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Desejamos a todos um Feliz Natal e um  
Próspero Ano Novo
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et  
une bonne année
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Obama admite fim dO embargO a Cuba
Prevê-se o restabelecimento 

de relações diplomáticas en-
tre os dois países. 
O Presidente dos Estados Uni-

dos, Barack Obama, afirmou esta 
quarta-feira que pretende discutir 
no Congresso norte-americano o 
total levantamento do embargo 
económico a Cuba. 
EUA acabam com bloqueio a 

Cuba “Ao fim e ao cabo estes 50 
anos mostraram que o isolamento 
não funciona. (...) O embargo que 
foi imposto há décadas está agora 
cingido à legislação. Com o de-
senrolar destas mudanças, estou 
ansioso para envolver o Congres-
so num debate honesto e sério so-
bre o levantamento do embargo”, 
disse Obama numa intervenção 
a partir da Casa Branca, em Wa-
shington (EUA). 
No discurso sobre o restabe-

lecimento de relações diplo-
máticas com Cuba, o presiden-
te norte-americano acrescentou 
igualmente que os Estados Unidos 

pretendem retirar Cuba da lista de 
países que apoiam o terrorismo. 
O presidente cubano Raul Castro 
falou em direto ao mesmo tempo 
que Barack Obama ambém o líder 
cubano Raul Castro confirmou a 
informação. 
“Concordámos restabelecer as 

relações diplomáticas depois de 
mais de meio século. (...) Esta 
decisão do Presidente americano 
merece o respeito e o reconheci-
mento do nosso povo”, disse numa 
declaração transmitida a partir de 
Havana, Cuba. 
Troca de prisioneiros entre 

Cuba e EUA Estas medidas sur-
gem no âmbito de uma aproxi-
mação histórica entre os dois 
países, que não têm relações di-
plomáticas oficiais desde 1961. 
As informações foram divulga-
das após o anúncio da libertação 
do norte-americano Alan Gross, 
que estava detido há cinco anos 
em Cuba por espionagem.
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tous droits réservés. toute repro-
duction totale ou partielle est stric-
tement interdite sans notre autori-
sation écrite. Les auteurs d’articles, 
photos et illustrations prennent la 
responsabilité de leurs écrits. 

todos os direitos reservados. Os 
textos (e ilustrações) de Opinião pu-
blicados nesta edição são da inteira 
responsabilidade dos seus autores, 
não vinculando, directa ou indirecta-
mente, o cariz editorial e informativo 
deste jornal.

QuArTA-fEIrA
23 DE DEZEmbrO                                     
01:30 bom dia portugal
04:58 agora nós
08:00 Jornal da tarde
09:12 Cozinha em Forma
 muamba de galinha Light 
09:41 momento só Energia
09:47 Há tarde
13:00 portugal em direto
14:05 momento só Energia
14:11 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:01 Cozinha em Forma
 muamba de galinha Light
16:44 O preço Certo
17:26 Os nossos dias
17:57 telejornal madeira
18:30 telejornal açores
19:06 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal américa
20:31 portugal 6 Estrelas
 sisCOg - João pavão
 martins e Ernesto 
 morgado
21:08 água de mar
21:56 poplusa
22:52 apanhei-te Cavaquinho
23:53 portugal 6 Estrelas
 sisCOg - João pavão
 martins e Ernesto 
 morgado
00:27 telejornal açores
00:59 telejornal madeira

QuINTA-fEIrA
24 DE DEZEmbrO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 agora nós
08:00 Jornal da tarde
09:20 só Energia
09:45 Há tarde
13:00 portugal em direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
15:45 programa a designar
16:50 O preço Certo
17:40 Os nossos dias
18:10 telejornal madeira
18:40 telejornal açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal américadireto
20:30 Flash 7 dias
21:00 água de mar
21:50 Fatura da sorte
22:00 tanto para Conversar
 gabriela moita, sandra
 soeiro e José soeiro
22:45 apanhei-te Cavaquinho
23:55 Flash 7 dias
00:25 telejornal açores
00:55 telejornal madeira

sEXTA-fEIrA
25 DE DEZEmbrO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 agora nós
08:00 Jornal da tarde
09:15 programa a designar
09:45 Há tarde
13:00 portugal em direto
14:15 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:00 programa a designar
16:35 O preço Certo
17:30 Os nossos dias
18:10 telejornal madeira
18:40 telejornal açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal américa
20:30 programa a designar
21:05 água de mar
22:00 programa a designar
23:25 sabOrEs das iLHas
00:25 telejornal açores
00:55 telejornal madeira

sÁbADO
26 DE DEZEmbrO                                     
01:30 programa a designar
02:05 palácios de portugal
 palácio s. bento
02:30 Escolhas do Consumidor
03:00 bom dia portugal 
05:45 inesquecível
07:20 sabOrEs das iLHas
08:00 Jornal da tardedireto
09:15 prós e Contras
11:00 portugal 3.0

12:00 atlântida - açores
12:30 programa a designar
14:00 macau Contacto 2014
14:30 Eua - Califórnia Contacto
15:00 telejornaldireto
15:45 Linha da Frente
16:15 poplusa
17:10 sabOrEs das iLHas
17:55 macau Contacto 2014
18:25 Eua - Califórnia Contacto
19:00 24 Horasdireto
20:00 COOLi
20:35 Chefs academy
22:05 Zona mista
23:35 portugueses pelo mundo
 são tomé
00:25 telejornal açores
00:55 telejornal madeira

DOmINgO
27 DE DEZEmbrO                                     
01:30 Linha da Frente
02:00 áfrica 7 dias - 2014
02:30 áfrica global 2014
03:00 bom dia portugal
05:00 Eucaristia dominical
06:15 programa a designar
07:00 nha terra
 nha Cretcheu 2014
08:00 Jornal da tardedireto
08:50 Eua - nova inglaterra 
 Contacto 2014
09:15 voz do Cidadão
09:35 só visto!
10:45 aqui portugaldireto
 seia
14:00 brasil Contacto 2014
14:30 Eua - nova inglaterra
 Contacto 2014
15:00 telejornaldireto
15:45 a Opinião de
 José sócrates
16:35 Escolhas do Consumidor
17:00 trio d´ataque
19:00 24 Horasdireto
20:00 a Opinião de 
 José sócrates
20:25 só visto!
21:2 0brasil Contacto 2014
21:50 Eua - nova inglaterra
 Contacto 2014
22:25 História a História
23:00 COOLi
23:40 música no Coreto
00:25 telejornal açores
00:55 telejornal madeira

sEguNDA-fEIrA
28 DE DEZEmbrO                               
01:30 bom dia portugal
05:00 agora nós
08:00 Jornal da tarde
09:15 Especial saúde 2013
09:45 Há tarde
13:00 portugal em direto
14:15 bem-vindos a beirais
15:00 telejornaldireto
16:05 Especial saúde 2013
16:35 O preço Certo
18:10 telejornal madeira
18:40 telejornal açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal américa
20:30 água de mar
21:30 programa a designar
00:25 telejornal açores
00:55 telejornal madeira

TErÇA-fEIrA
29 DE DEZEmbrO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 agora nós
08:00 Jornal da tarde
09:15 Escolhas do Consumidor
09:45 Há tarde
13:00 portugal em direto
14:15 bem-vindos a beirais
15:00 telejornaldireto
16:00 Escolhas do Consumidor
16:35 O preço Certo
18:10 telejornal madeira
18:40 telejornal açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal américa
20:30 água de mar
21:55 podium
22:45 programa a designar
00:26 telejornal açores
00:55 telejornal madeira
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AgendA comunitáriA

2º gala dOs artistas
a associação portuguesa do Canadá em conjunto com a marie Jo-
sée Cordeiro e Eddy sousa, organizam o 2º gala dos artistas, no 
sábado dia 7 de fevereiro de 2015 a festa dos cantores e grupos da 
comunidade. Em primeiro lugar, quem quer juntar-se a esta festa 
para participar e cantar neste grandioso evento, podem nos contatar. 

Em segundo lugar, já estamos a reservar lugares para este grandioso evento. 
para qualquer informação ou reservas marie josée cordeiro: 514-255-2021 
suzete Nobre: 514-593-5395 e Eddy sousa: 514-944-5159.

ProgrAmAção
                       SemAnAl

Jantar em hOnra dO espíritO santO
a Comissão das festas de santa Cruz organiza uma festa em honra do Espírito 
santo no dia 21 de fevereiro de 2015 na grande sala da santa Cruz. a festa 
será animada pelos artistas, marc dennis, Fátima miguel, Jimmy Faria, Jomani 
e new touch Entertainment. O jantar será confecionado pelo restaurante Chez 
le portugais. Os bilhetes estão a venda  na secretária 514-844-1011 e José de 
sousa 514-962-8550.

Jantar dOs namOradOs
O Grupo Folclórico Campinos do Ribatejo e o Sport Montreal e Benfica organizam 
na sede do Sport Montreal e Benfica sitado no 100 Bernard O. o Jantar dos Na-
morados no dia 14 de fevereiro às 19h. para mais informações: 514-619-2527.

Rádio
PoRtugalíssimo

ProdutorA
rosa Velosa

linhA AbertA 514.483.2362

contActo
Publicitário: 
514.366.2888

domingo das 15h às 18h 35 York, Westmount

1280 AM

Feliz Natal

laçOs e abraçOs - festa da pOesia para ti
adelaide ramos vilela apresenta no 31 de JanEirO de 2015, pelas 16h30, 
no Clube portugal de montreal, no nº.  4397 st-Laurent, montreal, a sua mais 
recente obra poética, LaÇOs E abraÇOs. avisamos os leitores e amigos que 
esta obra é delas a mais interessante! nela enaltecemos o abraço, tão impor-
tante e tão olvidado. Laços e abraços é poesia em língua portuguesa, e vai 
uma vez trazer fazer pulsar, aqui nesta comunidade lusa,  o nome de Luís vaz 
de Camões.  para testemunhar o Evento contamos com ilustres convidados,  
familiares e amigos. dirigimo-nos a todos os portugueses sem esquecer os ami-
gos dos países lusófonos, esperando que marquem presença. será um gosto 
acolhê-los. 
Tomem nota: portugal sempre na palavra e no coração: é o Clube portugal de 
montreal que recebe a FEsta da pOEsia E a CErimÓnia dE LanÇamEn-
tO dE LaÇOs E abraÇOs. Quem apresenta é a talentosa viviana Lourenço, 
ótima profissional em comunicação, para além de ser uma excelente artista. A 
viviana vai encantar com palavras e com as suas canções. depois, o Fado na 
voz e no coração da grande Cathy pimentel. Chega-nos logo a doce Elisabeth 
machado, a jovem com voz de anjo, a artista dos musicais. ah! a nossa atleta 
Kayla simões vai fazer as delicias dos mais pequenos. Ela  animará a tarde e a 
noite, o começo da festa da poesia às cambalhotas. Haverá poesia e surpresas!  
dJ machado emprestará o seu microfone ao Jymmi Faria, o nosso roqueiro 
português que virá fazer mover o salão de festas revestido de bom humor e de 
alegria. Só perde se ficar em casa… o jantar é divinal. Os minhotos são bons 
marotos a cozinhar, como só eles sabem!. reserve e informe-se aqui:  514 622-
2702 e no Clube portugal: 514 844-1406. 
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2ª-6ª feira: 8h30-18h30
sábado: 9h00-16h00

domingo: 10h00-13h30

EdiToriAl

pOrtuguês nO mundO

Encontrei-me com três portugueses na 
Casa Minhota: poucas visitas me têm 

dado tanta satisfação, não só pela amizade 
que, nos une a todos eles, mas porque subita-
mente me aparecia ali um Portugal de que já 
quase estava esquecido. Essa terra que nunca 
foi tão nossa como quando a vivemos como o 
presente sofredor que era, mas com um futu-
ro que haveria de ter pelo menos o tamanho 
da nossa esperança... Não tinha que dar con-
ta aos intrometidos. Mas a Pedra Filosofal 
vai ter de regressar um dia destes, sinto que 
se aproxima o tempo em que iremos precisar 
dela outra vez.
Agora uns partem outros chegam. Hoje faço de 

conta que estou de férias, sem deveres que abor-
reçam. Mas torna-se cada vez mais claro que nes-
ta época de Natal decido isolar-me. Continuam a 
chover os convites para encontros em Montréal, 
um na Suissa no fim de Janeiro de 2015 e uma 
viagem ao México que me vai permitir terminar 
bem uma reportagem entre o trabalho principal 
e o Povo Maia. O tempo está frio, cinzento. A 
noite começa às quatro e meia da tarde. O vento 
corre em todas as direções nas ruas de St. Lam-
bert, mas o frio avança numa direção só.
Enquanto espero por François Levy para a pre-

paração de uma reunião sobe “Cultura e Identi-
dade” entrei na biblioteca para escapar às aspe-

rezas do tempo no inverno. Terminei bem, esta 
volta na rua Peel, no Café Ferreira, por eu tomar 
partido a favor deste espaço da minha cultura 
e o interesse e curiosidade de Levy foi grande 
e a conversa animada e cordial. Aqui com sau-
dosismo, sinto a falta do meu país nos detalhes, 
nas pequenas coisas quotidianas, nas amiza-
des e familiares que continuam lá. Sou Beirão 
e quando era adolescente os livros formaram o 
meu imaginário e a Vila de São Pedro do Sul, 
era o centro do mundo. O Canada sempre viveu 
na minha imaginação muito antes de aterrar no 
aeroporto de Mirabel. Quando cheguei pela pri-
meira vez não conhecia ninguém no Canada e 
chorei já dentro do aeroporto de Mirabel: pela 
primeira vez estava sozinho no mundo. Não sou 

do tipo de ter dificuldade de adaptação, mas tive 
a sorte de ter encontrado um casal, que ficaram 
meus amigos até hoje e no coração do Plateau, 
ajudaram-me muito. Reparei que as pessoas no 
Québec, não se queixam e não se lamentam...
Gosto delas também por isso. No Mundo encon-
tro o meu país noutos lugares por vezes inespe-
rados. Volto a casa, agora espreito pelo vidro da 
janela e a natureza está vestida de branco e ainda 
tenho pela frente 10 dias, para seguir caminho. 
Até lá vou almoçar na Quinta Feira no restauran-
te, Boca i, na rua Rachel, que entrou no top dos 
mais conceituados de Montréal...Vou escolher 
Leitão a Bairrada, que revela um pouco da cozi-
nha do Norte e o melhor de Portugal no Canada. 
Boas Festas
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Mot du premier ministre

À tous les lecteurs de A Voz de Portugal, fier gardien et 
diffuseur de la voix portugaise au québec, j’adresse avec 
plaisir mes meilleurs vœux de bonheur et de santé en cette 
période des fêtes.

Puissiez-vous profiter de ces jours de festivités pour pren-
dre le temps de vous retrouver, dans l’échange et dans le 
partage, auprès des gens que vous aimez, et autour des 
valeurs et des traditions que vous chérissez.

Joyeux Noël et bonne année!

Philippe Couillard
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les Fêtes nous offrent une occasion unique de nous rappro-
cher des personnes avec qui nous partageons des valeurs, des 
affinités ou des amitiés.

Je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille, de vivre ces doux 
moments.

que Noël et la nouvelle année soient la promesse de jours de 
bonheur, de paix et de santé.

Joyeux Noël !
Bonne Année !

Feliz Natal e próspero Ano Novo para todos é o meu sincero 
desejo.

cArlOs lEITÃO
Député de robert-baldwin
Ministre des Finances

Carlos Leitão
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menSAgem mensagem de natal dO 
seCretáriO de estadO das
COmunidades pOrtuguesas
Na quadra natalícia que se aproxima gosta-

ria de, obedecendo a um salutar costume, 
dirigir algumas palavras sentidas às Comuni-
dades Portuguesas espalhadas pelo mundo.
No momento em que as famílias se reúnem e 

reencontram, a partilha dos nossos pensamentos 
e sentimentos com a parte da família portuguesa 
que, por diversas razões, vive fora do País, é par-
ticularmente oportuna.
Tenho já referido no passado quão importante 

tem sido o papel desempenhado pelas Comuni-
dades Portuguesas para ajudar Portugal a supe-
rar o momento difícil que vivemos. Felizmente, 
e apesar de todas as dificuldades que vivemos 
durante o ano que agora termina, completámos 
com sucesso o programa de ajustamento e deixá-
mos de estar sob intervenção externa, existindo 
razões para olhar o futuro com optimismo.
Durante os anos mais difíceis da crise, Portugal 

demonstrou ter capacidade de a superar. Acima 
de tudo contámos com um povo que, dentro e 
fora das fronteiras nacionais, demonstrou uma 
grande capacidade de trabalho, de sacrifício e de 
solidariedade. Foram estas e outras qualidades 
dos portugueses que permitiram atenuar as con-
sequências económicas e sociais negativas do 
ajustamento e criar as condições para um futuro 
melhor, com um crescimento económico susten-
tado e duradouro.
Os portugueses mostraram a sua inventividade, 

a sua capacidade inovadora, empresarial e em-
preendedora, que levaram a um grande aumento 
das exportações e que permitiram tenhamos hoje 
uma balança comercial equilibrada.
Não escondemos que existem ainda dificulda-

des e situações a melhorar. Temos trabalhado no 
Ministério dos Negócios Estrangeiros para dotar 
os serviços consulares dos meios indispensáveis, 
humanos e técnicos, para prestar o atendimen-
to moderno e eficaz que as nossas Comunida-
des merecem. As permanências consulares são 
já uma realidade que expandiremos a cada vez 

mais localidades, indo ao encontro dos nossos 
cidadãos onde eles se encontrem, e naqueles pos-
tos onde as carências de pessoal mais se fazem 
sentir procuraremos também encontrar soluções.
A todos os elementos da nossa Diáspora, in-

cluindo os que trabalham na nossa rede diplomá-
tica e consular, professores e leitores, às Comu-
nidades Portuguesas em todo o mundo, endereço 
os votos sinceros de um Natal muito feliz e de 
um óptimo ano de 2015.

José Cesário
Secretário de Estado

das Comunidades Portuguesas

MENSAGEM dE NATAl

Mais um Natal se aproxima e um novo ano 
nos bate à porta. É a altura propícia para refle-
tirmos sobre o ano que termina, vivenciarmos 
a quadra natalícia e perspectivarmos 2015.

Assim, é com muito gosto que, nesta época 
festiva, me dirijo a todos os leitores do jornal 
“A Voz de Portugal” e à grande família açoria-
na residente no Quebeque para, em meu nome 
e da Direção Regional das Comunidades, 
desejar-lhes os mais calorosos votos de Boas 
Festas e de um Próspero Ano Novo.
Felicito também os responsáveis por este 

órgão de comunicação social, a quem ende-
reço igualmente votos de Boas Festas, pela 
relevância do papel que desempenha a nível 
social, nas áreas da formação e informação, 
contribuindo, deste modo, para a coesão das 
comunidades açorianas da diáspora, para a di-
vulgação da nossa rica herança cultural e para 
a preservação da língua portuguesa - patrimó-
nio que se espalhou pelo mundo, do qual nos 
podemos e devemos orgulhar.
Boas Festas Natalícias e Feliz Ano Novo.

O Diretor Regional das Comunidades
Paulo Cesar Câmara Teves

CAroS AMiGoS,
Em meu nome pessoal e dos funcionários 

da Embaixada de Portugal, quero desejar-
-lhes um feliz Natal e um próspero Ano Novo, 
com paz, muita saúde e sucessos pessoais, em 
companhia da família e dos amigos.

Estou seguro de que, em 2015, continuará a 
cooperação, cada vez mais forte, desta Embai-
xada e dos postos consulares aos portugueses 
e luso-descendentes, trabalhando conjunta-
mente em benefício de todos e da maior rele-
vância e unidade da nossa Comunidade.
Portugal nunca esquece os seus filhos, este-

jam eles onde estiverem; mas os seus filhos, 
que vivem no Canadá, também não esquecem 
a sua Pátria.

Estarei sempre à vossa disposição para ou-
vir sugestões e contribuir para a resolução dos 
problemas que se levantem.
A todos muito Boas Festas.

José Fernando 
Moreira da Cunha

Embaixador de Portugal no Canadá

foto dA SemAnA

O espírito natalício já chegou à nossa Embaixada! A árvore de Natal foi hoje
inaugurada e já só faltam os presentes! E você, já fez a sua árvore de Natal?
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DAvID hEurTEl
ministre du Développement durable, 

de l’Environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques

Député de viau
514 728-2474

sAul pOlO
Député de laval-Des-rapides
Adjoint parlementaire du ministre de 

l’Économie, de l’Innovation et des 
Exportations

450 668-6077

frANcINE
chArbONNEAu

ministre de la famille, des Aînés, 
de la Lutte contre l’intimidation et 
responsable de la région de laval

Députée de mille-Îles
450 661-3595

rITA lc DE sANTIs
Députée de bourassa-sauvé
Adjointe parlementaire du ministre 

responsable de l’Administration 
gouvernementale et de la révision 

permanente des programmes

514 328-6006

guY OuEllETTE
Député de chomedey
Adjoint parlementaire de la

ministre de la Sécurité publique

450 686-0166

jEAN rOussEllE
Député de vimont

Adjoint parlementaire du ministre 
des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire 

450 628-9269

jEAN hAbEl
Député de sainte-rose

Président de séance

450 963-8272

gIllEs OuImET
Député de fabre

président de la 
commission des institutions

450 689-5516
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mensagem de natal e dO anO 
nOvO de 2015 dO Cônsul-geral 
de pOrtugal em mOntreal

Nesta minha primeira 
mensagem de Natal 

e de Ano Novo enquanto 
Cônsul-Geral de Portugal 
em Montreal, é com mui-
ta honra que me dirijo aos 
portugueses e lusodescen-
dentes residentes na área 
de jurisdição deste posto 
consular, para vos dese-
jar um Feliz Natal e um 
próspero Ano Novo, em 
meu nome e de todos os 
funcionários do Consula-
do-Geral de Portugal em 
Montreal. 
Nesta quadra natalícia, 

gostaria também de enviar 
uma palavra especial de so-
lidariedade a todos aqueles 
que, por diversas razões, 
se encontram impedidos 
de estarem junto dos seus 
familiares e amigos. Nes-
te momento em que deve-
mos dar uma maior atenção 
àqueles que enfrentam mais 
dificuldades, permitam-me 
evidenciar a generosidade e 
o apoio que é prestado por 
diversas Associações de ca-
riz social da nossa Comu-
nidade, e por inúmeros vo-
luntários, em prol dos mais 
desfavorecidos, sejam estes 
portugueses ou de outras 
nacionalidades.      
Numa altura em que se 

nos colocam diversos desa-
fios, permitam-me também 
aproveitar esta ocasião para 
salientar a importância de 
um maior envolvimento dos 

jovens luso-canadianos nas 
atividades da nossa Comu-
nidade, particularmente no 
que diz respeito às Associa-
ções. 
Numa época assinalada 

por diversas mudanças, im-
porta encontrar soluções 
apelativas à participação 
dos elementos mais jovens 
da nossa Comunidade no 
movimento associativo. O 
papel dos jovens é essencial 
para a assegurar uma maior 
visibilidade da nossa cultu-
ra e a continuidade das nos-
sas tradições neste país.     
Aproximando-se um novo 

ano, queria igualmente ex-
pressar a minha confiança e 
otimismo no trabalho con-
junto que certamente iremos 
levar a cabo em 2015. Pela 
nossa parte, o Consulado-
-Geral de Portugal em Mon-
treal continuará ao dispor 
dos portugueses e dos luso-
-canadianos e disponível 
para desenvolver projectos 
conjuntos, designadamente 
com as Associações e outras 
Instituições de raiz portu-
guesa. 
Gostaria assim de reite-

rar, a todos os membros da 
Comunidade Portuguesa, 
os meus calorosos votos de 
um Feliz Natal e de um ano 
de 2015 cheio de saúde e de 
prosperidade.

Cônsul-Geral, José 
Eduardo 

Bleck Guedes de Sousa

em tempOs Que Já lá vãO

Contava apenas dezas-
seis anos de idade, 

quando pela primeira vez 
embarquei como tripulan-
te a bordo de um navio de 
passageiros, que perten-
cia à companhia nacional 
de navegação, cujo nome: 
era, Angola, ou seja pa-
quete Angola.  
Este navio fazia escala em 

todos os países Africanos 
sobre o domínio da bandei-
ra portuguesa, e, inclusi-
vamente outros países tais 
como a Africa do Sul, Cape 
Town Durbun Rodésia. Cla-
ro que estes últimos já não 
eram portugueses. Nessa 
época eu era um jovem tími-
do, inexperiente, e de uma 
ingenuidade tamanha. Onde 
estas viagens para mim, 
contribuíram a abrir o leque 
dos meus conhecimentos e a 
tornar-me mais afoito com 
as aventuras que se depara-
ram diante de mim. 
Á medida que íamos avan-

çando em continente africa-
no, aqueles quentes raios so-
lares incentivavam em mim, 
uma curiosidade tremenda 
sobre os novos portos que 
estava prestes a descobrir, 
e, em cada dia que passava, 
havia um novo despertar, 
onde se descobria novos 
perfumes de maresia, com 
cores e sabores diferentes.
No crepúsculo do amanhe-

cer por vezes deparávamos 
com cardumes de peixe a 
saltitar, que faziam com que 
o remoer das águas dessem 
um aroma diferente à brisa 
da maré. Através do Oceano 
Atlântico o navio avançava 
velozmente rompendo as 
ondas, onde de repente sur-
giam grupos de golfinhos a 
brincar a nadar de costas e 
a correr a toda a brida, que 
chegavam por vezes a ultra-
passar o navio, aquilo era 
um espectáculo digno de ser 
visto.  Por cada porto que 
passávamos, para mim era 
uma nova descoberta fabu-
losa, conhecer novos povos, 
e etnias de origens diferen-
tes, que utilizavam entre si 
como contacto, a nossa ma-
jestosa língua portuguesa, 
da qual eu sempre me senti 
muito orgulhoso, sobre tudo 
ao ouvi-la a ser pronuncia-
da, e articulada  com outra 
musicalidade diferente. 
Em portos onde o navio 

não podia atracar por falta 
de profundidade, nós distin-
guia-mos ao longe caravanas 
de pirogas carregadas com 
toda a classe de frutos tro-
picais, e objectos artesanais 
tais como, jogos de xadrez 
em pau preto ou estatuetas 
em marfim, e, coisas de toda 
a classe,  que remavam em 
direcção do navio. 
Em ocorrência, enquanto 

estávamos ali parados, tí-
nhamos o privilégio de dis-
tinguir tubarões, de dois a 
três metros de comprimento 
que passavam rentes ao na-

JoSÉ dA
CoNCEiÇÃo

514 577-6088
a.dib@laval.ca

Conselheiro municipal
de Saint-Martin

Mais do que qualquer outro 
momento do ano,o tempo 

das festas é o período para se 
encontrar em família.

Desejamo-vos umas festas 
felizes com os seus e um ano 

2015,maravilhoso.

Aline Dib

vio à babugem dos restos 
de comida que saíam pelos 
canos de esgoto, estes eram 
os famosos alfaiates, nome 
atribuído pelos habitantes 
locais. Trocar impressões 
com estes povos, foi para 
mim uma grande experiên-
cia de vida, devido ao fac-
to que esta gente vivia em 
contacto permanente com a 
natureza. 
Anos mais tarde naveguei 

noutros navios, noutras 
águas, noutras lides, em 
ocorrência navios da pes-
ca do bacalhau em mares 
da Groenlândia, onde mais 
tarde acabei por desertar na 
ilha da Terra Nova em 1967, 
com destino a Montreal, 
onde efectuei dois mil cento 
e trinta e cinco quilómetros 
a pé e à boleia. Onde uma 
vez aqui chegado, ao fim de 
quatro anos fui apanhado 
pela policia algemado e de-
portado para Portugal, onde 
estes por sua vez, depois de 
me darem a recruta e a es-
pecialidade, mobilizaram-
-me para a guerra da Guiné, 
onde estive até se dar o vinte 
cinco de Abril. 
Tinha muito mais para 

vos contar sobre estas pa-
ragens, e outras: Tal como 
o destino se predispôs 
através do meu caminho, 
mas o facto é que também 
não posso abusar do espa-
ço que me é concedido pelo 
jornal. Porque o jornal 
para existir também tem 
que deixar espaço para a 
publicidade.
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há línguas Que expõem melhOr as 
ideias. pOrtuguês nãO é uma delas

A Science publicou no seu site 
uma investigação que des-

cortina a compreensão dos vários 
idiomas. Se o inglês é tido como 
a língua que melhor expressa as 
ideias e que mais facilmente é 
compreendida numa escala mun-
dial, o mesmo não se pode dizer 
do português, como destaca a pu-
blicação.
Livros, programas de televisão, 

filmes, revistas, teses de mestrado, 
documentos, contratos, livros de 
instruções, sistemas operativos, avi-
sos, letreiros, slogans… são inúme-
ros os exemplos de situações em que 
a língua inglesa está presente. Uma 
pesquisa no site da Science dá conta 
de que existem alguns idiomas que 
expressam melhor as ideias do que 

outros. O inglês é, obviamente, um 
deles. Mas, e o português? “Fale ou 
escreva em inglês, e o ‘mundo’ vai 
ouvi-lo. Fale ou escreva em tâmil 
ou português, e vai sentir mais di-
ficuldade em conseguir passar a sua 
mensagem”, lê-se na publicação. 
Um novo mapa da compreensão de 
idiomas revela que o inglês é a lín-
gua que mais barreiras ultrapassa. 
Mas existe uma outra que vai facili-
tar a comunicação entre nações num 
futuro próximo: o espanhol.Shahar 
Ronen, chefe de programação da 
Microsoft, decidiu criar um mapa 
acerca da compreensão de idiomas, 
tendo por base aqueles que mais 
são usados em traduções de livros, 
como é o caso do inglês, russo e 
alemão. A não tradução noutras lín-

guas assume-se como uma barreira 
à compreensão, principalmente en-
tre as pessoas que não são bilingues.
Com a ajuda de investigadores do 
IMT, das universidades de Harvard, 
de Northeastern e Aix-Marseille, 
Ronen mapeou a influência de um 
idioma, tendo por base não só a 
tradução de livros, como também 
os tweets feitos em duas línguas e 
as edições internacionais da Wiki-
pedia (existe em português, mas 
em alguns países o acesso apenas é 
feito na versão escrita em inglês).O 
mapa teve por base 2,2 milhões de 
traduções de livros impressos publi-
cados em mais de 1000 línguas, 550 
milhões de tweets de 17 milhões de 
utilizadores e escritos em 73 idio-
mas e as edições da Wikipedia até 

cinco idiomas feitas 
pelos editores.Tanto 
nos livros, como na 
rede social e na en-
ciclopédia online, o 
inglês dominou. Con-
tudo, outras línguas 
mostram-se bastante 

compreensíveis em todo o mundo – 
em parte devido à sua inclusão no 
ensino obrigatório –, sendo o caso 
do francês, do alemão e do russo. E, 
mais recentemente, o espanhol.Por 
seu turno, idiomas como o manda-
rim, hindi e árabe – embora falados 
em grandes populações – mostram-
-se pouco expressivos além-frontei-
ras. 
Segundo a Science, por vezes, 

para se chegar a estes idiomas é 
obrigatório passar por uma pon-
te: o inglês. Exemplo disso é o 
conflito civil vivido na Ucrânia: a 
realidade daquele país chegou aos 
quatro cantos do mundo graças a 
notícias publicadas em inglês e 
que serviram de base para tradu-
ções para outras línguas.

sóCrates, rOnaldO e COsta:
Os líderes das redes sOCiais
o ex-primeiro-ministro José 

Sócrates foi a personalidade 
mais mencionada nas redes so-
ciais durante o mês de novembro, 
revela a Marktest.
 As redes sociais foram dominadas, 

em novembro, por José Sócrates 
que foi detido no âmbito da Opera-

ção Marquês por sobre si recaírem 
suspeitas da prática de crimes de 
corrupção, fraude fiscal e branquea-
mento de capitais. De acordo com 
o serviço Social Media Explorer 
do Grupo Marktest, que monitoriza 
os conteúdos partilhados nas redes 
sociais que estejam relacionados 

com marcas ou personalidades, o 
nome José Sócrates foi mencionado 
12.150 vezes nas várias platafor-
mas como o Facebook, o Twitter, o 
Instagram, entre outras.A segunda 
personalidade mais falada foi Cris-
tiano Ronaldo (6.976) e a terceira 
foi António Costa (6.168) que foi 

oficializado como líder do Partido 
Socialista.Da lista das 10 personali-
dades mais mencionadas fazem ain-
da parte Passos Coelho (4.349), Ca-
vaco Silva (2.380), Papa Francisco 
(2.090), Paulo Portas (1.945), An-
gela Merkel (1.760), Barack Obama 
(1.519) e José Mourinho (1.110).

CarlOs dO CarmO eleitO persOnalidade 
dO anO pela imprensa estrangeira

Associação de imprensa Es-
trangeira em Portugal distin-

gue fadista por ter sido a persona-
lidade do panorama nacional que 
mais se destacou pela sua ativida-
de de promoção internacional do 
nome de Portugal.
Carlos do Carlo com-

pleta 75 anos no pró-
ximo dia 21. Ao fado 
dedicou-lhe mais de 
cinco décadas de car-
reira . Carlos do Car-
mo ganhou a eleição 
da Personalidade do 
Ano - Martha de La 
Cal, edição de 2014, da 
Associação da Impren-
sa Estrangeira em Portugal (AIEP), 
pelo contributo na divulgação da 
imagem do país pelo mundo fora.A 
votação que decorria desde o dia 1 
de dezembro, após três semanas de 
debate preparatório para a escolha 
da lista de nomes, terminou às 24 
horas de segunda-feira. “Não se trata 
de um prémio carreira”, diz ao Ex-
presso a presidente Alisson Roberts. 
A distinção faz um reconhecimento 
da projeção de Portugal, assinalando 
o inédito conquistado este ano pelo 

fadista. Tornou-se o primeiro por-
tuguês a receber o Grammy Latino 
de Carreira. Aos 74 anos. A cantar 
o fado já lá vão 50 anos de carrei-
ra. Festejou-os entre “amigos”, em 
dois dias de concertos esgotados no 
CCB, em Lisboa, a 30 e 1 de dezem-

bro do ano passado.”Não 
comentamos a qualidade 
do seu trabalho. Estamos 
a dar um prémio pelo fac-
to de essa qualidade, que 
é evidente, ter tido essa 
projeção de Portugal”, 
acrescenta Alisson Ro-
berts, sublinhando que os 
correspondentes “estão 
muito atentos às artes e à 

cultura em geral”. Carlos do Carmo 
sucede a Mário Soares, galardoado 
em 2013. Entre os vencedores de 
edições anteriores figuram nomes 
das mais diversas áreas: Joana Vas-
concelos, Fundação Champalimaud, 
Paula Rego, Durão Barroso, Guter-
res, Álvaro Siza Vieira, Marisa, Sou-
to Moura ou Luís Figo são alguns 
exemplos. A entrega do prémio de-
verá decorrer no “primeiro trimestre 
do ano”, de acordo com a AIEP, mas 
não há ainda uma data concreta.

passOs adverte para inCertezas
eleitOrais e externas em 2015
o primeiro-ministro conside-

rou hoje que 2015 vai ser um 
ano de recuperação da economia 
e do emprego, mas também de in-
certezas internas, associadas às 
eleições legislativas, e externas, 
que reforçam a importância da 
estabilidade política.
Durante um encontro de Natal com 

o grupo parlamentar do PSD, na As-
sembleia da República, Pedro Pas-
sos Coelho advertiu para as dúvidas 
quanto ao que vai acontecer na Gré-
cia e manifestou-se apreensivo com 
o que se está a passar nos mercados 
monetários da Rússia, acrescentan-
do: “Que ninguém diga que estas 
incertezas não existem, que nin-
guém diga que será surpreendido 

se no plano externo alguma coisa 
acontecer que possa ter reflexos nas 
nossas condições de financiamen-
to”. No plano interno, o chefe do 
executivo PSD/CDS-PP assinalou 
que 2015 “será um ano eleitoral”, 
o que implica uma “incerteza” que 
terá “de ser respondida a seu tempo 
pelo povo português”, e afirmou es-
perar que isso “não se converta num 
fator que ponha em risco os resulta-
dos” da atual governação.
depois de expor a conjuntura 

interna e externa, concluiu: “São, 
portanto, incertezas destas que 
nos devem recordar a importân-
cia do valor da estabilidade e, 
sobretudo, da estratégia que per-
corremos até aqui”.
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natal, é sempre natal !

quando o coração está de luto e a alma 
entristecida pela dôr, nem as luzes, nem 

os cânticos de Natal sãocapazes de trazer a 
luz e alegria que já vivi outrora, porque a luz 
que me deu a vida apagou-se.
Como o tempo passa depressa, despercebido, 

envolvido na loucurada vida moderna, até o 
Natal deixou de ser o que era!
Festa do pobre e do rico, tempo de confraterni-

zar com a família e os amigos!
Natal, é época de sonhos, momento de festa e 

felicidade.
Nata é, um momento divino e cheio de signifi-

cado para as nossas vidas. É tempo de repensar 
valores, de meditar sobre a vida e tudo que a 
cerca. É momento de voltar a renascer dentro 
de cada um de nós aquela criança pura, ino-
cente e cheia de esperança que mora escondida 
dentro de nossos corações. É sempre tempo de 
contemplar aquele menino pobre, que nasceu 

numa manjedoura, para nos fazer entender que 
o ser humano vale pela bondade, por aquilo que 
é e faz, e nunca por aquilo que possui.
Neste Natal, eu desejo que em cada olhar das 

pessoas se sinta mais alegria nos amigos e nos 
irmãos ; em cada 
gesto mais espe-
rança; em cada 
encontro mais 
amor, amizade, 
bondade, respei-
to, compreensão, 
ternura, cari-
nho .e para este 
novo ano que se 
aproxima : mais 
perdão e menos 
rancor ;menos 
egoísmo e em 
cadapessoa, mais 
sonhos realiza-
dos.
Mesmo que este 

Natal, não tenha, na minha alma a mesma cor e 
luz de outros anos, o dia 25 de Dezembro não-
deixara de ser dia de Natal, certamente diferen-
te, o vazio é muito profundo : perdi para sempre 
uma mulher (mãe) que foi muito importante na 
minha vida, mesmo que tenha outras mulheres 
na minha vida nenhuma delas é capaz de ocupar 
o espaço vazio que a perca de minha mãe dei-
xou. Sempre tive um lugar previligiado no meu 
coração, mas nunca pensei que ela ocupava um 
lugar tão grande na minha vida. 
Eide  amá-la para a vida inteira, porque o meu 

amo rpor ela nunca mais teráfim !
Desejo que o ano novo alivie todo o sofrimen-

Mário CArvAlho

to que vivo neste momento e não me deixe mais 
continuar a sofrer, e que seja um novo ano ver-
dadeiramente diferente, para mim e todos aque-
les que sofrem!
Não façam da minhador a vossa tristeza, seja-

mfelizes, e continuem a amar. 
Desejo para o jornal português de  preferência 

e o mais  antigo do Canada  ( mais antigo que o 
grande Jornal de Montreal) o nosso “ A Voz de 
Portugal”,muito sucesso e que continue a bem 
servir a nossa Comunidade.
Devemos orgulhar-nos desta obra tão grande 

e tão prestigiosa para todos nós  portuguêses 
aqui residentes.I infelizmente muitos daqueles 
que o ajudaram a crescer,são agora, por confli-
tos pessoais  os primeiros a tentar  destruí-lo.As 
pessoas passam,mas a obra fica para a sempre.
Boas Festas e FelizAno Novo.
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a avó e O s. niCOlau
vou contar uma história que se 

passou quando eu era criança. 
A história do S. Nicolau e da avó. 
A minha avó era pequena e franzina 

e a mim parecia-me muito velhinha. 
Não por ter rugas ou cabelo branco, 
mas pela roupa que usava, sempre 
escura e de um corte antiquado. Tam-
bém andava sempre com um avental 
preto, até mesmo ao Domingo. O 
avental dos domingos era de seda e 
fazia barulho ao andar. Todos os anos, 
no princípio de Dezembro, a avó vi-
nha para nossa casa. Passava o Inver-
no connosco na cidade. Assim que a 
avó chegava, começava para mim a 
época de Natal. Ao crepúsculo das 
tardes de Inverno, sentávamo-nos as 
duas diante do fogão de cerâmica. Era 
um fogão grande e verde e irradiava 
um calor muito confortável. Nos ou-
tros quartos, os fogões eram de ferro 
e raramente se acendiam. O fogão ti-
nha uma portinhola por detrás da qual 
havia uma placa de ferro onde se po-
dia assar maçãs. Ao assar, o cheirinho 
espalhava-se pela sala, e a avó ia-me 
lendo histórias em voz alta. Também 
fazíamos prendas de Natal.Mas a 
nossa melhor brincadeira era “Vamos 
a Belém”, que todos os anos repetía-
mos. Durava vários dias, talvez sema-
nas até, e deixava a casa em pantanas.
Nada estava a salvo quando andáva-
mos à procura do equipamento para 
a nossa viagem. Precisávamos de 
lençóis para a nossa tenda – em que 
outro sítio se poderia dormir durante 

a longa viagem para a Terra Santa? 
Precisávamos de caixas e caixotes 
para fazermos um barco – de que ou-
tra forma poderíamos nós atravessar 
o Mediterrâneo? Precisávamos de ca-
deiras e de cobertores para fazermos 
animais de carga que nos transportas-
sem a nós e à nossa bagagem. Nessa 
altura, o meu pai acabava sempre por 
sentir que lhe faltava qualquer coisa: 
o martelo, o alicate, os pregos ou o 
rolo da corda. Uma vez até disse que 
lhe tinha desaparecido a câmara-de-ar 
da bicicleta. E tinha razão. Tínhamos 
precisado dela à última hora para as 
nossas provisões de água. O caminho 
passava pelo deserto e já se sabe que 
os viajantes passam sede por lá, se 
não levarem água suficiente.Era sem-
pre uma longa viagem cheia de peri-
pécias. Em terra, tínhamos de vencer 
lutas com bandidos e animais ferozes. 
No mar, passávamos por tempestades 
que quase afundavam o nosso barco. 
Uma vez, salvei a avó pela saia, mes-
mo no momento em que ia ser cuspi-
da borda fora.Mas acabávamos sem-
pre por chegar sãs e salvas a Belém. 
E, como por magia, sempre no dia 24 
de Dezembro! Quando a avó estava 
em nossa casa, também se passavam 
coisas misteriosas. Uma vez, ao me-
ter-me na cama, encontrei um grão 
de ouro na minha almofada. Grãos de 
ouro! De onde é que vêm os grãos de 
ouro? Só podem vir das asas dos an-
jos! Algum anjo devia ter passado a 
voar sobre a minha cama! 

Quando perguntei à avó, ela sorriu, 
mas não respondeu.Certa manhã, apa-
receu uma estrela pendurada no tecto 
por um fio transparente. Ninguém 
sabia quem a tinha lá posto. Também 
ninguém soube explicar como é que o 
minúsculo presépio feito numa casca 
de noz fora parar no meio dos meus 
lápis de cor. O facto mais maravilho-
so era a minha avó conhecer o S. Ni-
colau. Ela conhecia-o mesmo! Eu sei! 
Eu estava lá quando ele falou com 
ela, lá no parque.Já disse que a avó 
era antiquada. Mas não era só anti-
quada na roupa. No resto também. Na 
altura, não sabia porque tinha sido tão 
impertinente com a avó, mas agora 
penso que foi por causa das pessoas 
que passavam. Não queria que pen-
sassem que precisávamos de andar a 
apanhar a lenha da rua.A avó hesitou. 
Reparei que não sabia o que fazer.De 
repente, à nossa frente, apareceu um 
homem idoso. Estava ali como por 
magia. Alto e respeitável, com uma 
barba branca e olhos a brilhar.– Faça 
favor, minha cara e honrada senhora 
– disse ele com uma leve vénia. A voz 
era grave e sonora.Estremeci como 
se tivesse sido atingida por um raio. 
Aquela voz! Aqueles olhos! Aquela 
barba branca comprida! Só podia… 
era, de certeza… Nem me atrevia 
a continuar a pensar. “Minha cara 
e honrada senhora”, tinha ele dito à 
avó. Tinha-lhe feito uma vénia e a avó 
sorrira e agradecera-lhe.Depois desa-
pareceu. Tão repentinamente como 
aparecera.No caminho para casa, não 
abri a boca. Tropeçava nas pedras do 

passeio e nas tampas do saneamento, 
e dentro de mim ia uma grande con-
fusão.Agora ele viu – pensava eu. – 
Agora ele já sabe como é que eu às 
vezes me porto.A avó caminhava ao 
meu lado, em silêncio. O ramo meio 
seco ia a arrastar pelo chão. À porta 
de casa, não aguentei mais. Enterrei a 
cara nas pregas da gabardina da avó e 
desatei num pranto.A avó deixou-me 
chorar. Não fez nada para me con-
solar, e eu pensava: “Agora vai ficar 
zangada comigo para sempre e aque-
le… aquele desconhecido do parque, 
também. “Mas então reparei que ela 
se tinha debruçado sobre mim. Sentia 
a sua respiração quente nos meus ca-
belos e ouvia-a falar-me muito baixi-
nho.  O que dizia, não percebi, porque 
ainda soluçava com muita força. Não 
conseguia parar. A avó então afastou-
-me um pouco dela e perguntou:– 
Queres levá-lo para cima? Já é um 
pouco pesado para mim.Claro que 
percebi imediatamente que se referia 
ao ramo e por um momento, sustive 
a respiração. Depois remexi no bol-
so, tirei um lenço e assoei as lágrimas 
que tinha no nariz.– Dá cá! – disse. 
Peguei no ramo seco e subi ruidosa-
mente as escadas.
Metemo-lo logo no fogão de ce-

râmica e ouvia-o a crepitar e a 
estalar.“Será que ele sabe que fui 
eu que o carreguei para cima?”, 
pensava eu. A avó acenou-me com 
a cabeça e riu-se. vi então que esta-
va tudo bem outra vez e fiquei mui-
to feliz com isso.
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história de natal

A solidão é das criaturas mais fe-
rozes e impiedosas que surgiram à 
face da Terra. Desde tempos ime-
moriais,  mais precisamente desde 
que  os homens são homens  e se 
começaram a desencontrar, que  o 
seu terreno de caça tem a vastidão  
do mundo.  
A longa experiência ensinou-lhe  

que há épocas do ano mais propícias 
em que as suas presas estão mais 
vulneráveis, indefesas, à mercê dos 
seus apetites insaciáveis, incapa-
zes de resistir ao seu abraço mor-
tífero.   Assim acontece na quadra 
natalícia quando as emoções andam 
mais assanhadas.  Assim aconteceu 
com aquele homem solitário , de 
olhar apagado, vergado pela tristeza 
desde que a companheira de tantos 
anos partira para outros mundos e 
o deixara  desamparado, incapaz de 
reatar as pontas da meada da vida 
truncada.
Naquela véspera do dia de Natal 

nevara dia e noite, sem repouso. O 
homem, naufragado no poço sem 
fundo das suas recordações,  encos-
tou a fronte à vidraça e sentiu o frio 

repassá-lo até ao coração.   
Na varanda, a neve, imaculada,  já 

com um palmo bem medido de es-
pessura,  tinha a beleza dos postais 
de boas-festas.  Uma beleza  que 
o esmagava e acabrunhava ainda 
mais.
A solidão, que rondava por ali,  

quando lobrigou o homem, soltou 
uma gargalhada satânica e, expe-
riente em tais andanças,  adivinhou 
a fragilidade da presa. Com uma 
pirueta, esvoaçou ao seu redor,  ati-
rou-lhe logo as garras ao pescoço, 
cravou-lhe a dentuça na alma.
Mas,  surpreendentemente, desta 

vez, o homem não cedeu à primeira 
investida,  um estremecimento  de 
resistência revoltou-lhe o corpo. 
Naquela noite  de todos os prodí-
gios,  no mais profundo do seu ser 
reacendeu-se  a última brasa que 
restava  da fogueira que lhe alumia-
ra os passos nos seus descuidados 
tempos  de  criança.  Para espanto 
da solidão, o rastilho do pensamen-
to que lhe aflorou a fronte ateou-lhe 
um sorriso nos lábios que alastrou, 
traquinas, infantil, pelo rosto sulca-
do pelos reveses da vida. 
“Isto não é de homem  ajuizado e 

da minha idade,” ainda hesitou, re-
lutante em ceder à tentação. 
Mas foi de pouca dura  a resistên-

cia. Logo  afastados os pruridos, 

dono  duma energia há tanto tempo 
arredia, envergou o casaco e as bo-
tas da neve, enfiou um gorro cabeça 
abaixo  e saltou para a varanda com 
a ligeireza e  o entusiasmo dos tem-
pos da infância.  Atirou-se à obra, 
jovial. Em três tempo,  o boneco de 
neve estava de pé, a alva cabeçor-
ra  à espera do gorro que o homem 
tirou da própria cabeça, para o or-
namentar com desvelos paternais.  
As mãos, ágeis, inspiradas por for-
ças desconhecidas,  modelaram um 

nariz proeminente e o arredondado 
da testa, desenharam uma boca, tor-
nearam os contornos dum manto.
Ao redor, a solidão rangia os den-

tes, restolhava sobre a neve, com 
silvos de serpente enfurecica. Mas o 
homem já nem se apercebia da sua 
presença. As mãos, a escorrerem 
poesia, ávidas, continuavam a mol-
dar a sua criação, a aperfeiçoar-lhe 
os contornos, a burilar os últimos 
detalhes.
“Estás mesmo engraçado”, disse, 

dando dois passos atrás , para admi-
rar o resultado do seu labor. O sor-
riso continuava-lhe pendurado dos 
lábios, como uma flor. 
A solidão continuava a arrastar-se 

pela neve, enroscou-se num recanto 
afastado da varanda, perplexa, ven-
cida.
Mas a tarefa do homem ainda não 

terminara. Os seus passos determi-
nados conduziram-no ao interior 
do apartamento, à cozinha, don-
de regressou com algumas rodelas 
de cenoura que pregou na capa do 
boneco, numa imitação de botões 
flamejantes. Duas azeitonas pretas 
deram vida aos buracos dos olhos, 
foram o retoque final.
“Agora, sim, estás perfeito. Tenho 

que te dar um nome. Monico, estás 
de acordo? “, - Pareceu-lhe que a 
sua proposta agradara ao boneco. – 
Ficas, então,  o Monico.
Beliscado pelo frio, regressou ao 

aconchego do apartamento. Através 
da vidraça que a neve começava a 
rendilhar com delicadas filigranas 
de cristal, ficou a admirar a sua 
obra. O boneco, com o gorro à ban-
da, todo pimpão na sua farpela, pa-
recia sorrir-lhe.
Um esquilo observara toda a cena 

do conforto do seu refúgio na abri-

MANUEl
CArvAlho

gada dum ébano de braços verga-
dos pelo peso da neve.  A princípio, 
condoera-se com o rosto devastado 
do homem esborrachado contra a 
vidraça. Assistira, indignado, ao 
ataque traiçoeiro da solidão. Dera 
um guincho de satisfação com a 
reacção inesperada do homem. 
Até dera sapatadas de alegria na 
neve quando o boneco  começara 
a  crescer e a ganhar forma. Mas o 
seu maior contentamento aconteceu 
quando vira a gulodice das rodelas 
de cenoura a servir de botões. Feliz 
por não ter de ir esgatanhar a neve à 
procura da sua ração de bolotas em 
qualquer esconderijo improvável 
,  saiu do seu refúgio,  de orelhas 
espetadas e ventas frementes.  Mal 
o homem  virou costas e entrou em 
casa, amaranhou varanda acima, 
atraído pelo inesperado festim que 
se lhe oferecia, farto, em tempos de 
tanta míngua.
Uma golfada de ira alastrou pelo 

rosto do homem quando viu o es-
quilo comer o primeiro botão, o seu 
primeiro impulso foi abrir a porta de 
rompão e expulsar o intruso a pon-
tapés. Mas  foi detido por estranha 
voz impregnada de paz que crescia 
no silêncio da noite sagrada.
Após deglutir dois botões, saciado, 

o esquilo, sem pressa de regressar 
ao seu refúgio,  trepou,  agilmente,   
pela capa do boneco  acima e , ter-
nurento,  brincalhão, encostou-lhe o 
focinho  ao rosto enregelado.  Foi 
quanto bastou para que o milagre 
acontecesse. Num repente, numa al-
quimia redentora ,o boneco de neve 
ganhou vida, humanizou-se.  Estre-
meceu, piscou os olhos de azeito-
na,  a boca rasgou-se num sorriso 
bonacheirão a ressumar emoções 
mal contidas. No silêncio daquela 
noite repleta duma luminosidade 
quase diurna, , um rio da ternura 
ousara correr para os braços do mar 
profundo da vida, o calor do amor 
vencera, mais uma vez, para remis-
são da humanidade, a ferocidade da 
solidão.
A princípio atónito, mal podendo 

acreditar no que os seus olhos viam, 
o homem acabou por derrubar  os 
altos muros que o aprisionavam. Li-
berto, num impulso irresistível, em 
harmonia com o mundo, escanca-
rou  a bocarra da porta e convidou o 
boneco de neve a entrar.
“Vem, vamos consoar juntos”, as 

palavras esvoaçaram como revoada 
de notas musicais  soltas das cordas 
dum violino a vibrar por ali. “Po-
mos a cozer duas postas de bacalhau 
com grelos. Com  um bom copo de 
vinho a acompanhar, vamo-nos re-
galar.”
do lado de fora, o esquilo alçou a 

cauda, radiante, os olhos tremelu-
ziam-lhe como  estrelas. 
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cArNEIrO: Carta da semana: valete de paus, 
que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: 
poderá receber a visita inesperada de um amigo 
de longa data. receba-o de braços abertos. saú-

de: O seu organismo poderá andar desregulado. Esteja 
atento às suas indicações. dinheiro: possibilidade de 
ganhar lucros inesperados. seja audaz e faça um ex-
celente investimento. números da sorte: 9, 11, 17, 22, 
28, 29

TOurO: Carta da semana: rei de paus, que 
significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Opte 
por atitudes de compreensão e tolerância para 
com os seus filhos. Saúde: Poderá sentir-se um 

pouco cansado e sem energia. melhore a sua alimenta-
ção. dinheiro: aposte na sua competência, pois poderá 
ser recompensado da forma como merece. números da 
sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

gémEOs: Carta da semana: valete de Copas, 
que significa Lealdade, Reflexão. Amor: A sua 
vida afetiva poderá não estar a ter os contornos 
que planeou. procure não perder a calma e in-

vista na sua felicidade. trate-se com amor! saúde: não 
abuse dos alimentos que sabe que prejudicam o seu es-
tômago. dinheiro: prevê-se uma semana extremamente 
positiva em termos profissionais. 
números da sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

cArANguEjO: Carta da semana: 9 de Espa-
das, que significa Mau Pressentimento, Angús-
tia. amor: tome consciência dos seus atos, pois 
estes poderão estar a contribuir negativamente 

para a sua relação. saúde: Evite situações que possam 
provocar uma alteração do seu sistema nervoso. Cuidar 
da sua saúde não é uma questão de querer. é um de-
ver. dinheiro: modere as palavras e pense bem antes de 
falar. Uma atitude irrefletida pode aborrecer um superior 
hierárquico. números da sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

lEÃO: Carta da semana: 6 de Ouros, que sig-
nifica Generosidade. Amor: A sua cara-metade 
não merece ser tratada com indiferença. pense 
um pouco melhor na sua forma de agir. saúde: 

as tensões acumuladas podem fazer com que se sinta 
cansado e desmotivado. dinheiro: atenção, a sua quali-
dade profissional poderá estar a ser testada. 
números da sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

virgem: Carta da semana: ás de Espadas, que 
significa Sucesso. Amor: O amor estará aben-
çoado. aproveite ao máximo este momento de 
comunhão. saúde: O trabalho não é tudo! des-
canse mais e pense seriamente na sua saúde. 

dinheiro: aja de forma ponderada, não coloque em risco 
a sua estabilidade financeira. Pense bem antes de gas-
tar indevidamente. 
números da sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

bAlANÇA: Carta da semana: 4 de Espadas, 
que significa Inquietação, agitação. Amor: Ponha 
as cartas na mesa, evite esconder a verdade. 
seja o mais honesto possível com a sua cara-
-metade. saúde: aja em consciência e não co-

meta excessos que o seu organismo não suporta. di-
nheiro: Ouça os conselhos da pessoa com quem divide 
as tarefas diárias. 
números da sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

EscOrpIÃO: Carta da semana: O Julgamento, 
que significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Aposte 
nos seus sentimentos e poderá, em conjunto 
com a sua cara-metade, tomar uma decisão im-

portante para ambos. saúde: a sua capacidade de recu-
peração de energias será notória. Esqueça o passado e 
viva o presente, o passado passou, aceite-o! dinheiro: 
Esforce-se por conseguir atingir os seus objetivos profis-
sionais. seja audaz e perseverante. 
números da sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

sAgITÁrIO: Carta da semana: a roda da For-
tuna, que significa Sorte, Acontecimentos Ines-
perados. amor: ponha o seu orgulho de lado 
e vá à procura da felicidade. seja feliz! saúde: 

Lembre-se que fumar não faz mal apenas a si; tenha em 
atenção a saúde da sua família. dinheiro: aposte nos 
seus projetos pessoais. seja inovador e arrojado. pode-
rá ter ótimas surpresas. 
números da sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

cAprIcórNIO: Carta da semana: a Lua, que 
significa Falsas Ilusões. Amor: Uma velha lem-
brança poderá pairar na sua mente, causando 
algumas dúvidas no seu coração. procure ter 

uma vida de paz e amor. saúde: nesta área não terá 
muitas razões para ficar preocupado, o que não significa 
que deixe de ter os cuidados mínimos. dinheiro: utilize 
a sua capacidade de organização para sugerir algumas 
mudanças no seu departamento.
números da sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

AQuÁrIO: Carta da semana: O mundo, que sig-
nifica Fertilidade. Amor: Não se dedique apenas à 
sua vida profissional, dê mais atenção à pessoa 
que ama. saúde: Liberte o stress que tem acu-

mulado dentro de si. dinheiro: património protegido. Con-
tinue a adotar uma postura de contenção. será bastante 
positivo para si. números da sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

pEIXEs: Carta da semana: 8 de Copas, que sig-
nifica Concretização, Felicidade. Amor: Aja me-
nos com a razão e mais com o coração. assim, 
evitará conflitos desnecessários com a pessoa 
que ama. saúde: seja mais moderado e dê mais 

valor ao seu bem-estar. Se seguir em frente e fizer o que 
tem de ser feito, todos acabarão por aplaudi-lo! dinheiro: 
Esteja muito atento ao que se passa ao seu redor, pois 
algum colega pode não ser tão sincero quanto aparenta. 
números da sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

PAlAVrAs cruzAdAs

hOrósCOpO maria Helena martins

COisas dO arCO da velha PensAmento dA semAnA
Há momentos em que é preciso escolher en-

tre viver a sua própria vida plenamente, inteira-
mente, completamente, ou assumir a existência 
degradante, ignóbil e falsa que o mundo, na sua 
hipocrisia, nos impõe.

BUrro dE PrESÉPio MorrE Ao SEr 
montAdo Por homem de 150 qUilos
A localidade de Lucena, em Córdoba, está choca-

da com o acontecimento que está a marcar os úl-
timos dias. De acordo com o El Mundo, um burro 
que fazia parte do presépio local morreu depois de 
ter sido montado por um homem de 150 quilos. A 

polícia de Lucena, em Córdoba, está a investigar a 
morte de um burro de cinco meses que fazia parte 
do presépio local. Segundo o El Mundo, o animal 
morreu dois dias depois de ter sido montado por 
um homem cujo peso ronda os 150 quilos.Várias 
associações de defesa dos animais denunciaram o 
caso às autoridades até porque a fotografia do ho-
mem em cima do animal está a circular nas redes 
sociais.Na denúncia que chegou à polícia e a que 
o El Mundo teve acesso pode ler-se que o “indiví-
duo, a galope do burro, posou com orgulho para a 
fotografia com os seus 150 quilos”.

AxilAS PElUdAS E PiNTAdAS
É A NovA ModA FEMiNiNA!
A moda tem um potencial gigantesco de sur-

preender, de criar impacto, de chocar a socieda-
de. Nos anos 60 foi a minissaia que, a partir de 
Inglaterra, “chocou” o mundo. Até as calças de 
ganga, que hoje é são uma das peças mais co-
muns nos armários femininos, foram alvo de 
censura no momento da sua adaptação às per-
nas das mulheres.Atualmente estamos perante o 
boom de uma proposta bem mais ousada (para 
muitos(as)): axilas femininas peludas e… colo-
ridas! Tudo começou quando Roxy Hunt, fun-
cionária de um salão de cabeleireiro americano, 
resolveu pintar o sovaco de uma amiga (para que 
ele combinasse com o seu cabelo azul, como 
pode ver na foto abaixo). Após lançou a foto no 
seu blog e a coisa pegou.
post descreve passo a passo como realizar o fei-

to e, neste momento, já tem mais de 30.000 parti-
lhas. O texto acabou por gerar uma febre na vida 
real e, claro, na internet.Centenas e centenas de 
mulheres resolveram adotar a ideia e começaram 
a colorir os cabelos das axilas. Azul, rosa, roxo, 
amarelo... Todas as cores imagináveis estão a ser 
usadas por elas.

solução dA semAnA PAssAdA

hOrIZONTAIs: 1. alumiar, bar. 2. Li, Oro, Ermo. 3. Odor, su-
ciar. 4. desde, soar. 5. anca, Lar. 6. ar, Zorra, me. 7. Lei, dual. 
8. adua, moela. 9. aterro, Juiz. 10. baio, dia, se. 11. asa, rear-
mar. 
vErTIcAIs: 1. alodial, aba. 2. Lide, reatas. 3. Os, ideia. 4. 
mordaz, uro. 5. ir, Enodar. 6. aos, Cru, Ode. 7. usaram, ia. 8. 
Eco, alojar. 9. brial, Eu. 10. amaram, Lisa. 11. ror, refazer.

hOrIZONTAIs: 1. relação dos artistas que constituem 
uma companhia teatral ou de cinema. aguardente do 
melaço. 2. tratar com mimo. pluma. 3. minha (ant.). de 
cor amareloesbranquiçada. 4. O espaço aéreo. Filiado 
da extinta mocidade portuguesa, dos sete aos dez anos. 
5. Contr. da prep. de com o art. def. a. nome da letra F. 
naquele lugar. 6. arma branca, de lâmina curta e larga, 
com dois gumes. amargo. 7. Composição poética de 
assunto elevado e destinada ao canto. itinerário. gra-
ceja. 8. introduzir num orifício. Caminhar. 9. Que tarda 
em chegar. Fruto da ateira. 10. acidez do estômago. dar 
ladridos ou latidos. 11. grande porção. atacar com ga-
ses venenosos.
vErTIcAIs: 1. Querida. apertar com nó ou laçada. 2. 
país governado por um emir. Ensejo. 3. O bagaço de 
que se faz a água-pé. Estar unido por aderência. 4. so-
bre (prep.). inscrição. 5. Contr. da prep. em com o art. 
def. a. designa admiração, cansaço (interj.). 21.ª letra do 
alfabeto grego. 6. perturbação que altera o curso ordiná-
rio das coisas. instrumento musical, de cordas, de sons
mais graves que os da guitarra e de caixa em forma de 
8. 7. sétima nota da escala musical. Camareira. aque-
las. 8. patim. designa diferentes relações, como posse, 
matéria, lugar, providência (prep.). 9. rola pelo chão. 
altar cristão. 10. Junta. Exasperar. 11. saco de viagem. 
ter tonturas.
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serVIços consulAres
EmbAIXADA DE pOrTugAl Em OTAvA
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
t.:1.613.729.0883

cONsulADO gErAl DE pOrTugAl Em mONTrEAl
2020 rue de university, suite 2425, H3a 2a5
t.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366

hOrÁrIO DE ATENDImENTO
2ª-feira 9H00-13H00  |  14H00-15H30
3ª-feira 9H00-13H00
4ª-feira  9H00-13H00  |  14H00-17H00
5ª-feira 9H00-13H00
6ª-feira 9H00-13H00
sEcÇÃO vIsA
3ª-feira 14H00-15H00
5ª-feira 14H00-15H00

AssOcIAÇÃO DOs pAIs
333 de Castelneau, montreal t.:514.495.3284
Ass. DE NOssA sENhOrA DE fÁTImA
1815 Favreau, Laval,  t.:450.681.0612
Ass. pOrTuguEsA DO cANADÁ
4170 st-urbain, montreal t.:514.844.2269
Ass. pOrTuguEsA DO EspírITO sANTO
6024 Hochelaga, montreal t.:514.254.4647
Ass. pOrTuguEsA DE lAsAllE
2136a pigeon, montreal t.:514.366.6305
Ass. pOrTuguEsA DE sTE-ThérèsE
103b turgeon, ste-thérèse                          t.:514.435.0301
Ass. pOrTuguEsA DO wEsT IslAND
4789 boul. des sources, montreal        t.:514.684.0857
Ass. sAuDADEs DA TErrA QuEbEQuENTE

t.:514.237.3994
cAsA DOs AÇOrEs DO QuEbEQuE
229 Fleury O., montreal t.:514.388.4129
cENTrO cOm. DO DIvINO EspírITO sANTO
8672 Forbin Jason, montreal t.:514.353.1550
cENTrO cOmuNITÁrIO sANTA cruZ
60 rachel O., montreal t.:514.844.1011
cIrculO DOs AmIgOs DE rAbO DE pEIXE

t.:450.687.2082
clubE OrIENTAl pOrTuguês DE mONTrEAl
4000 Coutrai, H3s 1C2 t.:514.342.4373
clubE pOrTugAl DE mONTrEAl
4397 st-Lauent, H2W 1Z8 t.:514.844.1406
spOrT mONTrEAl E bENfIcA
100 bernard O., H2t 2K1 t.:514.273.4389

681 Jarry Est, montreal
Tel.: 514.273.9638

assOCiações e Clubes

Centro de ajuda à Família t.:514.982.0804
Centro acção sócio Comunitário t.:514.842.8045

centroS

filArmónicAS
bANDA DE NOssA sENhOrA DOs mIlAgrEs
6024, Hochelaga, montreal  t.:514.254.4647
fIlArmóNIcA DIvINO EspírITO sANTO
231, rue Fleury O, montreal  t.:514.844.1774
fIlArmóNIcA pOrTuguEsA DE mONTrEAl
260, rachel E., H2W 1r6  t.:514.982.0688

rAnchoS folclóricoS
cAmpINOs DO rIbATEjO t.:514.648.8343
EsTrElAs DO ATlâNTIcO t.:450.687.4035
IlhAs DO ENcANTO t.:514.388.4129
pOrTugAl DE mONTrEAl t.:514.834.0920
prAIAs DE pOrTugAl t.:514.844.1406
vErDE mINhO t.:514.865.7603

igrejAS
Igr. bApTIsTA pOrTuguEsA t.:514.577.5150
mIssÃO sANTA cruZ t.:514.844.1011
mIssÃO DE Nª sª DE fÁTImA t.:450.687.4035

FEliz NATAl
4245 Boul. st-laurent tel.: 514.281.0702

2615 place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

Mercearia 
portuguesa

7813 Cartier, mtl,Qc
Orçamento gratuito 
Tel.: 514.725.6531

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

tel.: 514.943.7907

TrANspOrTEs 
bENTO cOsTA
Tel.: 514.946.1988

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

Linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons naturais. 

resolve os seus 
problemas 

sem voodoo.
rOsA: 514-278-3956

AgÊnciAS
de ViAgenS

bAncoS e 
SerViçoS 

finAnceiroS

cAIXA pOrTuguEsA
4244 boul. st-Laurent

tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

cAnAlizAdor

fotogrAfo

contAbiliStAS

dentiStAS

4270 st-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

eletricidAde

225 gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

AgÊnciAS
funeráriAS

EDuINO mArTINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

imPortAdoreS

merceAriAS

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

monumentoS

notárioS

vOYAgE cONfOrT
4057 boul. st-Laurent

Tel.: 514.987.7666

355 rua rachel Este
Tel.: 514.844.3054

trAduçõeS

trAnSPorteS

casamentos, 
batizados,festas,...

A bom preço
Tel.: 514.299.1593

4270 st-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

reStAurAnteS

giLbErtO
rEnOvaÇõEs

gErais

t.: 514.668.6281

renoVAçõeS

TRAGA O SEU VINHO
LE GRILL

TASQUARIA
Cozinha portuguesa

peixe | tapas

2490 bélanger, montreal
tel.: 514.729.4894

na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

inForMaÇÃo
pra QueM LÊ.

resuLtado pra
QueM anuncia.

reStAurAnteS

5938, st-Hubert (rosemont)
montreal, QC, H2s 2L7

Tel.: 514.272.9797

Chouriçor Inc.
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
Fax: 514.842.1252

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
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emPregoS emPregoS
Está a ganhar o que 
merece? trabalha 
a partir de casa. 

part-time: 500-1500$ 
possíveis. Full-time: 

2500-4000$ possíveis. 
Compatível com outras 
atividades ou emprego.

514-961-0770

Companhia alimentário Precisa-se de pes-
soas para embalagem, produçao, limpeza, 
carrinho elevador “Shipping” e trabalho ge-
ral, para o dia, das 7h00 às 15h30 e para a 
noite das 15h30 até meia-noite. Enviar cv por 
e-mail: hr@worlee.net.

750 rue Gougeon, Saint-Laurent (Qc), Canada, H4T4L5
T (514) 332-6455 | f (514) 332-6475

http://www.worlee.net

cAfé A bOlA
O café 
A bola 

precisa de 
cozinheiro com 

especialidade em 
cozinha portuguesa.

438-879-9926

Governanta / “Nanny”
posição a tempo inteiro (40 horas por semana durante 
o dia), pode viver lá ou não e salário mínimo.
deveres implica: Fazer comida, limpeza, tarefas or-
ganizadas, ajuda-geral em relação à casa e a tomar 
conta de crianças (6 e 9 anos de idade).
Endereço: no centro da cidade montreal, podemos pa-
trocinar (fazer um contrato), se necessário. deve falar 
inglês ou francês como primeira ou segunda língua.

cONTATAr 
pEYrOw: 514-947-2909

precisa-se de um con-
dutor de class 1 com 
ao menos 3 anos de 
experiência. vai ter se-
guros de grupo e pode 
ser sindicado.

Enviar Fax:
450-736-0795

perca peso de forma 
natural e definitiva. 

programa nutricional 
recomendado
por médicos.

acompanhamento 
gratuito

CarLOs paLma
514-961-0770

SerViço

emPregoS

fazemos todo
o tipo de

renovações
interior.
ferreira

514-655-7168

Vende-Se

grandE EspECiaL
10 COELHOs para 120$

t.:450-659-3630 Ou 450-659-7938

Precisa-se de pessoa para tomar conta de uma senho-
ra idosa. Deve ser uma senhora portuguesa que deve 
ir viver lá. As tarefas vão ser: limpeza da casa, fazer 
comida e fazer compras. 514-808-4165

Companhia precisa-se de 
homens ou mulheres com 
experiência na industria 
da limpeza para edificios 
corporativos, comerciais 
ou industriais. deve ter um 
carro.

450-975-0584 ou enviar
Cv por Fax 450-975-1977

ou por email
sangrag@saronet.compadaria Notre maison

Precisa-se de padeiro 
com experiência.

514-844-2169

paderia nossa 
senhora do rosário

Precisa-se de padeiro 
ou ajudante padeiro 
a tempo inteiro com 

experiencia

514-843-6668

Precisa-se de homem para manutenção 
para uma pequena empresa imobiliária. 

Experiência mínima de cinco anos, 
com o carro, deve falar inglês e 

francês, auto-motivado e engenhoso. 
40hs por semana garantidas, enviar cv 

por email: pfeifer@groupefeifer.com

imPecáVel!!! 
duplex com cave toda acabada e gara-
gem. Casa muito bem estimada, mesmos 
proprietários desde 27anos! teto, janelas 
e portas novas e muito mais! belo, grande 
quintal. rés-de-chão disponível ao com-
prador, segundo andar alugado por $815/
mês muito interesante! bem situada ao 
suL da autoestrada metropolitana, numa 
rua bem sossegada. 

$479,000

Magnifico condo com 2 qtos fechados 
muito bem situado na Henri-Julien à es-
quina da mont royal. Const. ’99. Lareira. 
Chão de madeira. ar-cond. 1 grande bal-
cão e terraço privado com vista na mon-
tanha! venha ver! $369,000 negociável.

Plateau
Magnifico apartamento renovado 
a alugar na rua Coloniale. 4 ½ com 
um quarto fechado (poss. de separar 
un 2do quarto). Cozinha e casa de 
banho renovadas. inclui os electro-
-domesticos , aquecimento , electri-
cidade e ar-condicionado. tem um 
pequeno quintal ao uso exclusivo. 

$1350/mês
dispOnivEL rapidamEntE!

a beira de villeray

† cArlOs rODrIguEs
Faleceu em montreal no dia 17 de 
dezembro de 2014, com 55 anos. O 
senhor Carlos rodrigues é natural 
de santa Cruz, madeira.
Deixa na dor sua filha Lisa-Marie 
(Gildo), seu filho Brian, netos Isabe-
lla e Justin. sua mãe benvinda da 
silva rodrigues, irmãos/ãs, cunha-
dos/as, sobrinhos/as, familiares e 
amigos.
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | memoria
4231, boul. st-laurent, montréal
514-277-7778
Eduino martins
a missa de corpo foi segunda-feira, 22 de dezembro de 
2014 às 10h na igreja santa Cruz. Foi sepultado no ce-
mitério notre-dame-des-neiges. 
a familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. bem Hajam.

inForMaÇÃo pra QueM LÊ.

resuLtado pra QueM anuncia.

† ArTur DOs sANTOs cAfuA
Faleceu em montreal no 18 de 
dezembro 2014, com 85 anos de 
idade, o senhor artur dos santos 
Cafua, natural de Franca do Cam-
po, são miguel, açores, esposo 
da já falecida maria José teixeira.
Deixa na dor seu filho António 
(Filomena Fontes), suas filhas Al-
merinda (José manuel da ponte), 
maria Zulmira, ana maria (manuel 
pimentel), Olivia (danny andra-
de), seus 11 netos/as e 3 bisne-
tas. seus irmãos José, Humber-
to, e seus conjugues, sua irmã 
assunção. sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | memoria
1120, jean-Talon E., montréal
514-277-7778
Eduino martins
a missa do corpo presente foi segunda-feira, 22 de de-
zembro 2014, às 11h15 na igreja santa Cruz, e foi se-
pultado no cemiterio notre-dame des neiges.
renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia 
que vai se realizar, quinta-feira, 25 de dezembro 2014, 
às 11h30 na igreja santa Cruz
a familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. bem Hajam.
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Diz o Chefe para o empregado:- Zé ! Tu acre-
ditas na vida depois da morte?Responde-lhe 
o empregado:- Claro que não!   Não existem 
provas nenhumas disso!Diz-lhe então o Chefe 
: - Pois, mas agora existem. Ontem, depois de 
teres saído mais cedo para ires ao funeral do 
teu tio, ele veio aqui à tua procura!... 

3 mulheres entram na maternidade, sendo uma 
delas cigana. Nasce o filho da 1ª, o médico dá-
-lhe uma palmada no rabito e o bebé desata 
a chorar. Com a 2ª mulher, a situação é igual. 
Quando nasce o ciganito, em vez de 1, a crian-
ça apanha 5 palmadas.
No dia seguinte, a cigana indignada pergunta 
ao médico:
- AAiiiii sr Dôtôri, porque é que o sr. aos outros 
bebés só deu 1 palmada e o meu levou 5?!!!
- Minha senhora, se ele não me largasse o reló-
gio ainda apanhava mais!!!”
 
NOS já tínhamos wireless no inicio...
Durante escavações recentes nos EUA, os ar-
queólogos descobriram, a 100  m de profundi-
dade, vestígios de fios de cobre que datavam 
do ano  1.000. 
Os americanos concluíram que os seus ante-
passados já dispunham de uma rede telefónica 
desde aquela época.
 Entretanto os espanhóis escavaram também o 
seu subsolo, encontrando restos de fibras ópti-
cas a 200 m de profundidade. 
Após minuciosas análises, concluíram que elas 
tinham cerca de 2.000 anos de idade, divulgan-
do triunfantes, que os seus antepassados já 
dispunham de uma rede digital à base de fibra 
óptica quando Jesus nasceu!
Uma semana depois, em Beja, no semanário lo-
cal, foi publicada a seguinte notícia:
“Após inúmeras escavações arqueológicas no 
subsolo de Beja, Évora, Moura, Estremoz e Re-
dondo, entre outras localidades alentejanas, 
até uma profundidade de 5000 m, os cientistas 
alentejanos não encontraram absolutamente 
nada. Assim se conclui que os antigos habi-
tantes daquela região alentejana já dispunham, 
há 5.000 anos atrás, de uma rede de comuni-
cações sem-fios, vulgarmente conhecida, hoje 
em dia, pela designação de “Wireless”.

bebe três litrOs de água pOr dia, 
num mês reJuvenesCe 10 anOs

OperaçãO big herO

6 2
3 1 96

Nova animação da disney, operação Big 
hero é a primeira obra do estúdio de 

Mickey a adaptar quadrinhos da Marvel. Se 
você nunca ouviu falar desses personagens, 
não se preocupe, eles tiveram vida curta nos 
anos 90 e foram lançados, principalmente, 
para o mercado japonês. Foi exatamente essa 
obscuridade que fez a produtora escolher essa 
franquia, afinal seria a oportunidade perfeita 
para criar algo novo a partir de propriedade 
intelectual da Casa das ideias, sem interferir 
com os medalhões da companhia. o resultado 
é um filme muito bem trabalhado, divertido e 
com muita ação.
O longa acompanha Hiro Hamada, jovem pro-

dígio da robótica, e seu companheiro Baymax. 
Quando descobrem uma conspiração criminosa 
para roubar uma tecnologia inovadora, reúnem 
uma equipe de gênios para salvar San Fransokyo. 
Esse grupo inclui a rebelde GoGo Tamago, o cui-
dadoso Wasabi, a especialista em química Honey 
Lemon e o excêntrico Fred. Como há coisas de-
mais acontecendo na trama, não sobra muito es-
paço para desenvolver todos os membros da equi-
pe como mereciam. Os companheiros de Hiro e 
Baymax nunca vão além dos arquétipos básicos 
e, embora o roteiro tente criar empatia pela forma 
como se importam com Hiro, nunca chega a fazer 
com que os espectadores se importem com todos 
eles, como acontece em Os Incríveis, por exemplo. 
É uma oportunidade perdida, verdade, entretanto 
o roteiro está mais preocupado em desenvolver a 
relação da dupla de protagonistas e faz isso muito 
bem. Baymax é um robô único. Seu exterior, ins-
pirado em tecnologias reais, é composto de vinil 
– o que lhe proporciona visual de marshmallow 
gigante. Extremamente dócil e inocente, o perso-
nagem alterna momentos paternos, quando tenta 
cuidar de Hiro, e infantis, quando luta para enten-
der o mundo onde vive. Visualmente, o longa é 
muito bem feito. As cenas de ação funcionam, a 
aparência dos heróis e vilão é criativa e os efeitos 

de luz, sombra e reflexos evidenciam grande tra-
balho técnico da equipe de produção. A fantástica 
cidade onde a aventura é ambientada mistura São 
Francisco e Tóquio, tudo para manter o clima da 
obra original, criada para o mercado japonês, e ser 
facilmente reconhecível por crianças do mundo 
todo. Com clima levemente Cyberpunk, o cená-

rio é complemente perfeito para a atmosfera da 
produção. Com tantos elementos interessantes, é 
curioso que a história de Operação Big Hero não 
assuma riscos maiores. Com lições de moral posi-
tivistas, como é comum em obras do estúdio, e re-
velações previsíveis, a trama poderia ir além para 
fazer dessa animação algo ainda mais impactante, 
como acontece com Wall-E, por exemplo.

Uma mulher de 42 anos decidiu começar a 
beber três litros de água por dia e, após 

um mês, as diferenças no seu grão de pele 
são notórias, como pode verificar na imagem 
acima. Em declarações ao daily Mail, Sarah 
smith afirma que “todos os sistemas e funções 
do nosso corpo dependem de água”.
 Sarah Smith sofria de dores de ca-

beça e de indigestão e, depois de falar 
com o seu neurologista e com o seu 
nutricionista, iniciou uma experiên-
cia de um mês, em que bebia três li-
tros de água por dia. A mulher de 42 
anos, mãe de dois filhos, fotografou-
-se antes de começar a experiência 
e depois e publicou os resultados no 
Daily Mail. As diferenças são notó-
rias, dando impressão de rejuvenes-
cimento significativo da pele.De acordo com 
Sarah, a desidratação era a causa do “envelhe-
cimento à volta dos olhos, de uma profusão de 
rugas e de uma pigmentação estranha na pele”. 
Este aspeto pouco saudável da pele estará, en-
tão, relacionado com o consumo de água.Sarah 
adiantou, ainda, que decidiu levar a cabo esta ex-

periência depois de ler um estudo que dizia que 
uma em cada cinco mulheres, no Reino Unido, 
consomem menos do que a quantidade diária 
recomendada de água.“Todos os sistemas e fun-
ções do nosso corpo dependem de água. Limpa 
as toxinas dos órgãos vitais, leva nutrientes para 
as células, hidrata tecidos dos ouvidos, do nariz 

e da garganta e elimina resíduos”, esclareceu a 
mulher.No entanto, a conclusão não é aceite de 
forma generalizada. Um dermatologista afirmou 
à revista Cosmo UK que “não existem dados su-
ficientes que provem que oito [ou mais] copos 
de água por dia melhorem realmente o tom e a 
textura da pele”.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, boul. st-laurent, suite 204

montréal, Qué., h2w 1Z3

alain Côté O.d.
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anemia – reservas em baixa
AUGUSTo MAChAdo

Nem sempre a alimentação é suficiente para 
corrigir uma carência de ferro, dizem os médi-
cos. Perante o cansaço, tonturas e falta de ener-
gia, não ignore os sintomas, vá ao médico. Pode 
ser necessário tomar comprimidos de ferro meia 
hora antes da refeição. Uma anemia por carên-
cia de ferro pode surgir de forma repentina após 
uma grande hemorragia (devido a uma cirurgia 
ou acidente, por exemplo), mas, geralmente, a 
situação evolui durante meses ou anos de forma 
silenciosa, sem sintomas evidentes.
Dizem aqueles que cuidam da nossa saúde que 

o ferro é essencial para a produção de hemoglo-
bina, o constituinte dos glóbulos vermelhos que 
transporta o oxigénio para os tecidos e órgãos. 
Na sua falta, estes não recebem o oxigénio habi-
tual. Numa fase inicial, os níveis de hemoglobi-
na são normais, porque o organismo ainda pode 
recorrer a reservas, nomeadamente no fígado. 
Mas, à medida que as reservas se esgotam, pode 
surgir uma deficiência, com uma hemoglobi-
na mais baixa, gerando queixas como cansa-
ço. Deixar a situação arrastar-se pode mesmo 
causar anemia, com níveis de hemoglobina tão 
baixos que o sangue não consegue transportar o 
oxigénio. Surgem então sintomas como fadiga, 
palidez, falta de ar, palpitações ou dor no peito, 
dores de cabeça ou tonturas.
É uma evolução lenta e silenciosa. O paciente 

passa por várias fases antes que a anemia por 
falta de ferro se instale. O problema pode resul-
tar de uma alimentação pobre em ferro, como 
no vegetarianismo, ou de uma perda excessiva 
deste mineral. É possível tal acontecer na se-
quência de menstruações abundantes, doação 
de sangue ou uma hemorragia interna não vi-
sível, como em caso de úlceras no estômago. 
Também há alturas em que o organismo tem ne-

cessidades acrescidas, é o caso da gravidez, para 
garantir que o feto receba o oxigénio e os nu-
trientes necessários. As mulheres em idade fér-
til e as grávidas são, assim, o grupo com maior 
prevalência de anemia. 
Como combater o cansaço? Uma análise ao 

sangue permite averiguar se há um défice de fer-
ro ou mesmo uma anemia ou, outros fatores que 
poderão ter causado esta deficiência no sangue, 
como hemorragias internas originadas por úlce-
ras ou lesões malignas. E como corrigir este dé-
fice? A vitamina C ajuda a absorver o ferro, pelo 
que é aconselhável o seu reforço. Mas, perante 
uma anemia, uma dieta rica em ferro não basta, 
dizem os especialistas. São precisos medica-
mentos de ferro prescritos pelo médico, (100 a 
200 miligramas por dia, consoante a gravidade) 
durante alguns meses, para repor as reservas no 
organismo. Recomenda-se tomar os comprimi-
dos meia hora antes do pequeno- almoço, para 
evitar interações com os alimentos. Caso se sin-
ta mal ao fazê-lo em jejum, tome-os juntamen-
te com a refeição ou logo após. Em geral, são 
precisos quatro a seis meses de tratamento para 
repor os níveis de ferro no organismo.
Cuidado com os suplementos, avisam os mé-

dicos, “se sentir cansaço extremo, não gaste di-
nheiro em suplementos de ferro (de venda livre) 
por iniciativa própria. Mesmo que tenha ane-
mia, não são a solução: a dosagem é, em regra, 
insuficiente para suprir as necessidades. Além 
disso, de nada adiantarão se os sintomas não se 
deverem à falta de ferro e poderá estar atrasar 
o diagnóstico de um problema mais grave”. O 
ferro em excesso, avisam os médicos, pode até 
causar prisão de ventre, náuseas, vómitos e do-
res de estômago e danificar alguns órgãos, como 
o fígado, nomeadamente em crianças. Antes de 
tomarmos a vitamina ferro, devemos consultar 
um médico e, respeitar a dose recomendada.

O verbO partilhar
ANTóNio PEdro CoSTA

Esta crónica semanal é publicada na vés-
pera do Natal, ocasião onde não apenas 

solidariedade deve reinar, mas sobretudo o 
dever de ser promover a esperança de uma 
verdadeira e profunda alegria, mesmo que o 
coração esteja partido pelas agruras da vida.
Cada um de nós tem o encargo nestes tempos 

que estamos a viver, de dar testemunho desta 
esperança e desta alegria, que não se traduz em 
prendas, luzes, em ostentação, em grandes jan-
taradas e bebidas, mas dar atenção ao outro que 
está ao nosso lado, na nossa rua, no nosso em-
prego, e que precisa de um amparo e de carinho 
e, que ao longo de todo o ano, é um indigente 
por um olhar de alguém que lhe dispense afecto 
e cuidados.
O ritmo da vida torna-nos superficiais, face ao 

intenso ruído que nos assola de todos os lados e 
por isso mesmo ficamos sem tempo para parar, 
para ouvir e saber discernir o que é preciso fazer 
e assim podermos ver com olhos de ver, o que se 
vai passando à nossa volta.
Num mundo de guerras, de conflitos de toda a 

ordem, de crises sociais e económicas, de muita 
gente com fome e inseguras, a falta de esperança 
apodera-se dos desalentados e vivem deprimi-
dos. Mas, os que menos sofrem, podem ter um 
gesto para com os desanimados e abatidos e pe-
los que receiam pelo dia de amanhã, sem terem o 
indispensável para viver com dignidade.
Quando muitos baixam os braços, seguros que 

nada se pode fazer, e que não há um futuro ri-
sonho, surge a esperança de celebrar o Natal, 
abrindo-nos aos valores que o Deus Menino nos 
trouxe com o seu nascimento, numa era em que 
o mundo, tal como hoje em dia, também era agi-
tado, pois Ele nasceu no maior desconforto na 
pequena e desconhecida cidade de Belém, foi 
perseguido e foi levado para o Egito e até mais 
tarde foi torturado e morto. 
Temos que nos desprender das coisas e dar so-

bretudo atenção às pessoas, guiados pelos pe-
quenos sinais do dia a dia que desatentamente 
não nos apercebemos, pois esta é uma das lições 
do presépio que desde a nossa infância aprende-
mos a olhar para ingenuidade das figurinhas que 
desveladamente se encaminham ao encontro da 
luz da estrela, até onde se encontrava envolto em 
panos, numa manjedoura onde o boi bento dor-
mia, o Messias prometido. 
Por isso, neste Natal seria bom colocarmos 

diante da manjedoura e não da árvore, todos os 
sonhos, todos os sofrimentos e toda a esperança 
num mundo melhor. Quantos serão os que cho-
ram nesta quadra sem terem quem lhes enxugue 
uma lágrima sequer e sofrem sozinhos, abando-
nados, sem que haja alguém que os acuda? 
Quantos estão no desemprego e sem perspetivas 

de um trabalho para readquirirem a sua dignida-
de e quantos jovens saídos das universidades ou 
das escolas, que procuram um posto de trabalho 
sem terem uma saída que não vaguearem pelas 
ruas, desalentados e desiludidos com a vida e 
se refugiam nas tóxico-dependencias? Quantos 
por estes dias se encontram nos hospitais ou os 
seus parentes partiram deste mundo ou mesmo 
se encontram desamparados e passando por pri-
vações? 
Por isso, é tão difícil explicar aos mais novos 

o verdadeiro significado do Natal, ou falar dos 
valores subjacentes a esta grande acontecimento, 
quando os adultos adulteraram completamente a 
grandeza da festa natalícia. 
Estas situações podem incutir em cada um de 

nós, um maior espírito de solidariedade, mas 
para tal, temos que estar atentos ao nosso pró-
ximo, que pode ser o nosso vizinho. Façamos 
das privações à nossa volta a nossa causa; não 
olhemos só para aquilo de que nos privaram; mas 
partilhemos generosamente o que temos com 
quem tem menos do que nós.

João Arruda e a sua 
família desejam 
um Feliz Natal e 

própero Ano Novo
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JoEl NETo

rEGrESSo A CASA | UM diário AÇoriANo

bebemOs um Calzim?

terrA Chã, 17 de noVemBro de 2014
Primeiro são os termos. Piscas e pechinchinhos. 

Tarelos e tafulhos. Gamas e donetes, sueras e al-
varozes. Cambetas, banaços, batacús. Derriços e 
enriços. Belicas e biscoitas. Valhacas e maraus. 
Pitafes e tricofáites. Custódios, alaricados, lapa-
rosos. Naiões, basões e tatões. Às vezes trata-se 
apenas de um português mais antigo, não tão dis-
tinto assim daqueles que encontramos em Trás-
-Os-Montes ou nas Beiras. Mas também há ame-
ricanismos, eufemismos, regionalismos em geral 
– até localismos vindos de uma memória popular 
mais recente do que imaginamos.
Depois são as expressões. As sinestesias. As 

metonímias. As metáforas. As hipálages. “Tu és 
um disparate!” como elogio: és o maior. “Faz-te 
discretinho!” como ralhete: está sossegado. “Eu 
digo-lhe vergonhas” como gabarolice: digo-lhe 
tudo quanto me apetece e ela ainda não me es-
bofeteou. “Salta p’á carrinha!” como malandri-
ce: anda cá, garota, que eu faço-te desgraças. “Já 
estás a derramar” como alerta: não bebas mais 
que só dizes asneiras, vê-se logo que estás “três 
vezes nove vinte e sete”.
Ou bêbedo.
Uma pessoa vai na urbana e não tarda está a 

meter conversa com a senhora que torce o nariz 
a um miúdo ao fundo.
– Credo, aquele rapaz é um cegão...
– O que é “cegão”?
– Está sempre a tecer!
– O que é “tecer”?
– É inticante.
– Ah.
“Urbana” é a carreira urbana: o autocarro que 

vai das freguesias à cidade. Fora as horas de pon-
ta, leva sobretudo velhotas: algumas aberrocidi-
nhas, outras mais tenteadinhas e outras já encar-
reiradinhas. Em havendo bagalhoço, o sol brilha.
Quem poderia resistir ao falar desta terra?

terrA Chã, 18 de noVemBro de 2014
Um dia destes houve um sismo no Faial. Liga-

ram-me de Lisboa: estaria tudo bem comigo e 
com os meus? Fui ver à Internet: fora um 4,2° 
na escala de Richter, com epicentro 55 quilóme-
tros a Noroeste da ilha do Faial. Se houvesse um 
sismo de 4,2° com epicentro debaixo da minha 
cama, eu bocejava: “Olha, passou um camião aí 
numa freguesia qualquer...” Foi algures sobre a 
Crista Média Atlântica que separa o Faial das 
Flores, a cerca de 190 quilómetros de distância.
Todos os dias, aqui nas ilhas, há alguma coi-

sa com que talvez pudéssemos alarmar-nos. Se 
não for um sismo é um alerta de temporal, se 
não for um alerta de temporal é um risco de 
derrocada, se não for um risco de derrocada é 
uma fumarola. Sei de um aviso e, tolo, ponho 
na minha página de Facebook: “Contem a nossa 
história.” A maior parte já me manda pastar. Al-
guns levam-me a sério. Peço-lhes desculpa. Na 
verdade, não é que às vezes não haja estragos. 
Mas, como sempre, este povo acordará no dia 
seguinte e olhará para o que estiver destruído e 
reconstruirá aquilo que tiver de ser reconstruído 
e cozinhará uma alcatra para o jantar, que come-
rá a rir. Salvo tragédias esporádicas, nada disto é 

diferente de um dia normal. Os nossos amigos de 
além-mar preocupam-se mais do que a maioria 
de nós. Os que de nós se preocupam tanto como 
eles é porque têm problemas específicos: barcos 
para amarrar, animais para arrecadar, telhados 
para proteger. São uma minoria, embora mere-
çam a nossa preocupação. Mesmo assim, muitos 
deles cozinharão a sua alcatra também – e, como 
nós, comê-la-ão rindo.

terrA Chã, 19 de noVemBro de 2014
No fim-de-semana fiz curtume. Este ano tive 

menos tempo para a horta – algum milho, algum 
nabo, e de resto não mais do que duas burrinhas 
de tomate, cultura em que o meu pai atingiu su-
cessos que entraram para o folclore da Terra Chã 
–, mas as malaguetas cresceram sozinhas, a par-
tir dos pés da temporada anterior. Fotografei-as 
durante meses, lindas. Entretanto, ocorreu-me 
que devia fazer alguma coisa delas. Podia ter fei-
to massa de malagueta, para acompanhar o quei-
jo fresco. Fiz curtume.
Os continentais preferem o anglicismo “picles”. 

Nós chamam-lhes “curtume”, como nos dicioná-
rios antigos. Os velhos usavam-no como condu-
to – nas grandes cidades ainda se diz “conduto”? 
–, para disfarçar a ausência de toucinho. Eu uso-
-os como apontamento gourmet, talvez, mas não 
me esqueço. Então, esmaguei dentro de um fras-
co três dentes de alho e juntei-lhes duas folhas 
de louro, pimenta da Jamaica, uma mão-cheia de 
sal e vinagre com fartura. Daqui a duas semanas, 
tenho curtume de malagueta. Pareceu-me fácil.
Há sempre uma desilusão nisto. Guardamos 

lembranças de sabores extraordinários e ilusões 
de receitas complicadíssimas – longas fermen-
tações, perseveranças, paciência. Tentamos, e 
é fácil. Os meus amigos biológicos fazem de 
tudo – nem precisam de perguntar. Invejo-os e 
detesto-os: esclarecem-me o romantismo. Mas, 
quando me sento na cozinha dos velhos pais a 
comer uma alcatra, aquela delicada combinação 
de vulcões e cravo-da-Índia, para que confluem 
600 anos de História e aventura, sei que há um 
ponto a que ainda não chegamos. Chama-se me-
mória, creio. É esse ponto que me interessa: na 
gastronomia e na literatura. E na vida.

terrA Chã, 20 de noVemBro de 2014
A refeição chegou mal nos sentámos, fumegan-

te, num alguidar de barro de cujo interior provi-
nham diferentes odores a infância e a flores. À 
sua chegada, a sala inteira pareceu aquecer-se.
Como no passado, peguei numa fatia do pão 

doce cortado à minha frente e coloquei-a no fun-
do do prato, derramando sobre ela sucessivas 
conchas do caldo em que a carne mergulhava. 
Depois ergui gravemente um dos pedaços dessa 
carne e passei-o para o prato também, cuidando 
para que não se desmanchasse. Levei-o à boca e 
fechei os olhos, a manteiga e o cravo-da-Índia e 
o toucinho de fumo diluindo-se e recombinando-
-se numa afluência de sabores que se metamor-
foseava, ganhando e perdendo e recuperando 
cambiantes à medida que entravam em acção 
novos ingredientes ainda, o vinho e a pimenta da 
Jamaica e a cebola e a banha de porco e de novo 
a carne, magnífica, desfazendo-se-me na boca e 
fundindo-se com ela, como se fosse esse o seu 
lugar e tudo se resumisse a um regresso. Comi 
até ao fim, numa voragem antiga, e depois pe-
guei nos últimos pedacinhos do pão doce – mas-

sa sovada, repeti para mim próprio – e ensopei o 
resto do molho, comendo-os também.
Tinha acabado de chegar, ao fim de duas déca-

das fora. Nunca deixara de comer alcatra – nas 
férias como no velho apartamento do Bairro 
Alto, onde a fazia eu próprio e, aliás, se tornou 
popular entre os educadores admiráveis, cínicos 
profissionais e artistas desgraçados que perma-
necem os melhores amigos de sempre.
Mas comê-la na cozinha da infância, servida 

desta vez não a um filho de visita mas a um filho 
regressado, foi como voltar ao ventre materno. 
Sabia-me a terramotos e a redenção.
terrA Chã, 21 de noVemBro de 2014
A ideia de que no campo se trabalha menos do 

que na cidade é a maior falácia desta dicotomia. 
O que no campo temos menos são as solicita-
ções, que por outro lado é aquilo de que muitos 
citadinos arrependidos mais gostam. Julgar que 
no campo se vai ter menos trabalho e os mesmos 
compromissozinhos, quando no fundo acontece 
o contrário, é o que leva mais românticos a fazer 
as malas de volta.
Uma casa de campo nunca está definitivamen-

te pintada, nem reparada, nem sequer limpa. 
Mesmo que contratemos ajuda: temos de estar 
presentes, trocar impressões, fazer psicologia, 
distribuir cerveja. Depois há o jardim, crescendo 
tresloucado. Há o cão, que nos vem pôr brinque-
dos no colo, em busca de folia. Há a campainha, 
tocando como uma louca.
Carteiros, padeiros, peixeiros. Fiéis em peditó-

rio para as festas do Espírito Santo e miúdos a 
vender rifas para a festa da escola e funcionários 
da câmara a avisar que vamos ficar duas horas 
sem água – a campainha do meu portão parece 
ser a mulher mais amada da Terra Chã.
Ainda por cima é um homem: um sino que se 

puxa com uma corda, como nas igrejas à hora 
certa.
Depois chega ao fim-de-semana e há motosser-

ras, corta-relvas, berbequins. Quase todos os sá-
bados há ao menos um berbequim.
O campo também pode ser uma chinfrineira. 

E tem invejas. E tem mesquinhezes, e castiga-
ções, e ignorâncias atávicas, e convenções ton-
tas. O que quer que haja na cidade também há no 
campo, porque se pode fugir de tudo menos da 
condição humana. Até no alto de uma montanha, 
sozinhos, ou mesmo no fundo do mar – ela con-
tinuará dentro de nós.
O campo tem a espécie toda sem deixar de ter 

a natureza, exultante e redentora. O que poderia 
haver de mais maravilhoso?
terrA Chã, 24 de noVemBro de 2014
Curtos dias na capital, para afazeres e afectos. 

Na primeira noite vamos ao cinema – ao cinema 
a sério –, talvez a única coisa que não deixou de 
fazer-nos falta. Na tarde seguinte abreviamos o 
trabalho e dividimo-nos para namorar a cidade.
De qualquer modo, andamos a precisar de rou-

pas. Cada um pode gastar, vá lá, cem euros.
Cirando o resto da jornada pela Baixa, pelo 

Chiado, pelo Bairro Alto. Persuado-me a abrir 
camisolas. Ergo no ar calças de ganga, tentando 
imaginá-las vestidas.
Os números são cada vez mais pequenos, ou 

então sou eu que estou gordo. Procuro entre as 
camisas – parece-me tudo demasiado colorido, 
ou então aos quadrados.
Não me imagino dentro de coisas a que cha-

mem slim fit.
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COisas dO COrisCO

Carta a JOsé sóCrates

o facto de um amigo lhe ter disponibiliza-
do um apartamento de 225 metros qua-

drados em Paris fez com que o Ministério Pú-
blico lhe disponibilizasse um apartamento de 
9 metros quadrados em Évora. obrigam-no a 
aceitar aquilo que o acusam de ter aceitado.

Caro eng. José Sócrates,
Espero que esta o encontre bem. Li com aten-

ção as suas cartas e foi apenas por falta de tem-
po que não respondi mais depressa. Lembro-me 
de, no fim do liceu, ter mantido alguma corres-
pondência com antigos colegas mas, por uma 
razão ou por outra, a troca de cartas foi-se tor-
nando cada vez mais rara, até que parou com-
pletamente. 
Não gostaria de cometer esse erro outra vez. 

Parece-me importante manter o contacto com 
as pessoas do nosso passado, como antigos co-
legas e antigos primeiros-ministros.
Tenho pensado bastante nas observações que 

vai fazendo. Esta última carta sensibilizou-me 
especialmente, na medida em que criticava a 
cobardia dos políticos, a cumplicidade dos jor-
nalistas, o cinismo dos professores de Direito e 
o desprezo das pessoas decentes. Como creio 
que sabe, não pertenço a nenhuma das catego-
rias citadas, e por isso fui deixado de fora do 
seu olhar crítico, pelo que lhe agradeço. 
As críticas que faz ao funcionamento da jus-

tiça parecem-me muito pertinentes. Portugal 
precisava que um homem como o sr. estivesse, 
digamos, sete anos à frente do Governo, talvez 
quatro dos quais com maioria absoluta, para 
fazer uma reforma séria do sistema judicial. É 
uma pena não termos essa possibilidade. 
Na minha opinião, os primeiros-ministros de-

viam ser presos antes, e não depois dos man-
datos. Estagiavam durante dois meses numa 
cadeia, três num hospital e um semestre numa 
escola. 
O contacto directo com a realidade dá-nos 

perspectivas novas, mais informadas, e acirra o 
ímpeto reformista. 
Julgo que é possível estabelecer um paralelo 

entre o processo de Josef K., a personagem de 
Kafka, e o de José Sócrates, ou Josef S. - sen-
do que a sua história é mais complexa: tanto 
Josef K. como Josef S. se vêem confrontados 
com decisões judiciais autoritárias e, em certos 
aspectos, até grotescas, mas Josef K. nunca teve 

amigos como Alberto Martins e Alberto Costa a 
tutelar a justiça, nem governou o seu país. Era 
apenas vítima. Ser simultaneamente vítima e 
carrasco deve ser mais perturbador. Ao contrá-
rio do que muitas vezes se diz, Joseph-Ignace 
Guillotin, o inventor da guilhotina, não foi gui-
lhotinado. Essa ironia foi reservada para si, que 
é agora acusado por um sistema que ajudou a 
conceber e conservar.
Compreendo quase todas as suas queixas. Na 

verdade, a ironia que identifiquei acima não é a 
única do seu caso. Ao que parece, o facto de um 
amigo lhe ter disponibilizado um apartamento 
de 225 metros quadrados em Paris fez com que 
o Ministério Público lhe disponibilizasse um 
apartamento de 9 metros quadrados em Évora. 
Obrigam-no a aceitar aquilo que o acusam de 

ter aceitado. É duro. E irónico. Uma pessoa to-
lera tudo, menos figuras de estilo.
Considero, no entanto, que algumas das suas 

análises são menos acertadas. 
Por exemplo, quando diz, sobre a intenção da 

prisão preventiva: “(...) já não és um cidadão 
face às instituições; és um ‘recluso’ que enfren-
ta as ‘autoridades’: a tua palavra já não vale o 
mesmo que a nossa.” 
Aqui para nós, se lhe roubaram o valor da pa-

lavra não terão levado grande tesouro, uma vez 
que a sua palavra já não valia o mesmo que a 
nossa desde aquela promessa dos 150 mil em-
pregos. Espero que não leve a mal esta franque-
za. Estou certo de que voltaremos a falar.

Cumprimentos,
ricardo

riCArdo ArAúJo PErEirA

Eu não sei por onde começar, mas tenho a 
certeza que os nossos simpáticos e sem-

pre fieis leitores da Voz de Portugal já estive-
ram na mesma  situação. 
Eu até já não quero trocar de LIMPAS PIN-

GAS. Quando cheguei a casa e comecei a de-
sembalar os LIMPA-PINGAS especiais pro 

inverno e que percebi, porque tinha uma ta-
buleta com o preço da instalação dos LIMPA-
-PINGAS. Instalámos os ditos cujos por, ....
nem sequer me lembro, mas os engenheiros 
que desenharam aqueles que comprei precisa-
vam mas era de CHAPADAS de ARRANCAR 
CABEÇAS, ..ouvi esta em Ponta Delgada.
Montei .. desmontei.... pra baixo pra cima.. 

nada dava certo, acho que vou devolver os  raios 

do corisco pra dono. Falando de carros, aparen-
temente a cidade de Montreal está a perder di-
nheiro com as multas que os policias e agentes 
de estacionamento, por causa da lei que impõe 
uma redução no montante de suas pensões, não 
estão dando como de costume. Vi sábado um 
programa na TV 5 que na Suíça as multas por 
grande excesso de velocidade, além de serem 
caras, dá pra apanhar até 12 meses  de cadeia 
, com pena suspensa, mais 900 francos Suíços, 
e 2 anos com carta apreendida. Também ouvi 
sábado que um ex-jogador do Benfica  foi jo-
gar pra Espanha, deixou o seu Audi pra vender 
em Portugal, carro este, que foi comprado por 
um  tipo que está sendo acusado de importação 
e tráfico de drogas, o caso está em tribunal mas 
entretanto a PSP  confiscou o carro, pintou-o 
com as cores da polícia de Portugal e pronto o 
carro é agora da polícia . Só em Portugal pra 
acontecer coisas destas.
Como estamos perto do Natal aqui vá um con-

to natalício português. O presépio no nosso 
Portugal vá ter só uma figurinha, já explico: O 
José imigrou pra Suíça á procura de trabalho. 
Maria está com o filho na fila indiana nos es-
critórios da assistência social, a vaca foi ven-
dida pela carne, os pastorinhos estão com  os 
avós porque os pais imigraram também, os Reis 
roubaram-lhes os ouros, já não queram ficar em 
Portugal, fica o burro, que por ser burro e que 
acredita que a vida em Portugal esta cada vez 
melhor.  Comecei com carros e acabei com um 
burro, Feliz  Natal e bom Ano Novo a todos os 
preciosos leitores da Voz de Portugal.

JoSÉ dE SoUSA

FeLiz 
             nataL
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Belenenses 2-0 Freamunde
Gil Vicente 2-1 Penafiel
Nacional 2-1 Santa Maria
Rio Ave 2-0 Chaves
Marítimo 1-1 (9-8)g.p. Oriental
P. Ferreira 1-2 Famalicão
Vizela 2-3 Sporting
Benfica 1-2 SC Braga

oitavos-de-Final2014/2015

Domingo, 28 Dezembro
Grp.C: Boavista - Belenenses  11:00
Grp.B: Sp. Covilhã - Gil Vicente  11:00
Grp.A: Benfica - Nacional  11:00
Grp.A: Moreirense - Arouca  11:00
Grp.B: Estoril Praia - Marítimo  11:00
Grp.D: Rio Ave - FC Porto  11:00
Grp.C: V. Guimarães - Sporting  11:00
Grp.D: U. Madeira - SC Braga  11:00

1-Benfica 37 14 12 1 1 31 7
2-FC Porto 31 14 9 4 1 31 7
3-V. Guimarães 28 14 8 4 2 22 10
4-Sporting 27 14 7 6 1 26 12
5-SC Braga 25 13 7 4 2 22 8
6-P. Ferreira 22 13 6 4 3 18 14
7-Belenenses 21 13 6 3 4 15 15
8-Moreirense 20 14 5 5 4 12 12
9-Rio Ave 19 13 5 4 4 19 15
10-Estoril Praia 18 14 4 6 4 18 21
11-Marítimo 16 14 5 1 8 19 19
12-Boavista 13 14 4 1 9 9 26
13-Nacional 12 14 3 3 8 11 16
14-Arouca 12 14 3 3 8 8 21
15-Penafiel 11 14 3 2 9 11 27
16-V. Setúbal 11 14 3 2 9 8 25
17-Académica 10 14 1 7 6 9 19
18-Gil Vicente 6 14 0 6 8 8 23

  P J V E D GM GS

Terceira fase

Quartos-de-Final
Sporting vs Famalicão 2015-01-07  10:00
Marítimo vs Nacional  2015-01-07  10:00
SC Braga vs Belenenses 2015-01-07  10:00
Rio Ave vs Gil Vicente 2015-01-07  10:00

liga sagres O fantasma dO natal passadO
assOmbra fC pOrtO e spOrting
Se a liga portuguesa 

fosse Um Conto de 
Natal, a obra que Charles 
dickens consagrou a este 
período do ano, o avarento 
Ebenezer Scrooge poderia 
muito bem ser representa-
do por sete dos treinado-
res atuais.
De um Natal para o outro, 

2013 para 2014, vários em-
blemas viram a sua contabi-
lidade por estes dias entrar 
em colapso com o espírito 
vigente. Não há tanta ale-
gria como na fase anterior 
homóloga, não há tantos 
pontos para registar e a con-
clusão só pode ser uma: o 
fantasma do Natal passado 
voltou para assombrá-los.
O hediondo Scrooge esta-

ria especialmente à vontade 
no Gil Vicente, a equipa que 
mais perde em comparação 
com dezembro de 2013. Os 
gilistas foram derrotados 
este domingo na Luz e se-
guem com seis pontos, me-
nos 12 do que há um ano.    
Há, porém, mais meia dú-

zia de clubes a perder nes-
ta comparação. O FC Porto 
de Julen Lopetegui tem, em 

14 jornadas, menos dois do 
que o massacrado dragão de 
Paulo Fonseca.
À entrada para as férias na-

talícias de 2013, de resto, os 
dragões lideravam a prova 
de braço dado com Benfica 
(agora com quatro pontos a 
mais) e Sporting. Os leões 
são dos principais castiga-
dos neste balanço: seis pon-
tos a menos, mesmo com o 
triunfo na Choupana.   
Como é fácil perceber, 

também o Estoril-Praia, o 
Nacional, o Vitória Setúbal 
e a Académica têm razões 
para andarem preocupados 
por estes dias. É provável 
que o Ho Ho Ho oriundo da 
Lapónia não ecoe com a ge-
nerosidade do costume nos 
seus sapatinhos.
Em sentido oposto, os 

maiores aplausos vão para o 
regenerado Paços Ferreira, 
com 13 pontos a mais, e o 
saudável Belenenses, mais 
nove. Dois registos que po-
dem ainda ser melhorados 
esta segunda-feira, caso as 
equipas vençam os respeti-
vos jogos.
Do outro lado estarão Sp. 

Braga e Rio Ave, mais dois 
clubes que ficam a ganhar 
nesta análise. Tal como o 
empolgante Vitória Guima-
rães: apesar da derrota na 
Amoreira segue com cinco 
pontos positivos.
Arouca e Marítimo é que 

não querem saber de Scroo-

ge, de fantasmas de natais 
passados e futuros, de me-
táforas irresistíveis entre a 
época que vivemos e o fu-
tebol. Têm exatamente os 
mesmos pontos do que há 
um ano.  
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Natal
deu meia noite, é Natal!

repicam na capital
os sinos festivamente

Tanta alegria e riqueza
Tanta miséria e pobreza
Na vida de tanta gente

Num portal uma mulher
habituada a sofrer

Suplica esmola a quem passa
Para ela o natal consiste

Em passar o dia mais triste
da sua grande desgraça

ouvem-se risadas loucas
de alegria nessas bocas

que na mesa se debruçam
Enquanto na solidão

há tanta boca sem pão
que em vez de rirem soluçam

Famintos esfarrapados
Pela vida mal tratados

há procura de um portal
Entre tantos ais sentidos
Na turma dos oprimidos

que não festejam o Natal.
José da Conceição


