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Bom dia do ARDINA/BIENNE
Senhoras e senhores leitores

É com um ar de verão que entramos no mês de outubro,
começaram as vindimas à volta do lago de Bienne e em toda a Europa, Temos novos dirigentes em Bruxelas EU e em
Portugal, as férias de outono na Suíça já terminaram, as coisas sérias de aprendizagem para os jovens tomou o seu
ritmo. Na região do Seeland e Suíça toda as campanhas para as eleições ao Parlamento estão muito ativas e como
sempre o problema de imigração é um dos temas principais, valhamos deus sempre a martelar na mesma coisa! Os
seguros de doença também têm a seu lugar nos debates. O clima e a ecologia ganhou muita importância para as
populações futuras, assim vai o mundo com os males do passado e as doenças do presente que ninguém tem remédios
para salvar.
Vamos continuar a esperar que um dia todo isto possa ser mais alegre e concordante.
Boa leitora e boa quinzena
ARDINA DE BIENNE

Eleições legislativas em Portugal do 6 de outubro 2019
O partido socialista venceu as eleições em Portugal com uma grande avantajem sobre o seu rivais mais próximos, mas
mesmo assim não teve a maioria ao contrário dos seus desejos, o que quer dizer que devem governar fazendo alianças
idênticas ao passado.
Foram 21 partidos que se apresentaram às eleições de 2019, previa-se uma diminuição de absentismo, infelizmente isto
não aconteceu pois cerca de 50% eleitores não votaram, isto prova que PORTUGAL ESTÁ MUITO ATRASADO EM TERMOS
CIVICOS.
O primeiro-ministro António Costa líder do partido socialista saiu vencedor e será chamado a formar governo, O
parlamento vai ter alguns novos partidos a participar na fanfarra dos deputados. Os deputados que são 230 são
divididos da seguinte maneira.

ARDINA / BIENNE

Os partidos são
Aliança; B.E.; CDS-PP; CDU; Chega; Iniciativa Liberal; JPP; Livre; MAS; MPT; Nós, Cidadãos! PAN; PCTP-MRPP; PDR; PNR;
PPM; PS; PSD; PTP; PURP; e R.I.R.
Votaram cerca de 10,8 milhões de eleitores, com cerca de 4.599 candidatos ao parlamento para 230 lugares.
PS teve 36.65%, 106 cadeiras, PSD 27,90% 77 cadeiras,
BE soma 9,67% dos votos mantendo sua bancada de 13 deputados, enquanto a CDU obteve 6,46%, perdendo 5
deputados.
Os democratas-cristãos do Partido Popular (CDS-PP), com 4,2%, 4 lugares O Partido Pessoas, Animais e Natureza
(PAN) aparecem na sexta posição, com 3,28%. 3 deputados.
A surpresa da votação deste domingo foi o partido de extrema-direita Chega! Que obteve 1,3% dos votos e conseguiu
entrar pela primeira vez no Parlamento elegendo um deputado.
A parte mais negra é que a abstenção mais de 49% e que o presidente Marcelo começa-se a receber os partidos
eleitos antes da contagem ter terminado, tanta pressa para depois avançar tudo moderadamente. ele reagiu como um
professor que nunca foi aluno.
Esta quinzena temos a assinalar

A morte de Diogo Freitas do Amaral, fundador do CDS, que tanto fazia falta nesta
altura, para por este partido no bom caminho e dar confiança as seus simpatizantes.
Diogo Freitas do Amaral natural da Povoa de Varzim, que muitas vezes foi ministro estava internado desde setembro o
governo decretou luto nacional no sábado 5 de outubro passado, no dia que foi realizado o funeral
O Governo já anunciou que, em Conselho de Ministros, decretou luto nacional no dia a que se realizará o funeral, ou
seja, no sábado dia 5 de outubro. com a morte de Diogo Freitas de Amaral Portugal perdeu um dos maiores políticos
depois do 25 de abril 1974.

o problema de Tancos ainda não terminou! Ainda temos 4 anos para
resolver!
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Furacão Lourenço

A passagem do furacão Lorenzo pelo arquipélago dos Açores
provocou 127 ocorrências, 15 feridos ligeiros e dezenas de desalojados. Mais de uma centena de pessoas foram
retiradas das habitações por precaução. Segundo a Proteção Civil, as ilhas das Flores e do Corvo foram as mais
afetadas. Várias freguesias estão sem eletricidade.
Deveu-se nomeadamente a dois fatores - umas situações em São Jorge e nas Flores, que tiveram a ver com infiltração
de água nas habitações, com o levantamento das telhas, e depois temos a situação de 19 pessoas na cidade da Horta,
que necessitaram ser realojadas, porque houve galgamento do mar na zona da Avenida 25 de Abril", adiantou aos
jornalistas o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Carlos Neves.
Em termos de ocorrências, 171, sendo que temos 66 no Faial, 23 nas Flores, 28 no Pico, 21 em São Jorge, oito na
Graciosa, 20 na Terceira, duas em São Miguel e três no Corvo", adiantou, em declarações aos jornalistas, a secretária
regional da Saúde dos Açores, que tutela a Proteção Civil, Teresa Machado Luciano.
Segundo a governante, foi necessário realojar 53 pessoas em três ilhas: "quatro em São Jorge, 42 no Faial e sete nas
Flores".
Esta manhã foi ainda equacionada a possibilidade de se retirar uma centena de pessoas nas Lajes do Pico, por
precaução, mas afinal foram apenas 50.
Todas as pessoas foram realojadas em casas de familiares ou em soluções encontradas pela Direção Regional da
Habitação e pela Secretaria Regional da Solidariedade Social.
Segundo a Proteção Civil dos Açores, as ocorrências estão relacionadas, “sobretudo com obstruções das vias, danos
em habitações, quedas de árvores e galgamentos costeiros”. fontes JN Porto
Continuação do romance O
cheiro a cacau de José Duarte
Alice e Tino apreciaram esta
linda cidade tão longe do seu
cantinho do Seixal, para virem
dar e partilhar a felicidade da
sua vida. Seixal é uma localidade
situada no distrito de Setúbal,
perto de Lisboa.
Telefonaram à pessoa de
contacto e esta uma senhora
veio ao hotel para falar com eles
e apresentar-se, jantando juntos
e conversando sobre as crianças

que eles vão encontrar, como já
tinham recebido as fotografias
das meninas e meninos a escolha
estava mais ou menos feitas só
faltava os contactos para validar.
No dia seguinte foram para o
orfanado ao chegar ali foram
recebidos pela administração e
pelos educadores as crianças
brincavam no jardim e uma
menina veio e deu um beijinho à
Alice e pegou na mão do Tino este
fico muito surpreendido, outras
crianças chegaram e riam-se e
depois continuavam a brincar,

Alice perguntou à responsável se
as crianças estavam ao corrente
da chegada de eles? Ela disse as
crianças são informadas das
visitas do exterior, e em seguida,
às vezes acontece que um
menino ou menina encontre
novos amiguinhos na sua vida.
Esta menina é muito carinhosa
com todos nós quando me vê vêm
sempre dizer bom dia apesar da
sua pouca idade pois só tem 22
meses, mais é gémea com uma
irmã que é mais tímida.
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Alice ficou muito comovida com a
presença da menina e ao brincar
com ela lhe perguntou, quer vir
comigo ela disse que sim mas a
maninha também vem comigo?
Tino e Alice olharam um para o
outro e disseram claro que sim
assim brincam juntas! Um grande
silêncio se instalou durante
alguns segundos a diretora ouviu
mas não reagiu e continuou a
apresentar o infantário e a
menina foi a correr dizer à mana
o que se tinha passado, Tino e
Alice sem falar olhavam um para
o outro como hipnotizados pelo
acontecimento tudo ia tão
depressa tomar outras direções,
vieram para levar consigo uma
criança e estavam às portas de
levarem
duas,
isto
ia
transformar todos os objetivos,
até aqui planeados.
A diretora que sentiu uma certa
confusão na cabeça dos jovens
pais vai tomar um café e falar um
pouco da situação, na conversa
sobre as crianças ela perguntou
então o que é que pensam da
vossa visita aqui, ver as crianças
a brincar as crianças são feliz e
em segurança vê-se que reina o
AMOR E FELICIDADE.
Alice diz, olhe! Se eu pudesse já
tinha decidido de quem queria
levar comigo as duas gémeas,
mas preciso primeiro saber se
tudo isto é possível e falar com o
Tino. Tino faz um gesto com a
cabeça e dá um sinal positivo à
sua esposa, acrescentando
vamos falar a sós e amanhã
damos uma resposta se tudo isto
é possível.
Dona Felicidade a diretora fala
das duas meninas como elas

chegaram ali ao centro e diz o
nome das duas, Marta e
Cristiana, as duas tem uma
alcunha, CACAUZINHOS. Foi a
vontade da sua mãe antes da sua
morte em recordação à cor da
pele e perfume que elas tinham
enquanto bebés. Elas têm um
irmão mais velho que já foi
adotado, mas elas não o
conhecem, porque ainda eram
muito pequenas quando ele
partiu.
Elas chegaram aqui após da
morte da sua mãe o pai é
incógnito, com 1 ano atualmente
tem 22 meses, o estado de saúde
é muito bom, o pediatra está
muito satisfeito com os últimos
exames médicos, são muito
sociais gostam de brincar tanto
com os adultos como as outras
crianças querem sempre estar
uma perto da outra, claro que
para nós as duas tem que ser
dotadas juntas com os mesmos
Pais.
Alice e Tino decidem levar as
gémeas, preparam-se para falar
com a diretora para esta lhe
dizer como devem preparar os
papéis e os registos e os
preparativos para a viagem
começam, a diretora ao saber
ficou muito satisfeita e explicou o
que se devia fazer, os dois foram
comprar um carrinho para
gémeos.
A diretora propôs deles ficarem
com as crianças alguns dias
acompanhadas
por
uma
conselheira.
As meninas vieram para o hotel e
ficaram com os pais adotivos
uma semana passearam e

brincarem juntamente como se
fosse uma família muito querida.
Antes de parir a diretora lhe deu
os documentos da adoção como
um documento secreto que eles
só podem ler e dar às meninas
quando estas tiverem 16 anos.
Passado uma semana partiram
para São Paulo para depois
partir para Lisboa.
De Manaus reservaram um hotel
em São Paulo para ficar uma
noite e depois continuar viagem,
reservaram um quarto no Hotel
Excelsior, avenida Ipiranga no
centro da cidade.
Depois de tomar conta do quarto
a família saiu par ir jantar num
restaurante típico no centro da
cidade as crianças viram os
sem-abrigo deitados passeios
perto das entradas dos prédios e
perguntavam o que eles faziam
as meninas estavam na idade dos
porquês, certos mediantes
também vieram perto de Tino
para lhe pedirem alguns Reais
(moeda brasileira) Tino como
tem bom coração dava todas as
moedas que trazia nos bolsos, e
as meninas acharam piada e
pediram também moedas ao pai
para dar aos pobres.
O telefone toca de Tino, vê que é
a Dona Felicidade e responde ela
perguntava como esta a correr a
viagem muito bem disse Tino,
Alice fala também e agradece
por ela ter tanto ajudado a
encontrar os dois anjinhos.
Marta e Cristiana dizem,
também queremos falar com
mamãe chefe era assim que elas
chamavam à Dona Felicidade. As
meninas ficaram alguns minutos
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a enviar beijinhos, molhando o
telefone tudo com as lágrimas.
Até que Alice disse bem meninas
agora vamos entrar no
restaurante para comer.
Entraram num restaurante ``A
BELA
SINTRA``
com
especialidades portuguesas Alice
deu a provar os bolinhos de
bacalhau elas adoram, depois de
jantar regressaram ao hotel,
Tino ouviu que se preparava uma
grande manifestação contra o
governo de DILMA ROUSSEFF pois
o Brasil estava a passar a maior
crise social da sua historia, a
corrupção tinha atingido vários
altos responsáveis da politica
Brasileira, mesmo o antigo
presidente LULA estava no samba
dos escândalos do LAVA JATO.
Estavam também a chegar os
atletas para os jogos olímpicos
que começavam, em 5 de agosto,
e começava a ver-se policias em
todos os pontos da cidade, o
governo fazia tudo para dar uma
imagem positiva ao exterior, mas
as dimensões do país não
permite as coisas fáceis.
A Europa vive também uma
situação difícil com os atentados
à bomba no centro da Europa, os
países mais atingidos são França,
Bélgica, mas outros países estão
ameaçados, a Europa já vive com
medo há muitos anos.
Há milhares de refugiados que
cada dia entram em Europa. A

Europa está muito dividida no
acolho aos refugiados, os
políticos entraram numa fase de
aprendizagem no que diz respeito
aos imigrantes seja aos
económicos ou aos demandas de
asilo. Mesmo com o contrato de
DUBLIN as coisa não se arranjam.
Cada país deveria acolher
segundo as suas possibilidades.
Mas a Europa quer fazer
respeitar outras regras que é do
luxo e conforto exagerado e abre
um sentimento de injustiças
sociais visíveis na população.
Os políticos da esquerda ou da
direita não encontram uma
solução satisfatória, querem
todos resolver os problemas da
sociedade e manter as suas
ideologias antigas e remotas.
Tino e Alice estão nervosos com
a situação mas não a fazem
sentir às meninas ele pensa ao
poema de,
E. Hemingway.
De todos os presentes da
natureza para a raça humana, o
que é mais doce para o homem
do que as crianças?

Ernest Hemingway

Marta acordou muito cedo e
chamou pela mãe Alice
respondeu e au mesmo tempo
uma lágrima de alegria correulhe pela cara em se dizendo é a
primeira vez que sou mãe e

correu para Marta e deu-lhe um
beijo, Cristiana que acordou
também lhe disse ó mãezinha ou
também quero uma beijoca tua!
Aos três juntou-se Tino e
distribuí beijos para todos
dizendo eu tenho três lindas
meninas para abraçar e dar chicorações sou o homem mais feliz
do planeta meus cacauzinhos.
Tino diz meninas vamos nos
preparar par tomar o pequenoalmoço e depois partir para o
aeroporto de São Paulo, com
destinação ao aeroporto de Rio
de Janeiro-Galeão e depois
destinação Portugal Lisboa.
Alice preparou as meninas estas
facilitaram as coisas, Tino cada
dia que passava tinha mais
pratica para ajudar Alice nas
atividades caseiras.
Partiram depois do pequenoalmoço para o aeroporto, uma
longa viagem ia começar antes
de chegar ao Seixal.
Em Lisboa estava o pai e mãe de
Alice para acompanhar a família
a casa.
Durante a viagem as meninas
brincaram com as hospedeiras
estas puseram brinquedos à
disposição e durante a noite
dormiram no avião.
Para comprar o livro...
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Tolentino Mendonça um novo Cardeal Português
O arquivista e bibliotecário português Tolentino Mendonça considera que "a vida de um cardeal é pesada" como a vida de
um operário, de um desempregado ou de um refugiado.
"A vida vai-nos dando, pela mão de Deus, os caminhos, mais do que pesos, porque a vida de um cardeal é
pesada, mas a vida de um pai de família também é, a vida de um operário, a vida de um desempregado, a vida de
um homem sobre a terra, a vida de um refugiado, a vida de alguém que constrói a sociedade", afirmou aos
jornalistas Tolentino Mendonça, que foi este sábado investido cardeal.
Gastronomia
Chefe Bernardes
Bacalhau à Zé-do-Pipo
Ingredientes:
Para 4 pessoas
1 lombo de bacalhau;
1 litro de leite ;
2 cebolas médias ;
4 colheres de sopa de azeite ;
1 folha de louro ;
maionese q.b.;
puré de batata q.b.;
sal e pimenta
Preparação:
Depois de bem demolhado, corta-se o bacalhau em postas. Leva-se a cozer com o azeite.
Entretanto, picam-se as cebolas e levam-se a estalar com o azeite, o louro, sal e pimenta e um pouco de leite de cozer
o bacalhau. A cebola deve ficar branca e macia e nunca loura.
Depois de cozido, escorre-se o bacalhau e coloca-se num recipiente de barro ou, o que é preferível, cada posta num
recipiente de barro individual. Deita-se a cebola sobre as postas de bacalhau, que depois se cobrem completamente
com a maionese. Contorna-se com o puré de batata passado com a seringa ou saco e leva-se a gratinar.
Enfeita-se com azeitonas pretas.
Receita de uma célebre casa de pasto que existiu no Porto a cujo proprietário davam o nome de Zé-do-Pipo.
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Publicidade
Os livros de José Duarte

Novidades sobre Bienne
As férias de outono já terminaram em todo o cantão,
as escolas já começaram, no próximo domingo dia
20.10.2019 há eleições para o nacional, os debates
ainda não terminaram, certos temas como a libre
circulação e as caixas de doença fazem a diferencia
entre a esquerda e os partidos da direita.
-------------------------------------------------------Comentário sobre as associações
As associações em Suíça estão sujeitas a uma
regulamentação jurídica que está escrita no código
civil Suíço (pode-se ler desde o capitulo II, artigo 60,

todas as possibilidades e componentes para se
organizar uma associação sem fins lucrativos).
Se eu faço um comentário sobre as associações não é
para substituir os organismos de controlo ou muito
menos ser um fiscal da boa moral e comportamentos
dentro dos nossos Centros e Associações.
Como todos sabemos os Centros e Associações não
podem ser exploradas a de fins lucrativos, nem podem
ser pagos salários a terceiros e membros. A finalidade
de uma associação é a CULTURA DO PAIS DE ORIGEM.
No cesto da Cultura pode-se encontrar, a gastronomia,
folclore, música típica do País e Desporto. Mas a sua
função principal é a integração ao País de acolhimento
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neste caso a Suíça, não pode de maneira alguma ser
um cortiço, que deixe a coletividade fora da
integração.
Um papel que as associações deviam ter, era ser mais
ativo na ajuda à comunidade, ajudar os mais frágeis ou
guia-los para ser mais feliz no meio aonde vivem.
Ainda há poucos dias li que um dos nossos
compatriotas, tivera um gesto trágico e cruel, todos
nós ficamos surpreendidos e chocados pela sua
atitude.
As associações deviam estar mais atentas a tudo que
se passa com os nossos compatriotas e tentar ajudar
ou mudar as ideias macabras que trazem muita

tristeza para as famílias e para todos nós, deixando
uma imagem triste à comunidade.
O papel das associações devia e deve ser UM LOCAL
mais do que o jogo de CARTAS e CERVEJA a CULTURA E
SOCIABILIDADE DEVIA PASSAR A FRENTE DE TUDO.
Em todas as associações há um estatuto, mas
raramente é do conhecimento dos sócios ou membros.
Como a maioria não são membros mas frequentam as
associações, beneficiando dos preços e outros
serviços daqueles que pagam as suas cotas, a situação
é prejudicial para um bom sucesso das organizações.
José Duarte
Bienne

A

EMA
CONTATO: jduarte@bluewin.ch ou tel 078 682 74 13

SEJAM FELIZES
ABRAÇO FORTE

Ótima, quinzena sejam
felizes
ARDINA DE BIENNE
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