
BOASFESTASpolíticas Ostradicionais postais de Natal nãoforam postos de parte mas as no
vas tecnologias fizeram com que dei
xassem de ser o único meio para mate
rializar ou desejar Boas Festas As men
sagens através de correio electrónico ou
os vídeos gravados perto de uma árvore
de Natal ou de uma qualquer decoração
natalícia passaram a fazer parte da
quadra natalícia A Focus juntou alguns
postais e vídeos escritos ou protagoni
zados por personalidades políticas
No tradicional vídeo de Boas Festas

dividido entre o Presidente da Repúbli
ca Cavaco Silva e a primeira dama
o Chefe de Estado parece enganar se
quando passa a palavra a Maria Ca
vaco Silva Parece mesmo dizer Na

tal mas é apenas um tique Este ano
o Chefe de Estado decidiu reciclar os

cartões festivos que são iguais aos do
ano anterior assim como as quatro
árvores de Natal que surgem por de
trás no vídeo gravado reaproveitadas
dos anos anteriores Tudo em nome da

contenção de custos em tempo de cri
se O candidato presidencial Fernan
do Nobre não deixou de gravar sua
mensagem natalícia para todos os por
tugueses A Assembleia da República
também distribuiu postais de Natal pa
ra que os deputados pudessem enviar
os votos de Boas Festas O líder do BE
Francisco Louçã optou por esta via
Passos Coelho gravou um vídeo De

pois de falar de um ano difícil re
ferindo se a 2010 o líder do PSD diz
que os períodos críticos exigem mais
de nós mesmos Fala do exemplo que
deve ser dado pelos responsáveis po
líticos e acredita que com o esforço de
todos portugueses é possível trans
formar a esperança numa realidade e
esta crise numa oportunidade Ter
mina com os desejos de um Feliz Na
tal e um Bom Ano de 2011 O líder do
CDS PP Paulo Portas escolheu o azul
como pano de fundo do seu postal na
talício traduzindo Feliz Natal e Bom
Ano Novo em cinco idiomas inglês
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espanhol francês e surpreendente
mente polaco
O presidente da Câmara de Lisboa

António Costa enviou um postal de
Natal por e mail com um desejo muito
especial Que 2011 seja o ano do Fado
Património Imaterial da Humanida
de Com os votos de um Feliz Natal e
a escolha de uma guitarra para ilustrar
a mensagem de Boas Festas Os euro
deputados sociais democratas Maria
da Graça Carvalho e Mário David en
viaram também postais via e mail com
votos de Bom Natal em várias línguas
aproveitando a mensagem natalícia
para enviar o convite para o Facebook
Mário David acrescentou ainda um ví
deo onde destaca a dramática situação
financeira económica e sobretudo so
cial e de valores mas porque é Natal
é tempo de voltar a acreditar e ter es
perança Com os votos amigos de Boas
Festas e de um bom ano de 2011
De forma mais original a JSD de Lisboa

decidiu colocar um outdoor na Praça de
Espanha que serviu de imagem para o
postal de Natal enviado pela juventude
social democrata Já viste o que o Go
verno te deixou no sapatinho é a per
gunta As respostas encontram se em
baixo Desemprego jovem redução de
salários cortes na educação e novos po
bres De forma irónica e aproveitando
a quadra a JSD critica o Governo e o
primeiro ministro e enaltece o trabalho
laranja destacando a vitória consegui
da no Orçamento do Estado E porque a
JSD e o PSD sabem isto tudo e bateram

o pé o preço do teu pão do teu leite ou
do teu arroz não vai aumentar no próxi
mo ano Vais continuar a poder deduzir
as tuas despesas com a Saúde a Edu
cação e a Habitação no teu IRS A Taxa
Social Única que a tua empresa paga vai
diminuir É desta forma que a JSD dá
uma voz de esperança aos jovens para o
próximo ano e que deseja um Feliz Na
tal e um Ano Novo com tudo de bom
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