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INTERLINGUA – Communication sin frontieras. 
Comprensibile imediatemente per un milliardo 
de anglo-romanofonos ! Apprender linguas es 
cultura, saper interlingua es evolution. Sito 
eletronic del UBI: www.interlingua.org.br 
 
Attention: Le Redactor del INTERNOVAS 
suffreva um accidente de motorcyclo lo que le 
duceva a um delicate chirurgia in le gamba 
dextre. Le periodo de recuperation physical era 
de 6 a 7 menses. 
 
 

Culto a Zeus post 1.600 annos 
 
 
Si vos pensa que le paganismo morriva, vos es 
in error ! Pro le prime vice in 1.600 annos, 
discipulos del antique deos hellenic – Zeus – 
realisava dominica un ceremonia official in le 
Templo de Zeus, in Athenas. 
 
Iste era le prime culto legal e official post que le 
religion grec era considerate illegal per le 
romanos e fructo de un decision judicial que 
dice que iste credentia es legitime. 
 
Centos de personas participava del culto, ubi le 
sacerdotes se vestiva como guerreros 
atheniese e cantava himnos sollicitante a Zeus 
pace mundial. 
 
Le Ecclesia Grec Orthodoxe, conforme le 
patriarcha Efstathios Kollas dice que le van 
curiositate tenta ressucitar un religion morte e 
degenerate. 
 
Le sequitores de iste religion vole haber le 
mesme derectos que le druidas britannic, qui 
face cultos a Stonehenge, e del nederlandeses 
devote al deo Thor e deos nordic. Illes ha 
permission pro realisar matrimonios, baptismos 
e funerales. 
 
Fonte: Correio Braziliense, 22 jan per France 
Press. 
 
 

Vesperes de Litore 
 
Solmente al vider le mar 
Yo memora que tu jam te vadeva 
Portante le momentos salutar 

Et parte de que yo credeva 
Yo jam ha plorate in le vesperes 
Vidente copulas surrider 
Yo jam ni plus ora ad Deo, 
Et plus nihil yo pote facer. 
 
Le tempore portava nostre innocentia, 
Ultra te in se 
Yo solo voleva in mi estate, decentia 
Ultra basiar et accolar ad te ! 
 
“Il es le fin, il es fin ...” 
Ita (assi) un voce martela in mi mente 
Le tragedia es vider le cosas assi ... 
Le vesperes me agonisa, 
Nam ni per le computator yo pote com parlar 
Et ambular al vespere per le plagia, 
Me facera plorar. 
 
Et assi, yo passa le vesperes 
Quando le nocte non deveni pejor 
Con le quase morte sperantia, 
Que alquando il sera melior ! 
 
Poesia:  Gibrail Waltrick Caon 
  Lages – SC. 

 
 
Jocos Panamerican 
 
Le recente jocos panamerican occurrite a Rio 
de Janeiro – le brasilianos lo appella 
simplemente Rio 2007 – monstrava un 
integration e fraternitate continental. 
 
Le Committee Olympic habeva construite, 
insimul con le governamento brasilian tote un 
village olympic pro le athletas international. 
 
Le ranking in le medalias era del Statos Unite, 
Cuba e Brasil in le tertie placia. Postea veniva 
Canada, Argentina e Mexico. 
 
Le loco del competitiones sportive era lontan 
del “favelas”  (ghettos) ubi regna le criminales. 
Le jocos habeva sempre un “climate” tranquille. 
Le proxime jocos panamerican sera in le urbe 
mexican Guadalajara. 
 
 

Lingua portugese gania museo 
 
Le Museo del lingua postugese era inaugurate 
a San Paulo le 20 de martio 2006. 
 
Diverse ressources multimedia, como musica, 
video e jocos electronic es usate pro monstrar 
le origine, evolution e ricchessa idiomatic in le 
tote Lusophonia. 
 
Le spatio cultural es aperte inclusive existe un 
homage al scriptor brasilian Guimarans Rosa. 

http://www.interlingua.org.br/


 
Le projecto es originari del Secretaria 
Educational de San Paulo e Fundation R. 
Marinho e ha inversiones financiari de 37 
milliones de reais, circa 18 milliones de dollares 
statounitese. 
 
 
 

Statisticas Sudamerican 
 
Crescentia Demographic:  
Guyana = 0,24%, Uruguay = 0,6; Suriname = 
0,8; Argentina = 0,99; Chile = 1%; Brasil = 1,3; 
Peru = 1,4; Colombia = 1,4; Ecuador = 1,43; 
Venezuela = 1,75; Bolivia = 1,8 e Paraguay = 
2,2%. 
 
IDH (Index Disveloppamento Human): 
Argentina = 0,863; Chile = 0,859; Uruguay = 
0,851; Brasil = 0,792; Colombia = 0,790; 
Venezuela = 0,784; Peru = 0,767; Ecuador = 
0,765; Suriname = 0,759; Paraguay = 0,757; 
Guyana = 0,725 e Bolivia = 0,692. 
 
Population Urban: 
Venezuela = 93%; Uruguay = 92; Argentina = 
90; Chile = 88; Brasil = 84; Suriname = 74; 
Peru = 73; Colombia = 73; Bolivia = 63; 
Paraguay = 58 e Guyana = 28%. 
 
Fecunditate (filios p/feminas) 
Paraguay = 3,65; Bolivia = 3,64; Peru = 2,71; 
Ecuador = 2,64; Venezuela = 2,60; Colombia = 
2,51; Suriname = 2,49; Brasil = 2,28; Argentina 
= 2,27; Uruguay = 2,24; Guyana = 2,17 e Chile 
= 1,95. 
 
 

Le dies septimanal 
 
Le dies septimanal in portugese non es plus un 
mysterio pro nos. Al contrario de tote linguas 
occidental, le imposition religiose cambiava le 
nomine del deos pagan. 
 
Le actual nomines son: segunda, terça, quarta, 
Quinta, sexta, sábado e domingo. Salvo 
“sábado” ab le hebreo e “domingo” ab le latino 
“domino” (die del Senior), le alteres demanda 
explicationes. 
 
Le genitivo latin superviveva in le nomines del 
dies septimanal. In le portugese archaic uno 
pote constatar: 
 
LATINO = martis, iovis, veneris, lunae, 
mercuris. 
PORTUGESE ARCHAIC = martes, joves, 
vernes, lues, mercores. 
 

Tal nomines ha continuate solmente in Galiza 
(Gallicia, ubi se parla gallego o galliciano) un 
lingua simile al portugese, que habeva in 
seculos XI un protolingua commun, le “gallaico 
– portugese”. 
 
Tamen, mesmo in Gallicia hodie solmente 
remane LUS e MARTES. Como illos es basate 
sur nomines pagan de deos e planetas, illos era 
prohibite in 316 per le Papa Silvestre, qui 
ordinava lor substitution por “FERIA 
SECUNDE, FERIA TERTIA, QUARTE, 
QUINTE, SEXTA”. 
 
Fonte: Do Latim ao Porgtuguês, Edwin William, 
1973, ed. Mec. 
 
 

INTERCON (Encontro Brasileiro de 
Interlíngua). 
 
Regularmente acontece o Encontro Brasileiro 
de Interlíngua, oportunidade em que os 
interlinguistas do país se reúnem para debater 
temas de interesse, fazer o exame de banca, 
praticar oralmente a interlíngua e conhecer 
turisticamente a região. 
 
1º Brasilia-DF, 27-29 julho 1990 
2º Brasilia-DF, 26-28 julho 1991 
3º Passo Fundo-RS, 29-31 julho 1992 
4º Vitoria-ES, 30 julho-1 agosto 1993 
5º Brasilia-DF, 13-15 janeiro 1995 
6º João Pessoa-PB, 26-28 janeiro 1996 
7º Salvador-BA, 2-5 julho 1997 
8º Belo Horizonte-MG, 17-19 julho 1998 
9º Vila Velha-ES, 16-18 julho 1999 
10º Belem-PA, 28-30 julho 2000 
11º Sobradinho-DF, 20-22 julho 2001 
12º Belo Horizonte-MG, 31 julho-1 agosto 2004 
13º Florianópolis-SC, 29-30 julho 2006. 

 
 
UBI – União Brasileira pró 
Interlíngua 
www.interlingua.org.br  
 
A UBI é uma associação cultural sem fins 
lucrativos, juridicamente registrada e fundada 
em 28 de julho de 1990. Tem por finalidades 
ensinar e divulgar a interlíngua no Brasil. 
 
Regularmente realiza o INTERCON (Encontro 
Brasileiro de Interlíngua), além de oferecer 
livros e manuais para o aprendizado. 
PRESIDENTE; Emerson J. Silveira Costa 
(Belém - PA)  emerson.costa@gmail.com 
SECRETÁRIO:  André Luis Lopes Rezende 
(Belém - PA)  andrellrezende@gmail.com 
TESOUREIRO: Ramiro Barros de Castro 
(Castanhal – PA)  ramiro.barros@gmail.com 

http://www.interlingua.org.br/


 
Conta bancária administrativa: CEF, Poupança, 
agência 2301, número 632.992-0, Brasília-DF. 
 
Revista oficial da UBI. Fundada em janeiro de 
1990. 
 
Anuidade para a UMI: 15 euros. 
 
Anuidade do associado da UBI: Titular = R$ 20, 
Patrono = R$ 100, Honorário = R$ 200, 
Estudante = R$ 10, Parente = R$ 10, 
Colaborador = R$ 6, Padrinho = R$ 10, Vitalício 
= R$ 700, Especial = nihil (contrapartida à UBI),  
Distinto = nihil (cortesia por 1 ano), Efetivo = R$ 
30 (dupla anuidade), Extraordinário = R$ 50 
(tripla anuidade). 
 
Basta depositar na conta da UBI e enviar-nos 
uma cópia do comprovante de depósito 
bancário.  
 
Solicite a nossa ficha de inscrição ou visite 
nossa página eletrónica. 
 
Associando-se, você receberá regularmente a 
nossa revista – INTERNOVAS, editada já há 16 
anos, contendo artigos sobre diversos temas 
de interesse em português e em interlíngua, 
eventualmente em outros idiomas como o 
castelhano. Você pode contribuir com artigos 
para a INTERNOVAS. 
 
A Redação recebe artigos. Todavia, não temos 
nenhuma responsabilidade com artigos 
assinados e eles podem mesmo expressar 
conteúdo contrário à opinião da Diretoria. 
 
Fazemos intercâmbio com outras revistas. 
Opiniões positivas, críticas sinceras e 
sugestões honestas são sempre benvindas ! 
 
Você poderá inscrever-se gratuitamente no 
ADRESSARIO DE INTERLINGUA, acessando 
a página oficial da UMI, no seguinte endereço: 
www.interlingua.com 
 
A UBI também dispõe de departamentos e 
representações (estaduais, municipais e 
locais), mas que neste momento não estão 
ativados, esperando-se a sua reativação para 
breve. 
 
Da mesma forma estamos reativando o nosso 
pequeno catálogo, contendo manuais, 
dicionários, folhetos, opúsculos, etc. Aguarde ! 
 
Brevemente você será informado sobre o 
nosso 14º INTERCON e aguarde confirmação. 
 
CÂMBIO: 

Segundo o câmbio monetário atual 1 dólar 
americano vale R$ 2,15; 1 euro é igual a R$ 
2,86. 
 
Redator deste número: 
Ramiro B. de Castro 
ramiro.castro@pa.trf1.gov.br 
fone: (91)  3711-4200, r 213. 
 

Interfundo 
 
O Interfundo visa incentivar a edição de obras 
sobre a interlíngua, através das  contribuições 
financeiras e doações monetárias dos 
Mecenas. Basta depositar sua doação na conta 
bancária do Interfundo, administrado por Gilson 
Passos: Poupança número 304.552-9, Op. 
(Operação) 013, Agência código 167, na Caixa 
Económica Federal, Vitória-ES. 
 
Durante os Encontros, o Administrador da 
poupança apresenta a situação financeira 
desta conta bancária a todos os presentes. 
Conforme o saldo, o Interfundo também pode 
ser usado para financiar viagens de 
interlinguistas brasileiros aos Encontros 
nacionais. 

 
Aviso: 
 
Le redaction invia exemplares gratis a 
interessatos qui, de su parte,  debe necessari-
mente comunicar nos per letera, carta postal, 
fax, message eletronic, telefono, aerograma, 
etc dum tempore oportun, informante nos del 
bon reception eletronic e postal. 
E por favor, si vos lo recipe e vos ha 
disinteressate vos e NON es satisfacite, 
comunica a nos tosto que nos stopara 
imediatemente le costosissime invios postal o 
los transferera pro un altere interessato plus 
paupere – gratias pro le comprension ! 
 
Le redaction recipe articulos. Tamen, nos ha 
nulle responsabilitate a causa de articulos 
signate e ilos pote mesmo expressar contento 
contrari al opinion del Directoria.  
 
Nos censura nulle articulo e face nulle 
discrimination contra articulos politic, religiose, 
economic, historic, filosofic, cultural, scientific, 
etc. Nos face intercambio con altere revistas. Si 
vos interessa vos, invia a nos un articulo con 
vostre opinion contrari – gratias ! 

http://www.interlingua.com/
mailto:ramiro.castro@pa.trf1.gov.br

