
U
m mês mais, e já vam
cinco, O Pasquim acode
fiel à sua cita com as lei-
toras e os leitores do
NOVAS DA GALIZA.

Se os números anteriores estive-
ram dedicados a "nós mesmos", aos
'fode-chinchos', ao regresso às aulas
e ao 'plus' dos altos cargos, O
Pasquim Nº 5 está inteiramente
dedicado a um assunto de candente
(nunca melhor dito) actualidade: as
mudanças climáticas.

O do tempo sempre foi  um
tema de conversa socorredor, mas
é que ultimamente nom se fala
de outra cousa!

Enquanto o Al Gore (vice-presidente
dos EUA com Bill Clinton e presidente
norte-americano frutrado) denuncia
"Umha Verdade Inconveniente",
metendo em dança o seu primo cientis-
ta, o Mariano Rajoy (vice-presidente do
governo de Espanha com José María
Aznar e presidente frutrado do gover-
no espanhol) "nega a maior".

Em data mui recente um outro ex
vice-presidente, Manuel Marín
(vice-presidente da Comissom
Europeia sob as presidências de
Jacques Delors e Jacques Santer e
actual presidente do Congresso dos
Deputados espanhol), anunciou que
deixa a política para dedicar-se a
luitar contra a mudança do clima.

O que terá o cargo de vice-presiden-
te que predispóm as pessoas a se preo-
cuparem por estas questons climatéri-
cas? Haverá que perguntá-lo ao vice-
presidente Quintana logo!

Infelizmente n'O Pasquim nom
podemos propor nengumha medi-
da milagreira, diferente às consa-
bidas, que sirva para combater efi-
cazmente a Mudança do Clima.
Apenas podemos oferecer ao
nosso distinto público umha pre-
sadinha de piadas que lhe ajudem
a pôr ao mau tempo (porque isto
bom nom é!) boa cara.

Já o dizia há mais de quatro séculos
o p(r)o(f)eta portugalego Luís de

Camões: "Mudam-se os tempos,
mudam-se as vontades". Camões nom
era meteorólogo (como Santiago
Pemán) mas era poeta (como José
María) e era tam galego 'coma ti'. Mas
se o seu poema acabou por ser toda
umha profecia, especialmente proféti-

ca véu a ser a sua última estrofe:

“E, afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto:
Que não se muda já como soía”

Suso Sanmartin

SUPLEMENTO DE HUMOR DO NOVAS DA GALIZA - NÚMERO 5 - NOVEMBRO / DEZEMBRO 2007

Mudanças Climáticas

PESTINHO +1

SUSO SANMARTÍN & TERESA DÍAZVerbete "algor" no Dicionário da Porto Editora



15 de Novembro a 15 de Dezembro de 200702

GONZALO



0315 de Novembro a 15 de Dezembro de 2007

PESTINHO +1

As opinions expressas nos artigos nom representam necessariamente a posiçom do periódico. Os artigos e os quadros som de livre reproduçom respeitando a ortografia e citando procedência.

EDITA

MINHO MEDIA S.L.

COORDENAÇOM

Suso Sanmartin, Xico Paradelo  (coord. adj.)

IMAGEM CORPORATIVA

Bruno Ruival

MAQUETAÇOM

Gerardo Uz

COLABORAM NESTE NÚMERO

Gonzalo Vilas, Suso Sanmartin,
Pestinho +1, Franjo Padin

FECHO DE EDIÇOM

15-11-07
SUPLEMENTO PATROCINADO POR

FRANJO PADIN

PESTINHO +1SUSO SANMARTIN



15 de Novembro a 15 de Dezembro de 2007

SUSO SANMARTINFRANJO PADIN

SUSO SANMARTIN


