEU SERVIÇO
PROFISSIONAL.

UM NATAL MUITO FELIZ
E UM ANO PRÓSPERO
E SAUDÁVEL A TODOS.

Boas Festas a
toda a

comunidade

Festas Felizes

Festas
Felizes
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Palavras difíceis

Advinha da semana

Anedotas do Joãozinho

Assinale a opção correcta:

Resposta da semana passada: que incita à guerra

Sabe o que quer dizer tácito?

Cartoon

Resposta da semana passada: Os ponteiros do relógio

No banco:
- A assinatura do cheque está tremida!
- Claro que está tremida, só nessas alturas é que eu consigo
que o meu marido me assine os cheques!...
P: Qual é a semelhança entre um homem e um diploma?
R: Tanto um como o outro demoram imenso tempo a
conquistar e depois não servem para nada.
Diz a Etelvina para Norberto :
- Graças a Deus que não sou de duas caras como tu!
- Tens muita razão em dar graças a Deus! Quando se tem
uma cara como a tua, uma já é demais!

Qual é a coisa, qual é ela, que no alto está,
no alto mora,  chama a gente para dentro
e ela fica de fora?

Falsos Gémeos
vós ou voz?
a)- Fiquei sem ______, de tanto gritar por ______.

subentendido
pacífico
tardio

Canta Maria
Um filme de Francisco Ramalho Jr. numa Produção de

Francisco Ramalho Jr. e com a participação de Rodrigo Penna,
Aloísio de Abreu, Tião d’Avila, Neusa Maria Faro, Francisco
Carvalho e Eliete Cigarini e com canções originais de Daniela
Mercury e Gabriel Povoas. O film tem com elenco Vanessa

Giácomo (Maria), jovem actriz que ficou conhecida por sua
interpretação na novela da Globo, “CABOCLA” e esteve em
“SINHÁ  MOÇA”. Começou a actuar desde os treze anos e
estréia em cinema com este filme; Marco Ricca (Filipe), actor
conhecido no cinema e TV, estrelou recentemente “O
CASAMENTO DE ROMEU E JULIETA”; Edward Boggiss

(Coriolano), jovem actor de teatro no Rio, que participou dos
seriados ‘MALHAÇÃO” e “SANDY E JUNIOR” entre outras
novelas da Globo; e José Wilker (Lampião), que dispensa
apresentações em sua longa carreira em cinema, televisão e
teatro.

O filme é uma obra de ficção baseada num romance
nordestino actual. Narra uma história intensa de amor num
período da história brasileira em que cangaceiros e soldados
provenientes das mesmas camadas sociais combatiam numa
luta fratricida, gerando um fogo cruzado em que a população
sofria por colaborar com os cangaceiros tanto quanto ao
colaborar com o soldados. Esta guerra durou muito tempo,
quase quarenta anos, do início do  século passado até pouco
depois  da morte do principal cangaceiro, Lampião, apelido de
Virgulino Ferreira da Silva. Ele entrou no cangaço ainda
menino, aos 16 anos, e segundo a lenda, indagado de como
combatia pelo chefe do bando em que se iniciara como
cangaceiro, respondera que em combate nocturno a sua
espingarda  não deixava de ter ‘clarão’ de tanto atirar. O chefe
do bando teria dito que o rifle daquele menino era um ‘lampião’.
Daí o apelido que o acompanhou pela vida, sempre perseguido
pelos soldados, buscando repouso, alimentação e armamento
em fazendas de proprietários que em troca lhe pediam que
eliminasse inimigos.

SINOPSE
No anos trinta o nordeste brasileiro está em guerra.

Cangaceiros  matam e  roubam  buscando  justiça. Lampião é
o cangaceiro mais temido. A volante , uma tropa especial de
soldados, persegue Lampião e seu bando. Uma mulher vive
no meio desse fogo cruzado. Maria.

DOIS HOMENS MARCADOS PELO AMOR EM UM LUGAR MARCADO PELA GUERRA

Maria vive com seus pais numa fazenda próxima a um vilarejo.
Seu pai acoberta o bando de Lampião. A volante, tropa espe-
cial de soldados, ataca a fazenda e mata os pais de Maria.
Lampião foge. Coriolano é um jovem aprendiz em trabalhar o
couro que vive no sítio de seu tio Filipe, um domisticador de
cavalos da região. Coriolano estava na fazenda dos pais de
Maria quando ocorreu o ataque da volante aos cangaceiros. Ele
estava na fazenda levando para os pais da Maria  os cavalos
domesticados por Filipe. Após o ataque, encontra Maria e a
leva para o sítio de seu tio.

No sítio, Maria fica recolhida e é tratada por Filipe e
Coriolano, dois homens que tiveram pouco contacto com
mulheres. Recuperada, Maria é levada para o vilarejo, para a
casa de seu tio, o prefeito local que está envolvido com a volante
que persegue os cangaceiros.

Filipe ficou encantado com Maria, e aos poucos chega-se a
ela, cortejando-a. O tio dela não deseja o casamento, mas Maria
é imperiosa e casa-se com Filipe. Casados, Maria e Filipe vão
viver no sítio dele com Coriolano. Maria e Filipe descobrem
uma felicidade que não conheciam e Maria tem uma ternura

especial por Coriolano que a salvara da morte no ataque à
fazenda de seus pais. Na convivência  diária dos três, nasce o
amor reprimido de Coriolano por Maria.

No vilarejo, os tios de Maria são mortos por Lampião fazendo
justiça à morte do pai de Maria que protegia Lampião e seu
bando. Lampião declara que matou os tios de Maria porque o
tio de Maria fora o mandante da morte do pai de Maria. A
volante chega ao enterro dos tios de Maria e vai para o sítio de
Filipe, destruindo o pasto dele, porque Filipe está casado com
Maria, filha e órfã do protector de cangaceiros.

Arruinado, Filipe decide mudar de vida e parte para regiões
distantes como caixeiro viajante, deixando Coriolano cuidando
de Maria. Na ausência de Filipe, Maria aproxima-se de
Coriolano, aumentando o amor reprimido dele.

Numa visita à vila, Maria é alvo de boatos maldosos que
insinuam que ela tem um  caso com Coriolano. Filipe retorna
ao sítio tempos depois, mas é tomado pelos ciúmes e pelos
boatos sobre o relacionamento de Maria e Coriolano em sua
ausência.  Extremamente ciumento, Filipe destrói seu
casamento com Maria, expulsando-a de sua vida. Ignorando
Coriolano, não mais conversando com ele e lança fogo à sua
casa, partindo para  destino ignorado. Coriolano decide
procurar seu tio para reparar a culpa da destruição da família
que Maria construíra com Filipe.

É uma busca pela redenção. O reencontro de Coriolano com
Filipe e com Maria, uma mulher diferente daquela que
conhecera, altera os destinos dos três.  A história desses
amores, de Filipe por  Maria, e de Coriolano por Maria, terá
reviravoltas  e surpresas chegando a um final inesperado, em
que os três alcançam a felicidade, cada um a seu modo.
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No início do Ano Pastoral, no mês de Outubro passado,
colocamos na nossa Igreja duas bandeiras.  Foram pensadas,
tecidas, cozidas e colocadas no seu lugar pela gente da nossa
comunidade.  Foram fruto de reflexão, de oração, de trabalho
e de opcções assumidas.  Uma delas é em português e a outra
em espanhol e transmitem a seguinte mensagem:
«Acolhendo, para construir juntos a família de Deus.»  O irmão

ou a irmã que não conhece a nossa Comunidade perguntará:
«Mas, porquê em espanhol? A vossa Igreja não é portuguesa?»

A verdade é que a nossa Igreja, o nosso templo, foi
construido pela Comunidade Portuguesa, mas a Igreja em si
pertence a Jesus Cristo.  Não seguimos a língua/cultura
portuguesa, não seguimos Luís de Camões e/ou Fernando
Pessoa.  Para quem não sabe, porque somos oriundos de
Portugal, exprimimos (orgulhosamente!) a nossa fé na língua
de Luís de Camões mas, seguimos Jesus Cristo, somos seus
discípulos e discípulas.  E, também para quem não sabe, há um
ano atrás abrimos as portas da nossa Missão à Comunidade
Latinoamericana de Laval, porque, como comunidade,
estavam na rua... e procuravam um lugar de encontro, como
também a nossa comunidade no fim da década dos cinquenta
e na década dos sessenta.

Realmente o Natal tem muito a ver com o acolhimento, a
hospitalidade, e o construir juntos a família de Deus. Durante
a quadra natalícia nós acolhemos Jesus para, com Ele (e
sempre com Ele!) construirmos juntos a grande família de
Deus.  E a grande família de Deus é um círculo aberto
composto de mulheres e homens de todas as raças, línguas e
culturas, um círculo aberto que tem o nome de humanidade.

Acolher Jesus para, com Ele, construirmos juntos a grande
família de Deus, implica «fazer espaço dentro da nossa casa»,
implica abrir os horizontes, implica receber com humildade e

Acolhendo, Para Construir Juntos a Família de Deus
cortesia, apertar a mão e dar um abraço, escutar muito e falar
pouco, pôr a mesa e partir o pão.  Acolher Jesus para, com Ele,
construirmos juntos a grande família de Deus, implica celebrar
e ser Eucaristia!

Que acontece quando acolhemos com humildade, cortesia
e amor?  Somos tocados, somos transformados.  Não é isto
que nos acontece quando acolhemos Jesus?  Não somos

tocados pelo seu amor e transformados pelas sua luz?
Acolher é realmente uma postura metodológica, postura

feita de humanidade, postura inclusiva, ecumênica, ecológica,

Horário das Celebrações
do Natal e Ano Novo

Domingo, dia 24 de Dezembro (Missa do Galo): 22h00
Segunda-feira, dia 25 de Dezembro: 11h30
Domingo, dia 31 de Dezembro: 11h30
Segunda-feira, primeiro de Janeiro de 2007: 11h30

postura que nos leva ao encontro, à Eucaristia no seu sentido
existencial.

Assim deve ser a Igreja de Jesus Cristo, Igreja de
acolhimento, Igreja sempre em construção, Igreja que é
família – família de Deus!

Para toda a Comunidade Portuguesa, para todas as pessoas
de boa-vontade que, com o seu trabalho e a sua luta, e à sua
maneira, também andam a construir a grande família de Deus,
umas Boas Festas e um muito feliz Ano Novo de 2007.
Bençãos de saúde.  Bençãos de luz.  Bençãos de paz!

Pe. José Vieira Arruda
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Unidos na graça do Natal
A Diocese Canadiana da Sagrada Igreja Apostólica

Arménia convidou todas as comunidades culturais do grande
Montreal para irem decorar uma árvore de Natal com motivos
tradicionais de cada comunidade, para ser depois iluminada

pelas crianças dessas comunidades culturais num gesto de
união universal, hoje tão necessária neste ambiente de guerra
que ainda persiste no mundo. Nesta quadra de Natal Cristão
é preciso mostrar às crianças que devem ter confiança no seu
futuro e que toda a humanidade deve participar numa união
para que os povos se entendam e vivam em PAZ, seja qual for
a sua religião, a sua convicção politica, o seu país de origem e
a sua cultura.

Uma festa muito bonita cheia de um espírito próprio de um
Natal Cristão, de uma união internacional à qual a nossa
comunidade não podia faltar, e não faltou!...

A comunidade portuguesa de Montreal esteve presente
com a sua bonita árvore de Natal que foi depois iluminada pelo
nosso jovem português Sebastian Jerónimo Soch, filho de Ken
Soch e de Adriana Jerónimo Simões. Apresentaram árvores
de Natal vinte (20) grupos representativos de vinte comu-
nidades culturais do grande Montreal e foi uma festa excelente
nesta muito imponente e bonita Catedral Armenian de
Montreal, onde as árvores de Natal foram iluminadas pelas
crianças das comunidades culturais e ficaram expostas com as
decorações dos grupos participantes.

O grupo coral Komitas da Catedral Arménia cantou vários
hinos de Natal das diversas comunidades ali representadas e
depois foi servido um excelente bufete no salão comunitário
da Catedral onde foram apresentados os bolos e doces de
Natal das respectivas comunidades incluindo naturalmente o
nosso BOLO REI, BEM PORTUGUÊS!...que foi muito
apreciado julgando pela maneira como rapidamente desa-
pareceu da mesa onde estava exposto!...

Estiveram presentes representando a nossa comunidade
portuguesa de Montreal nesta festa cultural “UNIDOS NA
GRAÇA DO NATAL” o Sr. Cônsul Geral de Portugal em
Montreal o Dr.Carlos Oliveira e o Conselheiro das Comu-
nidades Portuguesas de Montreal e Otava o Sr.Francisco Sal-
vador juntamente com alguns casais portugueses que
mostraram que a nossa comunidade tem de estar presente

nas iniciativas das comunidades étnicas e sobretudo nas
actividades do País de acolhimento seja ao nível Municipal,
Provincial ou Federal, sejam essas actividades de carácter
religioso, cultural artístico, politico ou desportivo!... Só assim nós
poderemos marcar a nossa presença positiva no meio em que
fazemos as nossas vidas como comunidade unida e
PROGRESSIVA!...

 P.S. A Exposição das árvores de Natal estará aberta
até ao dia 6 de Janeiro de 2007, dia de Natal da Igreja
Arménia que está situada no 615 da Avenida Stuart
esquina Bernard em Outremont, Quebeque. Tel.: 514
276 9479
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Um conto de Natal
Victor Hugo

Já passaram muitos anos desde 1945. Andava eu na escola
primária, mas ainda tenho bem visíveis as recordações das
manifestações em Lisboa, quando acabou a segunda guerra
mundial. Ignorava o significado da alegria das pessoas. E mais
tarde gravei as dificuldades que existiam, após o fim da guerra.
Era o racionamento, o contrabando e a miséria. Recordo-me
que quando a minha mãe adoeceu, o meu pai pagava por uma
injecção de penicilina, comprada no contrabando, 1000 escu-
dos que correspondia a dois meses de salário de um homem
do campo. Carne e peixe, eram para os ricos. O banho era ao
sábado, mas só para alguns. Faziam-se filhos para ajudar a criar
os outros filhos. Aos 7 e 8 anos, as crianças iam ajudar no
campo, naquilo que hoje chamamos a exploração do trabalho
infantil – era uma necessidade. A escola era só para alguns, pois
o importante era ter de comer. Tirar um curso, só os filhos dos
ricos. Sempre havia alguns mais afortunados, cujos pais eram
amigos do Sr. Padre e mesmo sem vocação, alguns iam para
o Seminário, pois assim estudavam de graça.

Pelo Natal, punha-se o sapatinho na chaminé, e de manhã,
encontrávamos alguns rebuçados, uma laranja e, com sorte,
umas meias. Os brinquedos ainda não tinham sido inventados.
Recordo-me do meu primeiro presente de Natal – aos 6 anos,
o meu padrinho deu-me um coelhinho branco que, depois de
ficar uns meses a engordar, acabou no tacho e num almoço de
domingo, pois eu fazia parte de uma família de classe média
onde se comia carne.

Foram estas histórias de Natal que muitas vezes contei aos
meus filhos e que irei contar aos netos. Com o decorrer dos
anos, as recordações mudaram muito. A revolução industrial,
a emigração e a União Europeia, como muitas outras coisas,
mudaram muito o significado do Natal. Um dos grandes
objectivos das pessoas dessa geração era dar aos filhos aquilo
que não tiveram, pois não queríamos que vivessem as
mesmas dificuldades. Creio que foi umas das fortes razões que
levou tanta gente a emigrar. O legítimo desejo era de fazê-los
felizes, sem que nada lhes faltasse.

Infelizmente, são muitos os que não conseguiram esse
objectivo, pois com a correria desenfreada aos presentes,
esqueceram o essencial, pois não são os presentes que fazem
a felicidade, e muitas das vezes, são só para compensar pela
falta de tempo e de amor.

Normalmente, na noite de Natal, no pé da árvore, há uma
quantidade enorme de embrulhos para toda a gente, presentes
que em muitos casos não têm nenhuma utilidade. Quando vejo

a ansiedade das crianças para receber os pacotes, verifico que
em muitos casos, o maior prazer deles é de rasgar os papéis
dos embrulhos e depois, os presentes são postos de lado.

É possível que eu faça parte de uma geração que já está
ultrapassada, mas segundo a minha opinião, creio que muitos
de nós, não demos os bons presentes aos nossos filhos. Neste
Natal, eu sugeria alguns presentes muito económicos, mas
essenciais para a vida dos humanos. O respeito pelos outros
e pelo ambiente, a solidariedade com os povos de todo o
mundo, o trabalho, a honestidade e a humildade, e acima de
tudo, dar-lhes a conhecer o valor do pão que vai todos os dias

à mesa. Se fizermos um embrulho com tudo isto, creio que
será o melhor presente que jamais receberam.

Feliz Natal.
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O ano 2006 vai fechar com
os três grandes na frente

Jogando em casa, nenhum dos grandes
deixou de vencer. De forma clara o Benfica (3-
0 ao Setúbal) e o FC Porto (4-0 ao Paços de
Ferreira), com mais dificuldades o Sporting,
que se ficou pela vantagem mínima na
recepção à Académica. Seja como for, os três
estão na luta pelo objectivo supremo. Os
portistas em grande forma, com as ideias de
Jesualdo Ferreira completamente assimiladas
e a resultarem em espectáculos que
empolgam os adeptos. O “vice” Sporting,

depois da semana desastrosa em que se viu
afastado da UEFA, após a derrota com o
Benfica em Alvalade, somou a segunda vitória
consecutiva e repôs, de alguma forma, os
níveis de confiança que perdera. O Benfica,
que prima pela irregularidade, voltou às
goleadas e pode ainda encurtar a distância para
os dois primeiros... Tudo normal, lá por cima.

Medidas drásticas anunciam-se por outras
bandas. Desde logo no Beira-Mar, último, que
se ficou por empate na recepção ao Nacional.
O plantel vai ser reformulado. Reforços
deverão chegar ao Aves, que voltou a perder,
desta vez na Amadora. A Naval retomou as
vitórias frente ao Leiria e, a partir de agora,
passará a ficar sob as ordens de Mariano
Barreto. Surpreendente foi o triunfo do
Belenenses na Madeira perante o Marítimo.

O Estrela da Amadora só conseguiu vencer

à oitava jornada. Para trás, deixara seis
derrotas e um empate. Voltou a ser derrotado
na nona jornada, mas não mais o permitiu.
Soma agora cinco jogos consecutivos sem
perder, tendo vencido três vezes e empatado
duas. Obviamente, anda agora por zonas bem
mais tranquilas

Liga de Honra

Leixões voltou à frente
Se alguém pensava que o Natal iria chegar

sem que novas surpresas sucedessem na
Liga de Honra desengane-se, pois os
“escorregões” caseiros do Feirense e Santa
Clara, respectivamente ante o Penafiel e
Chaves, com dois “nulos” que dão muito que
pensar, abriram as portas da liderança ao
Leixões. Embora com os mesmo pontos do
Santa Clara (25), tem dupla vantagem, desde
logo no número de jogos (13 contra 14 dos
açorianos) e no confronto directo (ganhou em
Ponta Delgada 2-0). Por falar em jogos a
menos, não perder de vista que o Leixões
acerta calendário na próxima semana, quando
defrontar o Gil Vicente, uma oportunidade
mais para segurar a liderança, depois do 4-0
imposto ao Olivais e Moscavide. Tudo
somado, percebe-se o quanto foi grave os
empates permitidos pelo Feirense e Santa
Clara. Em Guimarães, o Gondomar foi rei e
saiu com uma vitória (1-0) que dá grande moral
para o resto do campeonato, afastando os
vimaranenses dos lugares de promoção e

perante mais de 13 mil adeptos, continuando
a ouvir-se a contestação a Norton de Matos.
Em queda livre continua o Varzim - já vai no
sétimo jogo sem vencer, somando no Estoril
a sexta derrota da série, sendo hoje uma
sombra da equipa que chegou a liderar a Liga
de Honra. Nos restantes jogos, há ainda a
assinalar os empates do Vizela na Trofa, do
Olhanense em Vila do Conde e do Gil Vicente
diante do Portimonense, em desfechos que
nada contribuíram para alterações
significativas na tabela classificativa, conti-
nuando flavienses e vizelenses nos lugares de
despromoção.

A vitória  alcançada pelo Gondomar em
Guimarães não só espantou - tendo em conta
o prestígio dos primeiros e a inexperiência
dos segundos de alinhar em grandes palcos -
como trouxe à memória outro feito dos
gondomarenses, quando foram à Luz
eliminar o Benfica da Taça de Portugal. E
assim se ganha nome no futebol.

Inglaterra: Everton faz queixa de Mourinho
O Everton emitiu um comunicado a pedir às

autoridades desportivas inglesas que
analisem as declarações de José Mourinho,
que chamou «mergulhador» a Andy Johnson.
O clube que defrontou o Chelsea este
domingo, em jogo que os «Blues» viraram
para vencer por 3-2, exige que o treinador
português se retracte.

«Questionar publicamente a integridade de
um jogador com o profissionalismo e a
honestidade de Andrew Johnson não só é
inaceitável como possivelmente difamatório,

mas também, na nossa opinião, altamente
prejudicial para o clube e o jogador», defende
o Everton.

«Instamos as autoridades futebolísticas a
analisar atentamente os comentários de
Mourinho e, talvez, a procurar uma explicação
formal. Pedimos ao senhor Mourinho para se
retractar imediatamente das suas alegações»,
afirma ainda o clube.

O treinador acusou o jogador de simular um
penalty, que não foi concedido pelo árbitro.
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Vieira e Veiga definem futuroTonel espera que FC Porto
baixe o ritmo -O internacional
português Tonel admite que
nesta altura o FC Porto está
«muito forte», mas, por outro
lado, acredita que não será
possível ao campeão nacional
«manter esta regularidade», pelo
que tem de continuar a «ganhar»
os jogos que disputam.

José Pedro ambiciona jogar
num clube com «outra di-
mensão» -Embora esteja satis-
feito no Belenenses e pronto
para ajudar o clube de Belém,
José Pedro não fecha a porta à
possibilidade de assinar por um
clube com «outra dimensão»,
isto quando o mercado de Inverno
está perto de abrir.

Manuel Cajuda teve passa-
porte retido pelo Zamalek -
Manuel Cajuda está em dificul-
dades para sair do Egipto e
regressar a Portugal. O passa-
porte do técnico português
chegou a estar retido no clube
para quem trabalhou, o Zamalek,
sendo «libertado» após interven-
ção da embaixada de Portugal.

Southgate desconhece in-
tenção de sair de Rochem-
back - O técnico do Middles-
brough não está ao corrente da
intenção de Rochemback em sair
do clube inglês e regressar ao
Sporting. Gareth Southgate
gostava que o jogador conti-
nuasse, embora não seja titular
há mais de um mês.

Dínamo de Moscovo em Por-
tugal para transferir joga-
dores - O Dínamo de Moscovo
enviou o director-geral, Dmitri
Ivanov, a Portugal para resolver
as transferências dos jogadores
portugueses e brasileiros que
fazem parte do plantel, mas que
estão de saída.

O presidente da Liga Por-
tuguesa de Futebol Profis-
sional, Hermínio Loureiro,
considera que Maria José Mor-
gado «é a melhor escolha» para
coordenar as investigações
no processo «Apito Dourado».

Luís Filipe Vieira e José
Veiga têm, conforme o antigo
director-geral do Benfica
afirmou publicamente, con-
versado diariamente pelo
telefone, mas o futuro ainda
não foi definido pelos dois.
“Falo com o presidente vá-
rias vezes por dia, temos uma
óptima relação, e o regresso
depende da sua vontade”,
afirmou José Veiga, no dia
em que viu oficializada a reso-
lução do diferendo que o
opôs ao Banco Dexia, do Lu-
xemburgo, e que teve na ba-
se da sua saída (a pedido do
próprio) do cargo que desem-
penhava no emblema da Luz.

Ao que foi possível apurar,
Luís Filipe Vieira e José Veiga
irão resolver o assunto nos

próximos dias, sendo certo
que apenas após uma con-
versa pessoal entre ambos é
que sairá “fumo branco”. O
cargo ocupado pelo antigo
empresário foi assumido
pelo próprio presidente, que
fez questão de estar mais
próximo da equipa – esteve
sempre presente nos está-
gios, excluindo o que ante-
cedeu a deslocação à Figuei-
ra da Foz, uma vez que estava
no México –, recusando sem-
pre a possibilidade de con-
tratar alguém para liderar o
futebol. Uma premissa, aliás,
que ainda se mantém. Nesse
sentido, o nome de Paulo
Gonçalves, antigo director-
geral da SAD do Boavista,
nunca foi equacionado para

ocupar o cargo desempe-
nhado por José Veiga na Luz
desde o início da época de
2004, ainda que se trate de
uma pessoa com qualidades
(pessoais e profissionais)
que agradam sobremaneira
ao presidente benfiquista.

Sem pressa e (principal-
mente) pressão, Luís Filipe
Vieira e José Veiga irão en-
contrar-se nos próximos dias
para definirem qual a melhor
solução, como, aliás, frisou o
ex-líder do futebol: “Não pos-
so dizer que volto ao Benfica
segunda-feira. Tenho de con-
versar com Luís Filipe Vieira,
pessoa que muito estimo, e a
vontade dele é fundamental.”

Ranking da FIFA (Dezembro 2006):
1. (1) Brasil 1,588
2. (2) Itália 1,560
3. (3) Argentina 1,551
4. (4) França 1,523
5. (5) Inglaterra 1,359

Ranking FIFA:

Brasil fecha o ano na
frente, Portugal é oitavo

O Brasil termina pelo quinto ano conscutivo como líder do «ranking»
da FIFA. A Itália foi premiada com a maior subida de 2006, depois de
ter ganho o título de campeã mundial, mas ainda assim não conseguiu
destronar o «escrete». Portugal fecha as contas de 2006 na oitava
posição, após a última edição do «ranking», divulgada, sem quaisquer
alterações no «top ten».

6. (6) Alemanha 1,350
7. (7) Holanda 1,305
8. (8) Portugal 1,258
55 (54) Angola 540
78 (78) Cabo Verde 413

1º     Hélder Postiga           F.C. Porto            9
2º     Roland Linz               Boavista              6
3º     Zé Pedro                    Belenenses          6
4º     Liedson                      Sporting               5
5º     Ricardo Quaresma    F.C. Porto             5
6º     Simão                        Benfica                5
7º     Nei                             Naval                   5
8º     Ronny                        P. Ferreira           5
9º     Mbesuma                   Marítimo              5
10º   Nani                            Sporting              4

MARCADORES DA PRIMEIRA LIGA

A Voz  de Portugal na Internet
www. avozdeportugal.com

12-20-2006.pmd 12/19/2006, 7:28 PM34



A Voz de Portugal
Quarta-feira 20 de Dezembro de 2006 35

12-20-2006.pmd 12/19/2006, 7:29 PM35



A Voz de Portugal
Quarta-feira 20 de Dezembro de 200636

12-20-2006.pmd 12/19/2006, 7:30 PM36


