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M

ãe e mulher, esse ser sublime, magestosa, dedicada e carinhosa, que sabe transmitir
bondade, sabedoria e proteção ao apertar contra si nos seus braços ou contra seu
coração, os seus filhos queridos com um amor sem limites. Mãe virtuosa, exemplar
e que tantos sacrifícios faz em benefício da família, sem nunca recusar o amparo dos filhos
queridos. Mãe verdadeira, amorosa, companheira protetora e conselheira, mãe de virtudes
incansável, mulher mensageira enviada por Deus ao mundo. A Mãe essa simples figura que a
administração do jornal a Voz de Portugal vem por este nosso periódico, homenagear todas as Mães do Mundo, tendo em mente todas
aquelas que se finaram. Um dia feliz para todas.
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ANTÓNIO COSTA: O primeiro-ministro estreou o estado de calamidade, em dias de Verão, e sem perturbação da ordem pública. Findo o estado de emergência, é António Costa a figura
central do poder, na nova situação de enquadramento legal do
contexto de combate à pandemia. Com o Presidente da República arredado do poder de decisão, o primeiro-ministro tem, como mais-valia, a forma
como concertou as celebrações de Fátima com o cardeal-patriarca.

MANUEL CLEMENTE: Chefe da Igreja católica em Portugal, o
cardeal-patriarca de Lisboa e presidente da Conferência Episcopal
Portuguesa provou que é senhor de uma sabedoria e de uma sensatez de líder. Discreto em público, mas sabendo negociar com o
primeiro-ministro, Manuel Clemente assegurou que as celebrações do 13 de
Maio, em Fátima, serão uma realidade. Dentro da Basílica, sem peregrinos,
nem celebrações no Santuário. Seguindo os passos do Papa Francisco.

CARNEIRO: Carta Dominante: 10 de Paus, que
significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: Evite
precipitar-se nas decisões que toma. Pense bem
para que não se arrependa mais tarde. Saúde: Evite
constipar-se. Agasalhe-se bem. Dinheiro: Analise as suas
finanças e procure forma de rentabilizá-las.
Números da Sorte: 14, 23, 11, 13, 28, 7
TOURO: Carta Dominante: Valete de Espadas,
que significa Vigilante e Atento. Amor: Procure abrir
o seu coração. Dê a si mesmo a oportunidade para
conquistar a felicidade. Saúde: Previna-se contra as
constipações. Dinheiro: Reflita sobre uma proposta profissional
que lhe poderá ser feita. Números da Sorte: 5, 41, 36, 33, 11, 12
GÉMEOS: Carta Dominante: 7 de Copas, que
significa Sonhos Premonitórios. Amor: Procure
fazer uma surpresa à sua cara-metade criando
um ambiente romântico. Saúde: Deve descansar
um pouco mais. Dinheiro: Evite comentar os seus planos
profissionais. Guarde as suas intenções a sete chaves.
Números da Sorte: 8, 7, 41, 45, 49, 6
CARANGUEJO: Carta Dominante: Rei de Espadas,
que significa Poder, Autoridade. Amor: Período
favorável ao romance. Poderá conhecer online
uma pessoa que se tornará importante na sua
vida. Saúde: Cumpra o horário das refeições. Evite
estar muitas horas sem comer. Dinheiro: Acautele-se contra
possíveis perdas de dinheiro. Previna-se para não sofrer
dissabores. Números da Sorte: 8, 9, 4, 11, 13, 5

Imprensa discriminada
LUÍS DELGADO, VISÃO

O

Presidente da República invocou e
relembrou, no domingo, no Dia da
Liberdade de Impresa, de uma forma límpida, cristalina, e sincera, tudo o que o
Governo, e em particular o primeiro-ministro
(PM), e a Assembleia da República, deveria
interiorizar e aceitar sobre os Media.

LEÃO: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa
Avareza. Amor: A sua experiência de vida poderá
ajudar um amigo. Seja solidário com quem solicitar
o seu apoio. Saúde: Procure cultivar o otimismo, e
a sua saúde estará estável. Dinheiro: Seja mais dedicado ao
trabalho. Não desista dos seus objetivos.
Números da Sorte: 8, 10, 14, 21, 22, 28

3- De uma forma sincera, porque essa sempre foi uma preocupação sua, o Presidente
sublinha a iminência de uma catástrofe: os
Media, que permitem aos portugueses “estar bem informados, estão a ser vítimas da
crise económica associada à crise sanitária,
e muitos enfrentam já limites ao seu funcionamento“. Alguém desmente?

VIRGEM: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa
Generosidade. Amor: O pessimismo e a falta de
confiança não favorecem a realização pessoal nem a
vida de casal. Saúde: Descanse o máximo que puder.
Dinheiro: Ponha em marcha um projeto muito importante para
a sua carreira profissional. Números da Sorte: 1, 7, 4, 29, 3, 17
BALANÇA: Carta Dominante: O Julgamento, que
significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Poderá sentir
crescer dentro de si uma paixão arrebatadora, mas
não se precipite. Saúde: Cuidado com aquilo que
come, pode pôr em risco a sua dieta. Dinheiro: Defenda-se de
um colega mal-intencionado, sendo honesto e consciente das
suas capacidades. Números da Sorte: 5, 8, 7, 4, 1, 10
ESCORPIÃO: Carta Dominante: Ás de Paus, que
significa Energia, Iniciativa. Amor: Mantenha a
alegria e o otimismo. Motivará as pessoas que estão
ao seu redor. Saúde: Terá maior tendência para se
sentir sonolento e sem vigor físico. Dinheiro: Poderá ter de
enfrentar alguns problemas. Mantenha a calma, de modo a
resolver os imprevistos da melhor maneira.
Números da Sorte: 26, 35, 14, 28, 6, 9
SAGITÁRIO: Carta Dominante: Os Enamorados,
que significa Escolha. Amor: O amor marcará esta
semana. Faça os possíveis para manter essa
estabilidade. Saúde: Propensão para uma pequena
indisposição. Faça refeições ligeiras. Dinheiro: As suas
qualidades profissionais serão reconhecidas e poderá ser
recompensado. Números da Sorte: 6, 5, 41, 2, 25, 22
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 3 de Ouros,
que significa Poder. Amor: Dedique mais tempo
a si mesmo. Cultive a sua auto-estima. Saúde: A
sonolência e a preguiça irão marcar a sua semana.
Tente travar essa tendência. Dinheiro: Seja mais
compreensivo com os seus colegas de trabalho. Se agir dessa
forma conseguirá melhores resultados.
Números da Sorte: 3, 6, 9, 19, 28, 4
AQUÁRIO: Carta Dominante: 5 de Copas, que
significa Derrota. Amor: Semana favorável. Organize
convívios online com os seus amigos. Saúde:
Poderá sentir-se mais cansado que o habitual. Tome
um duche quente e relaxe. Dinheiro: Assente os pés na terra e
saiba aquilo com que conta. Pense bem antes de agir.
Números da Sorte: 45, 44, 40, 2, 26, 3
PEIXES: Carta Dominante: Rei de Copas, que
significa Poder de Concretização, Respeito. Amor:
Aproveite os momentos com a família pois darlhe-ão um grande bem-estar emocional. Saúde:
Cuide da sua alimentação com mais rigor. Dinheiro: Estará
financeiramente estável.
Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3

vocou a informação e a mentira sobre a pandemia, esperando que “tenhamos percebido
isso”. Cristalino, explicou, para que dúvidas não existam: “Hoje em dia, de facto, há
muitas formas de espalhar e partilhar informação, muitas vezes falsa ou, pelo menos,
não segura, pelo que se tornou ainda mais
importante termos órgãos de informação
jornalística livres, seguros e confiáveis.”
Alguém duvida?

Alguns perceberam, mas fizeram de conta. E
usam os media, claro, para dizer que não é um
problema deles. Convenhamos que não sãos os
únicos. Uns dizem, outros não. O PSD e o PCP,
por exemplo, são contra a compra de publicidade
antecipada pelo Estado. Era o faltava, dizem. É
espantoso? Nada. Por motivos ideológicos diferentes, estão juntinhos na intenção.
O PR transmitiu 5 razões inequívocas:
1- “Uma informação transparente e de confiança é necessária para construir instituições justas e imparciais, construir relações
de confiança entre eleitos e eleitores, fiscalizar os poderes e manter uma sociedade esclarecida, plural e vigilante”. Alguém
contesta?
2- Para reforçar esse ponto, que agora toca
a todos, o Presidente da República (PR) in-

4- Sendo sincero, o PR não deixa que nenhum poder político, Governo e Assembleia, se esqueça de cumprir o que vem na
Constituição: “O Estado assegura a liberdade e a independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político e o
poder económico”. Alguém questiona?
5- A conclusão é óbvia, para o PR: o “Estado
pode e deve estar atento e apoiar a sustentabilidade dos media de forma transparente e
não discriminatória». Mais límpido do que
isto não é possível. Há quem se preocupe,
mais ou menos, de vez em quando, com a
liberdade de Impresa, mas esses estão longe, muito, de entender que a lengalenga anti
mediática «só semeia confusão e alimenta
populismos.» Alguém contradiz?
Querem que explique, já agora, qual é a
maior de todas as discriminações, aquela
que é insustentável, inegável, e impensável?
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JAIR BOLSONARO:
Os juízes do Supremo Tribunal declararam guerra ao Presidente brasileiro, travando a nomeação de um próximo da sua família
para a direção da Polícia Federal e impedindo outras acções de Jair Bolsonaro.
Isto enquanto outro ex-juiz, Sergio Moro, saiu do Governo e ameaça tornar-se o seu inimigo mais temível. Bolsonaro não se fez

rogado.
Mais uma vez, juntou-se a uma manifestação em Brasília, ameaçando usar os militares conta os juízes e Congresso.

Nada muda, para desespero de Portugal
JORGE CORREIA

N

o passado primeiro
de maio, dia do trabalhador, assistiu-se
às festividades por parte da
CGTP, nas quais tivemos a
oportunidade de ouvir o discurso de Isabel Camarinha, atual secretária
geral desta confederação de sindicatos. Não
ouvi o discurso mas tive a curiosidade de ir
ler o mesmo, que para informação do leitor,
se encontra na página oficial da CGTP (www.
cgtp.pt).
Na vã esperança esperava encontrar algo de
inovador, uma postura adequada à realidade
que vivemos e aos impactos subsequentes que
iremos viver ainda por algum tempo, mas não
me surpreendi por encontrar o mesmo discurso,
como se tivesse sido transportado quatro ou cinco décadas atrás. Os tempos mudam mas muita
coisa, mesmo muita coisa, em Portugal, pura e
simplesmente não muda.
Fala-se muito do quanto o salazarismo era repressivo, chama-se de regime bafiento, o que é
perfeitamente correto, pois à repressão que foi
necessária para consolidar o país depois dos
desmandos e barafunda da primeira república,
manteve-se o mesmo discurso, a mesma postura,
consolidando-se o atraso do país por quase todo
o século XX durante quase cinco décadas. Não
há dúvidas que a revolução dos cravos era absolutamente necessária, e ninguém contesta isso.
Contudo, persistimos em não aprender com
os erros passados e as lições de economia são
esquecidas, o que nos leva a cair nos mesmos
erros.
Às quase cinco décadas de estagnação que Portugal viveu, apenas para reprimir as barafundas
da primeira república, seguir-se-ão agora outras
cinco décadas até acordarmos que já não vivemos na década de 70 do século passado?
Até quando para percebermos os erros da revolução na destruição de capital e outros recursos
que tão aceleradamente nos levaram a mendigar
ao FMI no início da década de 80?
Porque insistimos, ainda hoje passados 46 anos,
na mesma atitude bafienta, agora do outro lado
da barricada, persistindo em conceitos e ideologias que se mostraram de resultado nocivo?
É incontestável que a defesa dos direitos dos
trabalhadores não deve ser abandonada, exigindo que “...os trabalhadores sejam pagos a tempo
e horas...”, ou exigir que “...a proteção de todos
os trabalhadores, o estabelecimento de regras
obrigatórias de segurança, higiene e saúde no

trabalho...” são perfeitamente razoáveis.
Mas quando no mesmo discurso temos afirmações como “...não aceitamos que a Segurança Social seja descapitalizada, devendo o Orçamento
do Estado assumir a cobertura das medidas extraordinárias que têm recorrido às suas verbas.”,
ou algo como “...que se garanta a retribuição por
inteiro, acabando com o corte de um terço dos
salários para os trabalhadores em lay-off ou assistência à família.”, ou ainda “Exigimos a proibição dos despedimentos e a reversão dos que
já aconteceram nos últimos meses.”, ou que ainda se fale no “...aumento geral dos salários...”,
verifica-se o completo alheamento da realidade,
pois a primeira pergunta que nos vem à cabeça
é: de onde virá o dinheiro para tudo isto? A realidade é que com esta paragem devida à covid-19
todo o mundo empobreceu, inclusive Portugal,
ou seja, há uma contração da economia.
Se tivermos a sorte de manter a massa salarial
que ainda hoje temos, o que não será possível
pois muitos irão para o desemprego de forma
definitiva, verificamos que estaremos a ganhar
muito assim da produtividade, e isto é um facto,
em Portugal, aqui no Canadá, ou em qualquer
parte do mundo.
Ora, isto é incomportável pois criará as tais
disparidades sociais que tão abnegadamente se

pretendem combater. É curioso que em Portugal,
face ao populismo do Chega, inúmeras vezes
combatido pelos media, não se levantam vozes
contra este populismo sindical obsoleto.
Neste mar de desinformação, o centro político
e os moderados, dormem acomodadamente deixando os extremos tomar conta do palco político
com potenciais consequências desastrosas.
O suposto líder da oposição, Rui Rio, desastradamente foca-se apenas na rotatividade de poder
prevendo que o PS tropece numas eleições ou
colocando-se, melhor, mendigando um acordo
com o PS para uma espécie de bloco central.
Triste país, cujo povo e seus líderes são incapazes de encontrar alternativas!
E neste mar de incompetência e mediocridade,
continua um povo mendigando migalhas a um
Estado, sem se aperceber que o Estado nada tem,
a não ser aquilo que cada português tem; que o
Estado é, na realidade, cada português.
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TAP SEM PLANO DE RETOMA MAS ADMITE “VÁRIAS SIMULAÇÕES”
A TAP esclareceu hoje que não tem um plano para retomar a sua atividade, que foi impactada pela pandemia de covid-19, sublinhando que “há várias simulações que acomodam diversas avaliações da situação”. Em resposta à Lusa, a transportadora portuguesa esclareceu que “não tem plano de retoma”, acrescentando que “há várias simulações que acomodam diversas avaliações da situação”, sem avançar mais informação. Na sexta-feira, o Jornal de Notícias avançou
que a TAP ia retomar a atividade com 71 rotas a partir do aeroporto de Lisboa e três com partida do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. O presidente
do PSD manifestou-se contra uma eventual reativação da operação da TAP com apenas três destinos a partir do Norte, consiCRÓNICAS
derando que tal plano transformaria a transportadora numa empresa regional, o que, defendeu, dispensaria apoios do Estado.

Propriedades da Lixívia Neoblanc
PROF.ª MARIA
DA CONCEIÇÃO BRASIL

N

unca se falou tanto da chamada terceira idade como
durante esta pandemia que
assolou o mundo e colocou barreiras entre todos os habitantes deste planeta. Curiosamente,
a mesma terceira idade desceu dos 65 anos para
os simpáticos 60 anos de idade.
Sobre os 60 anos, se não fosse estupidez, até se
conseguia dar uma boa gargalhada e esquecer o assunto. Mas…não sabem que eles estão a trabalhar
na Educação, na Saúde, nos serviços, nos Bombeiros, e por aí fora? Então, vão dar-lhes a reforma já
e por inteiro? Ridículo. Servem-se deles e muito.

Não posso deixar de compreender que os cuidados
de saúde em idades mais avançadas devem estar
sujeitos a uma atenção especial. Até aí, tudo bem.
Mas não gosto do que oiço e observo da parte das
autoridades de saúde quando falam dos chamados
idosos, vulgo velhos, e os destinam a um tempo
de confinamento injusto porque prolongado para
além do razoável. Sabemos todos que os jovens,
salvo algumas excepções, foram educados no respeito pelos mais sábios da família e da comunidade em que vivem. Também vimos muitas pessoas
atingirem o auge dos seus talentos – na pintura,
música, literatura e demais artes – em idades em
que o saber fazer se aliou ao entendimento advindo da sabedoria dos tempos em que percorreram
caminhos diversos e longas distâncias de pensa-
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Na Cidade “Açoriana” De Fall River
JOSÉ ANDRADE

N

o final do século XIX
e durante o século
XX, os açorianos encontram refúgio e segurança
nos Estados Unidos da América. Fogem da miséria, dos
vulcões, da guerra colonial.
Emigram para a Califórnia e para a Nova Inglaterra.
Na costa leste, a emigração portuguesa é maioritariamente açoriana
e especialmente micaelense. Em
Massachusetts residem oficialmente 311.767 pessoas de ascendência lusa, correspondendo a 4,4%
dos habitantes do Estado. Rhode
Island conta com 101.095 indivíduos de origem portuguesa, cerca
de 10% da população estatal. A Casa dos Açores
da Nova Inglaterra é fundada formalmente a 8 de
junho de 1982 como Casa dos Açores do Estado
de Rhode Island. Tem como propósito promover
oportunidades educacionais, culturais e sociais,
bem como o intercâmbio cultural e turístico entre a comunidade açoriana imigrante no sudoeste da Nova Inglaterra e a Região Autónoma dos
Açores. A sua comissão instaladora é presidida
por John Correia, secretariada por João Cabral

e Rodolfo Ribeiro e constituída pelos sócios
fundadores Virgílio Marcos, Vicente Correia,
João de Deus Melo, João Carlos Tavares, Carlos
Plácido, Florival Viveiros, António Cordeiro,
Fernando Pereira, António Almeida, Florentino
S. Bettencourt, Sérgio Simões, Joseph Goulart,
John Faria, William Castro, John Correia, Rodolfo Ribeiro, Heitor Sousa e Rolando Raposo.
Interrompida a atividade da Casa dos Açores
do Estado de Rhode Island, em 1990 um grupo
de açorianos liderado por Leonardo Oliveira faz ressurgir a instituição, que passa a designar-se como
Casa dos Açores da Nova Inglaterra (CANI). O primeiro presidente
desta segunda fase é Paulo Bettencourt, seguindo-se José Soares,
Mariano Alves e João Luís Morgado Pacheco. Em 2010, Mário
Ventura assume a presidência e,
em 2012, é eleita presidente Nélia Alves-Guimarães, agora substituída por Francisco Viveiros. Atualmente sedeada na South Main Street
da cidade de Fall River, a CANI dinamiza o
grupo de música tradicional “Raízes”, fundado
em 2006, e o grupo de artesanato “Reinventar
Tradições”, desde 2012, desenvolvendo iniciativas de caráter sociocultural, como a escola de
língua portuguesa e as aulas de preparação para
a cidadania americana.

mento e atenção à vida. Podemos dar exemplos
conhecidos de todos nós: Manuel de Oliveira, cineasta Português; Dias de Melo com o livro “A
Montanha Cobria-se de Negro” para além de inúmeras outras obras da literatura Açoriana; Simone
de Oliveira, cantora, atriz de teatro, novela e tudo
o mais que ela pretendeu e fez até agora, com mais
de 80 anos; Bach que, já com mais de 60 anos,
ainda compôs magníficas obras musicais… Vamos tentar compreender um grave risco que podem correr os que têm mais idade perante os mais
novos. Abaixo de 59 anos situa-se a faixa etária
onde tudo é permitido. Excepção para os doentes.
Então, se alguém mais velho passar ao lado destes
indivíduos privilegiados pode acontecer que haja
alguma repugnância discriminatória evidente e
dolorosa para quem dela é o alvo. Não pode ser. O
confinamento a que estivemos submetidos mais de
45 dias foi necessário e indispensável ao estado de
emergência decretado por todos os governos para
protecção e tratamento de um vírus desconhecido
e letal que assolou o mundo sem olhar a ninguém.
Os mais frágeis foram, como se percebe, os que
primeiro adoeceram. A maioria das crianças foi
poupada embora ninguém saiba bem porquê (As
teorias sobre o assunto são muitas. Eu tenho a minha.). Agora, com o número de infectados e de
fatalidades a baixar, alargou-se um pouco a rede
que nos prendia a todos em casa. E queremos sair,
dar um passeio à beira-mar, tomar um café…De
máscara? Sim. Sabemos que não acabou o perigo
de contágio. Também é do conhecimento geral que
há pessoas que não irão cumprir as regras. Mas as
pessoas de bem vão, certamente, fazê-lo. Vai ficar
tudo como antes? Não. Sem a descoberta de tratamento específico para este vírus novo, ou de uma
vacina que proteja o nosso organismo continuaremos a ter receios e, quem for consciente, a tomar
precauções para não ser infectado nem infectar
outrem. Concluo com um triste episódio. Vou torna-lo hilariante para o desmontar. Meus amigos,
como é do vosso conhecimento há um Presidente
deste mundo novo e estranho em que agora nos
encontramos que encontrou a solução mais fácil
para uma saída em grande desta pandemia: tomar
logo de manhã, ao pequeno-almoço, um bom copo
de lixívia neoblanc a acompanhar os croissants da
rainha de França quando, em tempo de guerra, os
militares foram queixar-se que o povo não tinha
pão. Pois alevá!

Emanuel
Rego
Representante de hipoteca Desjardins

Sempre disposto a
vos servir na vossa
língua: português,
francês e inglês
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O Penedo do Perseguido
JOSÉ DA CONCEIÇÃO

N

os subúrbios de Viseu, junto à povoação de Orgens, existe um enorme penedo sobre
o qual assenta uma pequena cruz de granito. É o penedo do Perseguido.
Consta que naquela povoação houve em tempos um castelo senhorial, pertença do conde
D. Gomes rico homem da região.
Diz-se que o conde vivia com uma irmã, moça
muito encantadora.
Em certa ocasião, era já quase noite fechada
passou junto ao castelo uma vistosa cavalgada composta por fidalgos que regressavam de
uma caçada.
Carregados de javalis, ursos e veados, os cavaleiros, cansados da montaria e receosos de
não encontrar outra pousada, entraram no pátio do castelo e pediram hospedagem ao senhor
daquelas terras. E, de acordo com o costume
da época, D. Gomes deu guarida aos extenuados monteiros.
Um desses fidalgos, um jovem muito moço
e cheio de graça, viu na janela do palácio a
irmã do seu hospedeiro e, sem saber como,
apaixonou-se perdidamente da rapariga. Por
isso, quando os outros partiram de volta aos
seus solares, arranjou pretextos e mais pretextos para se ir deixando ficar.
Durante o dia arranjava modos de partilhar as

suas horas com as da rapariga e à noite postava-se debaixo da velha janela gótica da câmara da moça, dedilhando amorosamente a sua
tiorba, ansiando que ela percebesse a paixão
turbulenta que o estilhaçava.
Numa noite, noite velha já, os seus ternos galanteios foram ouvidos pelo austero rico homem, que cheio de raiva, indignação e orgulho
ofendido, pulou lesto para o terreiro, gritando:
-Que pretendes tu, vilão, da neta muito amada
de Faves Luz, filha virtuosa de Afonso Mendo?
-Vilão eu?
Eu o mui nobre esclarecido senhor do Viso!...
O que pretendo é levar ao altar a vossa irmã,
senhor, santificar assim este amor que não é só
meu mas de ambos...
- Nunca!
Antes a mão de fogo do infernal Belzebo!...
O ginete do senhor do Viso arrancou bruscamente e partiu veloz levando, atónito, o cavaleiro.
Ao mesmo tempo, o penedo abriu-se com um
ruído tenebroso dando saída ao próprio Satanás, que vinha reclamar o cumprimento da
promessa acabada de fazer.
O conde resistiu às investidas de Belzebo e
não lhe deu a irmã, mas, por isso, a partir de
então, todas as noites, àquela hora, se encarava
o penedo para deixar sair o senhor das legiões
infernais, que, estridulamente, reclamava a esposa que lhe tinha sido prometida.
O desgraçado D. Gomes, minado de medo e
perseguido por fantasmas, assaltado a toda a

SERVIÇOS
ACESSÍVEL
A nossa equipa
está adaptado a
nova realidade afim
que possam viver este
momento difícil em
segurança. A tecnologia
implementada permite
que você e seus familiares
possam ter reuniões
e trocas em direto.
Nós vamos vos
acompanhar na escolha
destas novas disposições
e estamos comprometidos
à responder
responsavelmente
as suas necessidades.

- Preparações com
reuniões virtuais
ou por telefone
- Celebração em
presença da sua família

(de acordo com as instruções)

- “Webcast”
da cerimónia ao vivo
(funeraweb.tv)

- Sucursal no chemin
Côte-des-Neiges
em Montreal


514 342.8000
dignitequebec.com
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hora por sustos inomináveis, mandou colocar
sobre o terrível penedo a cruz de granito, que
ainda hoje lá está, e, desde então nunca mais
se tornou a ouvir no silêncio das horas mortas
da noite a tremebunda voz do senhor dos infernos.
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COVID-19: CERIMÓNIAS DO 13 DE MAIO SÃO AS QUE BOM SENSO ACONSELHAM - PR
Ponta Delgada, Açores, 04 mai 2020 (Lusa) - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que as “cerimónias que a Igreja escolheu” para assinalar o 13 de maio “são as que o bom senso e as medidas sanitárias aconselham” a propósito da covid-19. “Sou o primeiro a sentir a falta de
eucaristias, procissões, festas tradicionais. Mas isso por um valor maior: o direito à vida e à saúde. Isso aplica-se exatamente ao 13 de Maio”, declarou o chefe
de Estado, falando à Rádio Montanha, da ilha açoriana do Pico. Marcelo agradeceu a todas as igrejas e confissões o papel responsável na adoção de medidas
para atenuar as concentrações de pessoas em plena pandemia de covid-19. Sobre o 13 de Maio e as tradicionais celebrações
COMUNIDADE em Fátima, o Presidente da República lembrou que este é um fenómeno de “centenas de milhares de pessoas”.

Heróis da Comunidade numa vida (a)normal

tudo o que se passa na comunidade portuguesa çadamente nas agências funerárias, tal como,
em Montreal. Já lá vão três semanas que felicito os empregados do Alfred Dallaire | Memória,
través do mundo, há milhares de jor- os nossos heróis e a lista está cada vez mais pe- Magnus Poirier e o grupo Yves Légaré. Podemos
nalistas que estão a escrever sobre esta quena.
doença e tudo o que se passa na sua É claro que três restaurantes reabriram sextaaldeia, vila, cidade e nos seus países.
Eu não sou um dos melhores escribas na comunidade, mas estou continuando a informar sobre
SYLVIO MARTINS

A

-feira passada, refiro Ma Poule Mouillé, Aldea
e Douro. Isto é muito positivo porque são restaurantes que dão um serviço de alta qualidade
na comunidade, para gáudio dos amadores desta
dinstinta arte culinária. Também não devemos
esquecer todas as pessoas que trabalham esfor-

também notar que o presidente da Câmara de
Anjou, está igualmente a trabalhar com a energia
que se lhe conhece para os seus cidadãos, e os
vendedores de casas continuam afincadamente a
trabalhar para quem queira vender ou comprar, a
sua primeira casa de sonho. Tal como Olivia Paiva e Emely Oliveira apesar do momento bastante
difícil ocorrido na passada semana, mantêm-se

MENSAGENS PARA O JORNAL A VOZ DE PORTUGAL
ALBERTINA DA SILVA
Boa noite muito obrigada.

As cartas destinadas e mensagens a
esta secção devem indicar o nome e
a morada do autor, bem como um
número telefónico de contacto. Podem enviar a mensagem no grupo
A Voz de Portugal no Facebook ou
por Email:

jornal@avozdeportugal.com

Telefone: 514-284-1813

MARIA LINHARES
Congratulations

OTILIA PEDROSA
JOÃO VITAL
Parabéns, que continuem por mui- Parabens e Feliz aniversário Jortos anos.
nal Voz de Portugal de Montreal
Québec; e que este dia se repita
por mais 100 anos com saúde, Paz,
FÁTIMA MIGUEL
Feliz anniversário boa continuação, muito amor e amizade e muitas Feum grande obrigado pelo empenho licidades.
e dedicação desejando muitos anos
no futuro bem haja.
MARIA E HUMBERTO CABRAL
Parabéns para A Voz de PORTUGAL.
MARIE-EDITE CARDOSO
Feliz aniversário.
TERESA SARMENTO
Muitos parabens para o jornal Voz
JACKIE PICADO
Marie and sylvio u guys are doing a de Portugal.
great job thank you.
MARLENA CARDOSO
Parabens.
FRANCISCA REIS
Feliz Aniversario ao nosso Jornal
A Voz de Portugal. O mais anti- MARIA LINHARES
go Jornal da lingua Portuguesa do Congratulations.
Canada. Hoje, 25 de Abril 2020 o
nosso jornal celebra 59 anos. VIVA NOEMIA DOS SANTOS
a LIBERDADE e VIVA O NOSSO Parabens
JORNAL.
ANTÓNIO NEGRÃO DE SÁ

O MEDO DA MORTE
O mundo enfrenta uma guerra contra um inimigo ainda desconhecido. Sua arma principal é um vírus
arremessado pelo ar que atinge o
soldado, o deixa fragilizado e o leva
ao óbito. Dado o desconhecimento do vírus, todos os comandantes
ordenam evacuação e recolhimento em suas residências para evitar
contágio. No Brasil, o comandante
supremo, o Presidente da República, resolveu inovar. Manda o Exército enfrentar o inimigo desarmado.
Retira os víveres dos soldados e
diz que se não enfrentar o inimigo
morre de fome. Conclusão: não há
saída, é morrer ou morrer. Esse sentimento de medo e horror certamente está crescendo entre a população,
principalmente a mais fragilizada.
O medo é o limite. Com ele nada
mais o que temer, seja das armas,
do autoritarismo ou repressão.
Agravando esse quadro de desvario
acumulado por anos de insensatez
da elite brasileira, crescem as manifestações não das ruas, mas dos
cemitérios e valas comuns.

CONVITE
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MÁSCARA PASSA A SER OBRIGATÓRIA NO PARLAMENTO: Duas semanas depois de ter rejeitado o uso de máscaras no Parlamento e até de gracejar sobre o assunto, o presidente da Assembleia da República determinou o uso obrigatório destas protecções individuais nas instalações parlamentares e justifica a decisão com as “mais recentes orientações”
da Direcção-Geral de Saúde (DGS). “Não será permitida a entrada, circulação ou permanência nas instalações da Assembleia da República a quem não usar máscara social ou cirúrgica
devidamente colocada (podendo esta ser substituída por viseira)”, de acordo com o despacho de Ferro Rodrigues ontem publicado. A directora-geral de Saúde, Graça Freitas, explicou
que as viseiras protegem menos do que as máscaras. A obrigação do uso de uma proteção individual aplica-se a “deputados, membros do Governo, funcionários parlamentares, membros dos gabinetes, colaboradores dos grupos parlamentares, serviço de segurança e a todos os prestadores de serviços, bem como a todos os cidadãos
que, por qualquer razão, entrem e circulem nas instalações do Parlamento”, de acordo com a nota divulgada no site da Assembleia da República.
COMUNIDADE
Mercredi, le 6 mai 2020

Grande abertura 25 de Junho - 15 horas
Cemitério Papineau
oficial!

1350, autoroute 13, Laval (Ste-Dorothée)
Informações e reservas até 18 de Junho.

Victor Marques | Conselheiro
Cell.: (514) 570-9857 | vmarques@yveslegare.com
yveslegare.com 514 595-1500 1 800 454-8767 1350, autoroute 13, Laval (Qc) H7X 3W9

activas e disponíveis para vos servir. A equipa
LeDuo com o simpático Steven Gonçalves e Davide Ferrara assim como Augusto Fernandes estão bastante activos e ao vosso serviço, mesmo
com o surto da pandemia que nos aflige a todos.
Não esquecendo Francisca Reis que está a frente
da pandemia nos testes do Covid-19 e Ana Rodrigues, tenente da policia de Laval.
Gostaria continuar com a minha crónica de sábado passado com a nova realidade da vida (a)
normal.
Esta nova vida (a) normal é agora a normalidade do dia a dia. Muitos não gostam, mas o que
foi estranho é agora a melhor maneira de viver.
A MÁSCARA
Há um mês atrás todos os políticos diziam não
ser necessário meter as máscaras “deixem as
máscaras para os doentes”. A partir de segunda-feira passada, em Portugal, quem não usar máscara no autocarro ou qualquer outro transporte
público, pode ter uma multa de 120 a 350 euros. Mesmo em França, a história é a mesma,
e olhando através do planeta, podemos ver que
agora todos devem usar máscara.
O confinamento foi muito difícil com a minha
família. O meu sogro estava numa das residências que começou a ter problemas da COVID-19,
e, nos primeiros dias fomos lá buscá-lo levando-o para a nossa casa.
45 dias em casa é difícil. Ficar em casa, sem
qualquer actividade quando, como sobejamente
os que nos conhecem sabem, todos os fins de semana, estávamos em festas com amigos, dançando e festejando.
45 dias passaram e as festas do Chicharro de
Rabo de Peixe, e a do Chicharro da Ribeira
Quente também.
Nada se fez.
A Páscoa que é um dos momentos mais importantes para o jornal A Voz de Portugal e para o
público foi “anulada”, e é incrível, porque já lá
vão 3 semanas que passou a Páscoa e há ainda
chocolates e bonbons disponíveis nas grandes
lojas.

O Governo de Portugal
já começou o desconfinamento dividido em 3
ou 4 vertentes. Em cada
semana a reabertura de
Portugal à, dita, normalidade vai ter como
objectivo principal o
aspecto socail, sim, mas
também o económico
do país, muito “maltratado” com o abandono das empresas e o
desempregamento da
população. A situação
é grave. Tal como no
Quebeque, a reabertura
é inevitável. Todos devem reabrir passo a passo. Esta semana é a reabertura das pequenas lojas fora da grande região
de Montreal, que engloba Longueuil até a Vila
de St-Hubert, Laval até Ste-Thérèse e Mirabel.
Estamos numa zona bastante complicada e continuamos a ver diariamente os números desta
pandemia, cujo crescimento não é nada favorável ao relaxamento desta crise.

UMA LINDA CANTORIA
Ao domingo é um dos dias em que eu posso relaxar um bocadinho e ver o Facebook e todas as
redes sociais, documentando-me e vendo o que
se passa através dos meus amigos.
Neste último, vi um vídeo de três amigos que
adorei, não da filmagem, nem do profissionalismo do som, mas sim da cena. Vi e adorei. São
três jovens da nossa comunidade, Fábio “Piriquito” Marques, Michael “Saltita” Costa e Décio
Cardoso, que se intitulam, “Grande Cantoria”.
Apresentaram uma cantoria sobre esta situação
que é (a)normal, sendo a nova normalidade.

Quero dar os parabéns a estes jovens porque fizeram uma linda cantoria, que me fez rir e adorar
a cena e as máscaras.
Acho que estas pequenas coisas fazem a diferença, por isso partilhei este vídeo através da
comunidade esperando que haverão milhares de
pessoas que vão vê-los e que muitos vão gostar.
SETAS E DOIS METROS
Hoje em dia, tudo mudou. Antigamente podia-se andar onde se queria e tínhamos uma certa
liberdade. Hoje, todos devem olhar para o chão e
seguir as linhas e as setas pintadas.
Se entrar num comércio tudo fica complicado.
Todos devem entrar e sair numa direcção somente indicada pela gerência da loja senão, poderão
meter-vos na rua. No caso das lojas de roupas,
não se pode, por exemplo, experimentar um par
de calças para ver se são boas ou não, porque as
salas de ensaios estão fechadas e a mercadoria é
sem retorno.
Uma nova realidade bastante difícil para o consumidor.
A ESCOLA
Apenas faltam alguns dias antes que recomece a escola e é um problema bastante complicado para muitos pais, que receiam enviar as suas
crianças, talvez arriscando, elas contraírem esta
doença. Classes de 15 crianças que não podem
tocar em nada e que não podem dar um abraço a
ninguém. Isto vai ser muito complicado porque
as companhias vão reabrir, o pessoal regressa ao
trabalho e onde é que as crianças vão poder ficar?,... Em casa dos avós onde podem criar mais
problemas ou ir à escola e, indirectamente apanharem a doença? O que vai acontecer aos nossos filhos e como é que as escolas e professores,
vão reagir e interagir com as novas regras dos
dois metros?
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FALTA DE JEITO OU DE RESPEITO?
Depois dos quase caricatos episódios da comemoração do 25 de Abril, esperava-se a recuperação de algum bom senso para com o povo habitualmente adverso à arrogância dos governantes. Mas não. Rápido veio o espectáculo do 1.º de Maio e as atabalhoadas justificações. Pior a
emenda do que o soneto. Ainda este ia a meio, quando aterra o insólito episódio da TAP, que ainda não se sabe se era para rir, se para chorar.
De Take Another Plane passou a Companhia Regional de Bandeira Nacional. Teríamos assim chegado confinadamente ao fim-de-semana, não
fosse a senhora ministra [da Saúde] se lembrar de compensar o 1.º de Maio com o 13 de Maio, com aquele cinismo
CRÓNICA
de quem oferece sabendo que o outro não pode receber. Será tudo falta de jeito ou de respeito?

Trump Lixiviado
HÉLIO
BERNARDO LOPES

N

inguém hoje duvida de
que Donald Trump é
um inveterado mentiroso político, desdizendo hoje
o que dissera ontem ou antes.
A personalidade – a mais perigosa para a ideia de Estado Democrático de Direito – é hoje um fator de risada por toda a parte do
mundo. E também ajudou a perceber a fantástica
mentira da dita democracia norte-americana, onde
o Presidente, afinal, pode fazer o que entender,
desde a nomeação de juízes, ao encerramento do
próprio Congresso. Pode até dizer que, se acaso
se determinasse a matar alguém na 5ª Avenida,
nada lhe aconteceria. E também que, se viesse a
ser condenado, sendo Presidente, poderia perdoar-se a si mesmo. E a verdade é que a vida continuou
a correr.
Hoje, depois da desgraça que a COVID-19 está
a levar aos Estados Unidos, fruto, muito acima e
tudo, da fantástica incompetência política de Do-

nald Trump, como por igual da ampla pobreza
presente no seio da sociedade norte-americana, e
ainda do muitíssimo mau e desumano sistema de
saúde, o Presidente começou a tremer perante um
possível descalabro eleitoral em novembro.
Perante a baixíssima moral política de Donald
Trump, com um sistema político objetivamente
inoperante, à beira de uma autêntica ditadura interna e mundial, Trump não esteve com meias medidas, de pronto declarando ter sido um laboratório
chinês a fabricar o coronavírus. Mas é claro que
ninguém enfia um tal carapuço, incluindo, e logo
em primeiro lugar, a comunidade dos serviços de
inteligência dos Estados Unidos.
Assim, depois de ter a Organização Mundial de
Saúde dito e redito que o coronavírus é uma estrutura da Natureza, que não foi fabricado num laboratório, depois de cientistas diversos de todo o
mundo terem corroborado esta tomada de posição,
eis que surgiram agora as agências de informação
dos Estados Unidos a garantir que o novo coronavírus não foi criado por humanos nem foi geneticamente modificado, estando ainda a analisar a

hipótese de acidente num laboratório de Wuhan.
Deverá ser para aqui que o embuste se irá voltar.
Sem um ínfimo de espanto, Donald Trump, conhecendo já muitíssimo bem a estrutura interna dos
Estados Unidos, de pronto respondeu que havia
sido o tal laboratório chinês a deixar escapar o coronavírus, de pronto explicando que ele tinha provas deste facto, mas não podia expô-las. No fundo,
a prova é dele e só dele, sem que a comunidade de
inteligência dos Estados Unidos possa, ao menos,
ser informada de um tão importante dado.
Estou hoje em crer que Donald Trump também deverá encontrar-se lixiviado, dado ser difícil admitir
que uma pessoa no seu estado pleno de normalidade possa dizer as mil e uma barbaridades que,
com ritmo diário, se vão podendo escutar a Donald
Trump. E tudo isto se passa perante o estrondoso
silêncio dos políticos de quase todo o mundo, e
com instituições que, nos Estados Unidos, afinal,
são de mera fachada. Estou hoje em crer que o sujeito deverá estar já lixiviado.

sidente do Brasil acusou, como é seu apanágio,
os media brasileiros de retirarem as suas palavras do contexto, mentindo descaradamente a pergunta da jornalista e a sua resposta estão
gravadas em vídeo. Pior, o Sr. Messias utiliza
os governadores e políticos locais como alvos
de transferência, culpando-os pelo aumento dos
casos e mortes provocadas pelo coronavírus no
Brasil. E ainda tem o desplante de atiçar a opinião pública contra as tão necessárias medidas
de distanciamento social.
É a velha artimanha do bode expiatório, expressão com origem no ritual em que Aarão transfere todos os pecados do seu povo para o animal.
Maior ironia seria difícil, num país onde a religião e o Estado se confundem, também, mas
não só, porque os seus políticos a utilizam a para
mobilizar apoiantes. Na nossa memória recente
está o batismo de Bolsonaro e dos seus filhos,
em 2016, ainda antes de ser Presidente, no Rio
Jordão, em Israel, (local onde Jesus Cristos terá
sido batizado, segunda a Bíblia). Um acontecimento, claro, amplamente mediatizado em seu
benefício.
Um inquérito publicado no dia 28 de março
pelo instituto brasileiro de sondagens Datafolha
regista uma taxa de aprovação de 33% do governo de Bolsonaro. Em sentido contrário, 38%
rejeitam o seu desempenho. Embora o descon-

tentamento com a gestão do executivo tenha
crescido, um terço da população aceita uma forma de governar assente na descredibilização do
que é evidenciado pelos factos. Porque estará
uma minoria dos brasileiros disposta a ignorar
um consenso global em torno das medidas tomadas para travar a pandemia e as suas terríveis
consequências?
O livro Nervous States, de William Davies, dá-nos uma pista para respondermos a esta questão. Esta rejeição da verdade e da razão, explica
Davies, aparenta ter uma explicação mais simples, fora da esfera da irracionalidade que muitas vezes nos é apresentada: é a negação de um
“edifício político” construído nas últimas décadas que não beneficia a maioria.
Não são os factos que interessam, mas sim a
capacidade de amplificar e sobrepor a todos os
outros um discurso político que se sustenta nas
emoções, em detrimento da razão. E muitas vezes encontra um eco na revolta contra uma desigualdade social que perdura. É o tal “edifício
político” que foi sendo construído ao longo de
décadas que o autor denuncia. Portanto, o medo
da fome e da escassez de emprego pode ser mais
violento do que a própria letalidade do vírus para
os brasileiros Como diz Davies, “o medo da violência pode ser mais poderoso do que a própria
violência”, traduzindo-se numa irracionalidade
contra o que a ciência validou
Talvez seja esse o temor dos brasileiros: o do
descalabro económico. E, por isso, fazem uma
escolha que não é uma escolha, quando não lhes
é apresentada alternativa: abdicar da sua segurança e da dos que os rodeiam, para que durante
e depois da pandemia, não deixem de ter pão e
feijão na mesa de jantar. Ignoram as evidências
das consequências brutais que a covid-19 pode
causar porque pensam ser a única maneira de
conseguirem sobreviver.

SAL DE POLO A POLO

E daí?

RODRIGO
RODRIGUES SILVA

“E daí? Eu não faço milagres”,
disse um chefe de Estado do
outro lado do Atlântico. Em que
estado nos encontramos para
um líder internacional chegar
ao ponto de se demitir da sua primeira e máxima responsabilidade, a de proteger a população?
Ainda por cima, no seio de um evento tão catastrófico como a pandemia do coronavírus, sem
grande punição do seu eleitorado?
Falo de Jair Bolsonaro, evidentemente. O Pre-

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

Mercredi, le 6 mai 2020

PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS

EMPREGOS
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UMA ESCOLHA CERTA

TEL.: 514-299-1593
EMPREGOS
Companhia em paisagismo está à procura de
empregados com ou sem experiência
com carta de condução.

Precisa-se de homens para trabalhar nos jardims, assentar pedra “Pavé-uni”, coffragens. BOM SALÁRIO. Se possível com carta de condução. Com ou sem experiência.
CONTACTAR MANUEL CORREIA: 514-977-3248
JARDINS DES BEAUX-RÊVES
Companhia paisagista procura homens para trabalhar
nos jardins. Com ou sem experiência. Bom salário.
514-554-0213 ou 450-641-7389
Precisa-se de padeiro com experiência para a Padaria
Lajeunesse. Muito bom salário.
PATRICIA: 514-814-0362

514-242-7649

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque,
procura pessoa com experiência para a colocação de “pavé-uni”. Precisa-se também de
uma pessoa para trabalhar no betão e finalização de piscina.
Nora: 450-628-5472

Precisa-se de empregados para trabalhar na
renovação a tempo inteiro.
514-668-0656

Precisa-se de empregados com um
pouco de experiência em cortar relva.
PAYSAGISTE NDC
JACK: 514-992-0312
PRECISA-SE DE HOMENS
PARA TRABALHAR
NUMA FÁBRICA DE ALUMÍNIO
TEL:514-362-1300

PAISAGISTA
ROBERT CAUCCI

Procura-se instalador de “Pavé-uni” muros de pedra e
alcatrão com experiência e carta de condução de classe 5. Precisamos também um assistente paisagista.
Assunto sério e salário segundo a experiência.

514-766-8390

Estamos à procura de uma pessoa fiável para trabalhar
no paisagismo: colocação de pedras de pavimentação,
muros, pequena escavações, plantação. Deve: Gostar
de trabalhar em equipa; Fale um pouco de francês e que
tenha a licensa de motorista; Na área da costa sul de
Montreal (Boucherville, Longueuil e arredores).
Contate Karim 514-623-3662
ou karim@jardinprestique.com

TERRASSEMENT

TERRA-NOVA

Empresa em expansão, oferece vários empregos:
instalador de “pavé” e parede e operador de escavadora com licença de condução de classe 1 ou 3.
Salário competitivo.
ROBERTO: 514-992-1586

Precisa-se de funcionários (homens e mulheres) com
experiência na manutenção de edifícios de escritórios a
tempo inteiro ou parcial com carro.
Envie CV por fax 450-978-9664 ou por E-mail
sandrag@saronet.com ou ligue para 450-978-0990
entre 9h00 e 16h30.

DaRocha WEBSTER

PAYSAGES

Companhia de construção e jardins procura pedreiros
et homens con experiência no “Pavé uni” melhor salário
na industria. Estamos a procura igualmente de homens
sem ou com pouca experiência.
Contactar David 514-979-5604 Envie o cv para david@swdla.com Visite o nosso website para ter uma
ideia do trabalho a fazer www.swdla.com

SERVIÇOS

Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons naturais.
Resolve os seus
problemas sem voodoo.

ROSA
514-893-8213
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

agência
ALGARVE

Importadores

Padaria

Seguros / Financeiros

Seguros / Financeiros

Renovações

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

assure-toi.ca
SEGUROS

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

Doença Grave
Invalidez | Vida

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca
Mercearias

PLANO POUPANÇA

Renovações

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

- Reforma
- Investimentos - REER-CELI

Restaurante

Paulo F. Gonçalves

T.: 514 884.0522

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca
Tel.: 514.522.5175

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

GILBERTO
ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES
LIGEIRAS

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha, canalização
e muito mais...

Contabilista

T.: 514.668.6281

JES RENOVATIONS

Seguros / Financeiros

JOSÉ SILVA

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

Dentista

A MERCEARIA DAS
FAMÍLIAS PORTUGUESAS
4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808
Monumentos

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

RBQ: 5599469301

T.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624
imóveis
Notários
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SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca
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T.: 450.681.0612

ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ

T.: 514.844.2269

ASS. PORTUGUESA DE LASALLE

T.: 514.366.6305

ASS. PORTUGUESA DE STE-THÉRÈSE

T.: 450.435.0301

ASS. DA TERRA QUEBEQUENTE

T.: 514.237.3994

CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE

T.: 514.388.4129

CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

T.: 514.353.1550

CÍRCULO DE RABO DE PEIXE

T.: 514.843.8982

CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL

T.: 514.342.4373

CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL

T.: 514.844.1406

COMUNIDADE ANGOLANA DE MTL

T.: 514.619.5932

FESTIVAL PORTUGAL INTERNACIONAL

T.: 514.923.7174

LIGA DOS COMBATENTES

T.: 514.844.1406

SPORT MONTREAL E BENFICA

T.: 514.273.4389

CENTRO

AÇÃO SÓCIO COMUNITÁRIO

T.: 514.842.8045

PORTUGUESA DE LAVAL
SANTA CRUZ

FILARMÓNICAS

DIVINO ESPÍRITO SANTO
PORTUGUESA DE MONTREAL

T.: 450.681.0612
T.: 514.844.1011
T.: 514.844.1774
T.: 514.982.0688

PALAVRA CRUZADA

9 2
1
4
7

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Arroz malandrinho de bacalhau

T.: 514.495.3284

ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

ESCOLAS

SUDOKU

3

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS

INGREDIENTES:
200 g grelos congelados; 3 dentes de alho; 100 g cebola em cubos congelada; 3 c. sopa azeite; 1 folha de louro; 200 g mini-pimentos-doces tricolores; 1 malagueta de piripíri fresca (opcional); 350 g arroz carolino; 1 frasco
polpa de tomate com cebola e alho; 1,2 l água; 1 c. sobremesa + 1 c. café
sal; 4 porções bacalhau fresco; qb pimenta de moinho; qb alho em pó; qb
coentros.
PREPARAÇÃO:
1. Mergulhe os grelos em água a ferver para que descongelem rapidamente. 2. Descasque e esprema, ou pique os alhos. Leve-os ao lume num
tacho com a cebola, o azeite e a folha de louro. 3. Lave os mini-pimentos,
limpe-os de sementes e corte-os em tiras ou em cubos. Se gostar de picante, corte a malagueta em rodelas. Junte ao refogado da cebola. 4. Adicione
o arroz, mexendo durante cerca de 1 minuto. Junte a polpa de tomate e os
grelos escorridos. 5. Regue com 1,2 l de água a ferver e tempere com 1 colher de sobremesa de sal. Mexa com um garfo. Tape e deixe cozer sobre lume moderado durante 15 minutos. 6. Corte cada porção de bacalhau em quatro pedaços
e tempere com o restante sal, pimenta moída na altura e alho em pó. 7. Introduza o bacalhau no arroz e deixe cozer
tapado durante mais 5 minutos. 8. Sirva sem demora para não deixar o arroz secar. Polvilhe com os coentros picados.

HORIZONTAIS: 1. Com a pandemia, há quem tenha medo de
andar neles. 2. Da Rússia. Ter por costume (ant.). 3. Suspiros.
Prefixo (duas vezes). Milímetro (abrev.). 4. Rebordo do chapéu.
País cuja capital é Port-au-Prince. 5. Avenida (abrev.). Pecado
(inglês). Sigla de water closet. 6. A hormona do “sono” (a sua produção é inibida pela luz dos ecrãs, facto que prejudica o descanso
dos mais novos). 7. Sumário. Camareira. 8. Apócope de muito.
Desguarnecido. 9. Ferro (s.q.). Joaquim (...), realizador do filme
Índice Médio de Felicidade 10. Doçura (fig.). Nome masculino. 11.
Seguir até. Peça de vestuário.
VERTICAIS: 1. Atrasam o movimento. Fundo Monetário Internacional. 2. Nome masculino. Johannes (...), pintor holandês que
pintou a “Rapariga com Brinco de Pérola”. 3. Queima. Unidade
monetária da Moldávia e da Roménia. 4. Nosso Senhor (abrev.).
É o país onde a taxa de contágio pelo novo coronavírus é a mais
elevada no mundo. 5. Chefe de tribo africana. A tua pessoa. Ave
pernalta corredora. 6. Adicionei. 7. Eles. Canto em louvor da Pátria. Prefixo (três). 8. Língua indo-europeia falada pelos Ciganos.
“Muitas (...) no mesmo prato é uma guerra de muito aparato”. 9.
Receei. Sódio (s.q.). Elemento de formação de palavras que exprime a ideia de ombro. 10. Érbio (s.q.). Mark (...), pseudónimo
de Samuel Langhorne Clemens, autor da obra As Aventuras de
Huckleberry Finn. Artigo antigo. 11. Textualmente (adv.). Reduz
a auto.

Mercredi, le 6 mai 2020

†

NECROLOGIA

JOÃO DOS ANJOS PEREIRA
1927 – 2020

†

ANA ROSA MARTINS BARROSO
1929 – 2020

João dos Anjos Pereira faleceu no
dia 27 de abril em Montreal, Canadá, com 93 anos. Era natural de
Telhados Grandes, Porto de Mós.
Deixou a sua esposa Olinda Rosa
Novo, seus três filhos Maria João,
Luis Manuel (Linda) e Isabel Maria
(José), seus quatro netos Jonathan, Chlöé, Benjamin e James,
assim como suas três irmãs, um
irmão, restantes familiares e amigos.
‘’Que Deus lhe dê o Eterno Descanso. Foi um grande lutador e
ficará para sempre nos nossos corações.’’

Faleceu em Montreal, no passado dia 30 de abril de
2020, com 84 anos de idade, a senhora Maria Graciete
Dias, natural de Paderne, Albufeira, Algarve, Portugal.
Ela deixa na dor seu filho José Mendes e o seu irmão
António Dias, familiares e muitas amigas.
Os serviços fúnebres estam a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120 Jean-Talon E., Montreal
514-277-7778
Eduíno Martins
Devido às presentes circunstâncias, o funeral terá lugar
na privacidade dos seus familiares e será sepultada no
cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Haja.

†

†

MARIA GRACIETE DIAS
1935-2020

MARIA LUISA BENEVIDES

1925-2020
Faleceu em Laval, no passado dia 4 de maio de 2020, com
95 anos de idade, a senhora
Maria Luisa Benevides, natural de Santa Cruz, Lagoa, São
Miguel, Açores, esposa do já
falecido Sr. Manuel do Rego
Vital.
Ela deixa na dor sua filhos/
as Eduardo Manuel, Maria do
Rosário (José Pedro de Melo),
José Carlos, João Luís, Ana
Paula (Louis St-Amant). Seus
6 netos e 2 netas, familiares e
amigas.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159 Boul. St-Martins E., Laval
514-277-7778
Eduíno Martins
Devido às presentes circunstâncias, o funeral terá lugar
na privacidade dos seus familiares e será sepultada no
cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Haja.

†

JOSÉ REBELO
DE ANDRADE CABRAL
1926-2020

Faleceu em Montreal, no dia
25 de abril de 2020, com 93
anos de idade, senhor José
Rebelo de Andrade Cabral
natural de Rabo de Peixe,
São Miguel, Açores, Portugal.
Esposo da já falecida Sra.
Georgina Cabral. Deixa na dor
seus filhos/a Georgina, Beatrice, José, Tony-Manuel, Elizabeth e já falecida Maria de
Lourdes. Seus netos/as e bisnetas/os, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Rideau Funeral Home
Dollard-des-Ormeaux, QC
Devido às presentes circunstâncias, o funeral terá lugar
na privacidade dos seus familiares. A família vem por
este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A
todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem haja.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
6825 Rue Sherbrooke Est, Montreal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues cell. 514-918-1848
Devido às presente circunstâncias, o funeral foi celebrado na privacidade dos seus familiares na Capela do
Complexo Funerário, tendo sido sepultado no Cemitério
Le Repos Saint-François d’Assise. A família vem por este
meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer
forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos
o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

†
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É com grande pesar, que a família vem por este meio informar o falecimento, em Montreal, no dia 27 de abril de
2020, de Ana Rosa Martins, 91 anos de idade, viúva de
Alberto Antunes Barroso, natural do Campo do Gerês,
concelho de Terras de Bouro, distrito de Braga.
Ele deixa na dor os/as seus/as filhos/as Teresa Barroso,
falecido Sylvestre Barroso, Ana Maria Barroso, Isabel
Barroso (Peter Riccardi), Manuel Barroso (Kim Descôteaux), Norberto Barroso (Nina Yai) e Heidi Barroso.
Netos/as Émilie, Tania (Philippe), Jonathan (Anita), Raphael, Alberto, Ismael, Mélissa (Nicolas), Clarissa, Eva
(Jean-Francis), Miriam (Kevin), Matteo, Jessica e Isabel
(Othman). Bisnetos Nathan, Alexis e Joaquim, assim
como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
6825 Rue Sherbrooke Est, Montreal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
cell. 514-918-1848
Devido às circunstâncias atuais, o funeral será celebrado numa data posterior. Um novo anúncio será publicado oportunamente. A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se
lhes associam neste momento de dor. A todos o nosso
obrigado pelo vosso conforto. Bem haja.

†

ANTÓNIO ARRUDA
1933-2020

Faleceu em Montreal, no
passado dia 29 de abril de
2020, com 86 anos de idade,
Senhor António Arruda esposo de Senhora Maria Georgina Cunha Cabral, natural de
Vila Franca do Campo, São
Miguel, Açores.
Ele deixa na dor sua esposa,
seus filho/as Lina, Sylvain
(Nathalie), Suzanne (Gino)
e Annie (Dany), seus netos
Simon et Benjamin, sua irmã,
cunhadas, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estam a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
514-277-7778
Pedro Alves
Cel.:514-898-1152
Devido às presentes circunstâncias, o funeral teve lugar
na privacidade dos seus familiares e será sepultado no
cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Haja.

MARIA EMILIA
SEABRA DA JOANA
1938-2020

Faleceu em Montréal, no
passado dia 25 de abril de
2020, com 81 anos de idade,
Senhora Maria Emilia Seabra
da Joana, natural de Anadia,
Aveiro, Portugal. Ela deixa na
dor sua filha Olga (José Pereira), seu filho Hugo. Neto/a
Olyvia e LLucas e a mãe deles Nicole, sua irmã Nazaré
(já falecido Antonio Batista),
seu sobrinho Danny (Annick)
e sobrinha Betty, seus pequenos sobrinhos/a Rebecka,
Anthony e Dylan, familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estam a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
514-277-7778
Pedro Alves Cel.:514-898-1152
Devido às presentes circunstâncias, o funeral teve lugar
na privacidade dos seus familiares e foi sepultada no
cemitério Repos St-Francois D’Assise. Uma celebração
comemorativa será celebrada em uma data ulterior, o
dia e hora serão comunicados com antecedência.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem haja.

†

MARIA DOS ANJOS
FERNANDES DA SILVA
1956 – 2020

Faleceu em Laval, no dia 28
de Abril de 2020 a Sra. Maria Dos Anjos Fernandes Da
Silva, natural de Mouriscas,
Portugal, com a idade de 63
anos. Deixa na dor seu esposo o Sr. José Luís Silva,
sua filha Tania (Sam), seus
netos Rafael, Jade, e Gabriel, seus enteados Pedro
(Karina) e Vanda (Richard)
assim como outros restantes familiares e amigos.
Recordaremos sempre a nossa Zita como uma cozinheira exceptional, uma costureira inigualável e uma
jardineira de jardins de encanto.
Os serviços estiveram a cargo do:
Grupo Yves Légaré
1350, Autoroute 13 Laval, QC
Victor Marques
(514) 595-1500
O funeral teve lugar sexta-feira dia 01 de Maio pelas
13 horas, no cemitério de Ste-Dorothée em Laval, onde
foi sepultada. A família vem por este meio agradecer a
todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o nosso obrigado
pelo vosso conforto. Bem Haja.
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CERCA DE 68 MIL FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS EM TELETRABALHO. “VEIO PARA FICAR”
Numa audição na comissão parlamentar de Administração Pública, Alexandra Leitão frisou que a aposta no teletrabalho estava prevista no programa do Governo e
no Orçamento do Estado, mas a pandemia da covid-19 “acabou por precipitar” a mudança que deverá agora permanecer para cerca de 25% dos trabalhadores do
Estado. “No final da semana passada, estavam neste regime cerca de 68 mil trabalhadores em funções públicas, o que corresponde à quase totalidade dos trabalhadores suscetíveis de exercer funções em teletrabalho no setor público administrativo da Administração Central”, afirmou a ministra, acrescentando que essencialmente são técnicos superiores e assistentes técnicos. Segundo Alexandra Leitão, o teletrabalho tinha “algumas resistências de diriNOTÍCIAS
gentes”, mas esta situação serviu para provar que o regime laboral é “uma forma excelente de conciliar a vida profissional e a familiar”.

EFEMÉRIDES LUSA
Principais acontecimentos registados no dia 06 de
maio, Dia Nacional do Azulejo, Dia Mundial do Acordeão, Dia Mundial da Endogénese e Dia Internacional da Osteogénese:
1856 - Nasce o médico austríaco Sigmund Freud, fundador da psicanálise.
1885 - Pasteur executa a primeira experiência com o
soro antirrábico.
1889 - É inaugurada a Torre Eiffel, em Paris.
1895 - Nasce o ator Rudolfo Valentino.

Compositor de ‘O Bêbado e a Equilibrista’
morre de coronavírus no Brasil

B

lanc estava internado desde 14 de abril
numa unidade de terapia intensiva do
Hospital Universitário Pedro Ernesto,
no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro.
O compositor havia procurado atendimento
médico em 10 de abril, com uma infeção urinária e pneumonia, e acabou transferido para
o hospital universitário cinco dias depois.

1908 – Sobe ao trono Manuel II, último rei português.
1909 – O concelho de Bouças passa a designar-se Matosinhos.
1915 - Nasce o ator e cineasta norte-americano Orson
Welles, realizador de “Citizen Kane” e “A Sede do Mal”.
1919 - A Conferência de Paz para a Grande Guerra de
1914-18 distribui as antigas colónias alemãs por vários
países.
1937 - O dirigível alemão Hindenburg explode e incendeia-se ao aterrar em Lakehurst, Nova Jersey, EUA.
1953 - A Companhia de Transportes Aéreos Portugueses garante a exploração das linhas aéreas internacionais.
- O médico John Gibbon executa a primeira cirurgia ao
coração de peito aberto.
1974 - Francisco Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Magalhães Mota e outros elementos vindos da chamada ala
liberal da antiga Assembleia Nacional, fundam o Partido
Popular Democrático, atual PSD. O chanceler alemão-federal Willy Brandt renuncia ao cargo.
1976 - O Conselho de Segurança da ONU condena a
República da África do Sul pela invasão de Angola.
1978 - É firmado um acordo entre o Portugal e o Fundo
Monetário Internacional. O futebolista Eusébio faz o seu
último jogo em Portugal, ao serviço do União de Tomar
(II Divisão).
1986 – Morre, aos 59 anos, a atriz portuguesa Laura
Alves. O Pravda, diário do Partido Comunista da URSS,
noticia, pela primeira vez, o incêndio de um reator da
central nuclear de Chernobyl, decorrido a 26 de abril.
1988 - A dirigente comunista Zita Seabra é demitida da
comissão política e do Comité Central do PCP:
1992 – Morre, aos 90 anos, a atriz Marlene Dietrich.
1994 – É inaugurado o túnel do Canal da Mancha, entre
o Reino Unido e o Continente europeu.
1996 - A NATO e a UEO assinam, em Bruxelas, o acordo de segurança e cooperação.
1999 - A Rússia e as sete potências ocidentais chegam
a acordo sobre um plano de paz à Jugoslávia.
2003 - O primeiro-ministro Durão Barroso admite, pela
primeira vez, o envio de forças para o Iraque sem o
mandato de uma força internacional da ONU.
2004 – O novo Código da Estrada é aprovado em Conselho de Ministros.
2006 – Agravamento da crise militar em Timor-Leste,
com a adesão de militares no ativo aos contestatários
que exigem a demissão do governo. Morre Lilliand Asplund, última sobrevivente do naufrágio do “Titanic”. Tinha 99 anos.
2007 - O líder do PSD Madeira, Alberto João Jardim,
conquista a nona vitória consecutiva em eleições legislativas regionais. Nicolas Sarkozy é eleito presidente
da França, com 53,06 votos, contra 46,94 de Ségolène
Royal, na segunda volta das eleições. A noite e a madrugada eleitoral são marcadas por incidentes em vários
pontos do país com manifestantes anti-Sarkozy, de que
resultaram 730 veículos incendiados e 592 pessoas detidas. A portuguesa Vanessa Fernandes, tricampeã europeia, vence a etapa de Lisboa da Taça do Mundo de
triatlo, a primeira destas provas que é disputada em Lisboa, e ascende à liderança do ranking mundial. Morre,
com 68 anos, Enéas Carneiro, médico e político brasileiro, fundador do Partido da Reedificação da Ordem Nacional, três vezes candidato à presidência da República.

Nascido no Rio de Janeiro, a carreira de Aldir
Blanc como escritor e cantor não teve o sucesso
retumbante que o estabeleceu como compositor,
com letras cantadas por outros artistas que se tornaram verdadeiros clássicos da música popular
brasileira (MPB).
“Dois pra lá, Dois pra cá” e “O Bêbado e a
Equilibrista”, cantados por Elis Regina, “A viagem”, interpretada pela banda Roupa Nova, “O
mestre Sala dos Mares” e “Kid Cavaquinho”,
de João Bosco, e “Resposta ao tempo”, de Nana
Caymmi, são alguns dos sucessos de sua autoria.

O compositor ‘carioca’ também marcou uma
época quando milhares de brasileiros escolheram o caminho do exílio no período em que o
Brasil viveu numa longa ditadura militar, entre
1964 e 1985.
Os primeiros retornos dos exilados ocorreram
antes do regresso da democracia, com a Lei de
Amnistia, promulgada em 1979. A espera dos
amnistiados foi imortalizada numa canção popular de Blanc, pela música “O Bêbado e a Equilibrista” de João Bosco, cantada por Elis Regina.
“Meu Brasil, que sonha com o retorno do irmão
de Henfil [ativista dos direitos humanos], com
tantas pessoas que partiu, num rabo de foguete.
Chora. A nossa pátria gentil. Choram Marias e
Clarisses. No solo do Brasil”, diz a letra daquela
canção.
Além de compostor, seu trabalho como cronista
e contista rendeu vários livros, entre eles “Rua
dos Artistas e Arredores”, “Porta de tinturaria”,
“Brasil passado a sujo” , “Vila Isabel - Inventário de infância”, entre outros.
Blanc também escreveu crónicas para jornais
de grande circulação no Brasil, como O Estado
de S. Paulo e O Globo.
O Brasil registava até domingo 101.147 casos
confirmados e 7.025 mortes provocadas pelo
novo coronavírus.
A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já
provocou mais de 247 mil mortos e infetou mais
de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.
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COVID-19. SAMSUNG E LG AVISAM QUE O PIOR AINDA ESTÁ PARA VIR
Além do número de mortes, prevê-se que a pandemia de Covid-19 venha a ter um impacto ainda maior na economia. A Samsung e a LG apoiam
esta teoria, indicando que o pior ainda está para vir.
As duas empresas tecnológicas da Coreia do Sul publicaram os mais recentes resultados financeiros relativos ao último trimestre, sendo que
ambas avisam que o próximo - entre abril e junho - não será nada fácil. Como nota a Reuters, a Samsung e a LG apontam para quedas assinaláveis na procura por smartphones e televisões. Porém, dado que há mais pessoas a trabalhar a partir de casa, são
esperados ligeiros aumentos nas vendas de computadores.
CRÓNICA

Beneficios de Plantas no Nosso Lar

car o ar do seu lar. Incluir plantas na sua
decoração é traz sem dúvidas alegria e beleza
lantas de interior não natural para o seu espaço ambiente.
são só elementos con- Tal como outras cores em 2020, a cor verde
siderados como decoração interior mais também
pelo poder aconchegante, traz
equlibrio, tranquilidade para
qualquer lar de forma natural e muito importante também e as propriedades para purifiANABELA MEDEIROS

P

é uma das cores que tem vindo a ganhar muita
atenção na decoração pois as plantas trazem a
cor da natureza para o seu interior. Para obter
um melhor resultado no entanto e necessário determiner qual e o tipos de espécies de plantas que
combinam mais com o eu estilo de decoração,
e obviamente as quais que são melhores a se
adpatar na aera na sua casa assim como ao seu
estilo de vida.
Para ajudar a determinar quais plantas são as
mais apropriadas para si, há que considerar estes
pontos:
Plantas comuns
As plantas mais comuns e populares encontradas em muitas casas incluem a planta aranha,
aloe vera, lírio da paz, planta de jade.
Plantas com flores
As plantas interior com flores ajunta cor e beleza extra e um toque especial ao seu lar.
Plantas que requerem pouca atenção nem luz
Este tipo de planta e perfeita para todos aqueles
que não teem muito tempo para se ocuparam de
plantas nem aguar, e tambem para quartos que
tem pouca luz natural.
Não se deixe passar sem um plantinha no seu
lar pois lembre-se que “A cor verde significa esperança, liberdade, saúde e vitalidade. O verde
simboliza a natureza, o dinheiro e a juventude.
É cor da natureza viva. Está associada ao crescimento, à renovação e à plenitude.”
www.ambianceconcepts.com
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FC PORTO VOLTA AMANHÃ AO TRABALHO NO RELVADO
O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garantiu que a equipa “azul e branca” volta ao trabalho amanhã para preparar o regresso à
competição, após a suspensão devido à pandemia de covid-19.
Numa conversa por videochamada publicada no site oficial dos “dragões”, Sérgio Conceição explicou:
“Achei que, mais tarde ou mais cedo, [o campeonato] iria recomeçar e mantive os jogadores activos, seja com treino físico, seja com treino
noutro formato, por vídeo, mas sempre activos, no que é a sua profissão, e focados num possível regresso.
Foi o que foi preparado”, explicou o técnico.
DESPORTO

Futuro do futebol não está garantido
FERNANDO GOMES

O

dias, que nos devemos concentrar no essencial,
que temos de dar primazia ao bem-estar comum,
e só a seguir no nosso interesse individual.
Como economista de formação, acredito que os
princípios que poderemos adotar, doravante, nas
nossas empresas, nos nossos clubes, têm, obrigatoriamente, de mudar.
O futebol, como a própria sociedade, tem vivido num modelo económico e comunitário estruturalmente baseado na velocidade das interações. Temos pensado de menos no amanhã.
O desporto profissional parece, de facto, ser o
local por excelência do curto prazo.

que pode — e o que deve — fazer o
presidente da organização que tutela
um desporto com a força e a presença
do futebol num momento como este? Tenho
vivido muitas horas com esta pergunta, nas
últimas semanas. Desconfio que não existirá
uma resposta escrita algures, pronta a ser
partilhada. Como todos no mundo, tateamos
caminhos. Ainda assim, algumas respostas
exigem de nós e algumas respostas saberemos
ser capazes de dar.
Este artigo é a partilha pública das minhas respostas, que partem de uma evidência: o futuro do PENSAR ALÉM DA PAIXÃO
O mercado que fecha, o remate que sai ao lado,
futebol não está garantido.
Estamos a começar um dos meses mais impor- o golo no último minuto. A festa, a derrota. Tudo
tantes do futebol português, em que tudo fare- parece inadiável. Pouco parece dependente da
mos para continuar a estar à altura da confiança racionalidade, da capacidade de estudar e prever.
Apesar da sua natureza
fugidia, própria de um
desporto jogado com
uma bola, o futebol tem
de ser capaz de pensar
mais além da paixão.
Confrontados com esta
paragem, um paradigma inteiramente novo,
teremos de partir para a
construção de um novo
caminho. Nesta hora
de abertura parcial da
sociedade, acredito que
uma das principais prioridades do futebol nacional será tornar a sua
atividade mais sólida.
O bem maior do acioque depositaram neste setor e em que nos prepanista,
digo-o
sem
reservas,
é a sua empresa, o
raremos para voltar a competir. É uma oportuniseu
clube,
a
missão
que
persegue
e não o lucro
dade que não podemos desperdiçar, até porque
um pouco por todo o lado estarão a olhar para conjuntural de um ano ou outro. Apesar de eno nosso comportamento. De uma certa forma, é tender que temos aspetos a melhorar, devo ser
claro num aspeto: o futebol não enfrenta uma
começar de novo. Temos de começar bem.
crise sistémica, os seus dirigentes merecem a
confiança da banca.
AJUDAR
Num contexto de uma crise sanitária sem pre- Merecem, afirmo, ser olhados de outra forma.
cedentes, a Federação Portuguesa de Futebol Se o tom parece professoral, de quem dita uma
usou a sua capacidade de intervenção pública lição, a falha é minha. Não se trata disso, mas
para ampliar mensagens dos organismos oficiais apenas da partilha de conhecimentos, de reflee colaborar no auxílio aos que mais precisam, xões e de convicções que no meu caso não são de
no cumprimento daquela que é também uma das hoje. Teremos, nós os do futebol, de introduzir
critérios mais exigentes na construção dos nosmissões da FPF: ajudar.
O eclodir desta crise veio sublinhar, todos os sos projetos desportivos. Escolher bem diretores
desportivos, treinadores, jogadores.

Ultrapassada esta conjuntura extraordinária, teremos de evitar as trocas constantes de recursos
humanos ao primeiro sinal de que as coisas não
correm conforme o planeado.
A persistência, a resiliência e o trabalho coletivo dão resultados. A FPF, recordo, desde o início
de funções da atual direção, há oito anos, só trocou de selecionador nacional uma vez.
O primeiro título internacional em todos os escalões e vertentes só surgiu depois de jogarmos
cinco finais.
O primeiro título europeu só foi conquistado
após 102 anos de história federativa. Não é, mais
uma vez, uma lição. É uma forma de olhar.

EMPREGO
São dois mil os clubes que competem em Portugal. Número semelhante de jogadores profissionais. À luz dos critérios da FIFA, temos mais de
268 mil atletas federados.
O futebol representa 0,25 por cento do PIB português de acordo com um estudo recente. Estes
são dados e números que obrigam a reflexão séria e ponderada. Será que o futebol português,
com a dimensão que o país tem, é capaz de garantir aos jogadores cerca de dois mil empregos
de qualidade? Não podemos permitir que se vendam ilusões a jovens.
Temos o dever de os proteger, criar mecanismos
que lhes permitam tomar as melhores decisões e
tornar óbvia a diferença entre profissional e amador. A destruição de empregos não é um dano colateral desta pandemia. É um processo que corre
paralelo e que obrigou a sociedade a montar simultaneamente duas linhas de apoio: uma para
o serviço nacional de saúde e seus profissionais,
outra para as empresas e seus trabalhadores. futebol não escapou — não podia escapar… — e
todos os clubes, treinadores e jogadores sentiram
e vão continuar a sentir o impacto.
Numa altura destas, o regulador questiona-se:
será que fizemos tudo o que era necessário para
impedir que algumas dezenas de atletas vivessem situações delicadas?
A resposta, infelizmente, é não.
Podíamos ter feito mais, teremos de fazer mais
para evitar que se repita. E vamos fazer, não permitindo o profissionalismo encapotado e os projetos que se anunciam sustentados, mas que de
responsáveis pouco têm.
Neste campo, é justo salientar o papel responsável das organizações de classe. Sindicato dos
Jogadores, ANTF e APAF tiveram, em regra, posições equilibradas. Procuraram defender o seu
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setor, sem esquecer as dificuldades globais do UEFA, o que nos permitirá aumentar a presença portuguesa nas competições europeias. Como
futebol.
disse no início, acredito que nas próximas semanas saberemos merecer a confiança das autoridaCOMPETIR
A competitividade é um valor essencial que te- des e decidir em campo os nossos representantes.
remos de assegurar, nomeadamente através da Num círculo virtuoso, se formos competitivos e
construção ou da afinação dos nossos quadros continuarmos a apostar na excelência nas áreas
da formação dos mais jovens, o reconhecimento
competitivos.
Também aqui temos de fazer mais, construir internacional acontecerá, as receitas económicas
provas desportivamente rentáveis, socialmente aumentarão e as apostas originais terão ainda
relevantes e economicamente viáveis. Nestes mais hipóteses de se tornarem a norma.
tempos difíceis, assistimos também a incríveis Se sabemos que deveríamos ser mais igualitários e solidários na distribuição de receitas, teexemplos de solidariedade.
De resto, registo com enorme esperança os si- mos principalmente de conseguir diversificar as
nais que, ao longo desta crise e noutras ocasiões, fontes de financiamento do futebol nacional. Os
os clubes deram aos portugueses através de vá- orçamentos dos grandes clubes portugueses não
rias ações solidárias a favor dos mais desprote- podem estar dependentes — cerca de um quarto
gidos. O futebol do futuro terá sempre de passar de todas as suas receitas! — das participações
nas competições europeias.
por estas áreas de intervenção.
O futebol vende o mais frágil dos produtos: Mas se essa é a realidade atual, a competitivirelação. Retive também o comportamento pró- dade internacional dos clubes portugueses tem
ximo e empenhado dos parceiros do futebol, as de ser um eixo fundamental. Esse será sempre
marcas que nos habituámos a associar ao jogo trabalho de muitos, mesmo os que não se apuram
com regularidade para as provas da UEFA.
que amamos.
Não deixaremos de nos lembrar dos que sou- A venda dos direitos televisivos de uma liga
beram estar ao nosso lado neste tempo difícil. forte e competitiva para outros países, hoje fiTodas estas pistas poderão ajudar, arrisco, o pró- nanceiramente inexpressivos, poderá ajudar-nos
prio futebol português a olhar-se ao espelho e a a chegar mais perto de Inglaterra, Itália, Alemadefinir o papel que quer ter no mundo. Até pelas nha, França e Espanha, países que já dividem
qualidades que os portugueses têm dado mostra entre si 75% de todas as receitas do futebol euao longo do combate à covid-19, poderemos ser ropeu.
vistos como um país que faz melhor com me- Para termos uma ideia realista do nosso ponto de partida, basta saber que
quase 90 por cento das receitas
dos clubes ingleses resultam da
comercialização dos direitos
internacionais da Premier League.
De repente, todos nos encontrámos com um pouco mais de
tempo. Distantes de amigos e
familiares, mas com mais tempo.
O tempo tornou-se útil, uma
expressão que usamos tantas
vezes no futebol: tempo útil.
nos recursos. Acredito que poderemos viver de Precisamos que aumente, para que o jogo se toracordo com esse extraordinário objetivo de nos ne melhor. Da nossa parte, as opções estão feitas:
assumirmos como verdadeira fábrica de futebol. queremos, como temos preconizado nas nossas
Uma fábrica inovadora, imaginativa e sábia. Para provas e seleções nacionais, um jogo com mais
lá chegarmos, teremos, todavia, de assumir que qualidade técnica, menos faltas, mais respeito
a Liga NOS e as seleções portuguesas são o lo- pela arbitragem e mais respeito entre pares.
cal para onde queremos que o mundo do futebol Os nossos clubes, urge concluir, têm de aceitar
olhe. Constantemente, com interesse e curiosida- que as regras precisam de ser duras, apertadas e
de. Isso acontecerá se formos capazes de apostar para cumprir. Só assim poderemos terminar este
em plantéis mais curtos e na criação de equipas ciclo de violência física e verbal que nada tem a
B e de sub-23, formadas por jovens talentos dia- ver com o futebol. Só assim faremos as famílias
riamente postos à prova em competições sólidas regressar ao centro do nosso desporto.
e exigentes. Viabilizar o acesso constante dos
FUTURO DO FUTEBOL INCERTO
mais jovens aos patamares máximos.
A Liga Revelação, que lançámos em conjunto Vivemos o tempo do impensável. O presente
com os clubes, é um exemplo. Deu palco e espa- desafia-nos e ao olharmos para o futuro já não
ço competitivo ao jovem futebolista português: alcançamos o que antes parecia certo.
mais de 100 jogadores alcançaram a Liga NOS O futuro do futebol, lamento dizê-lo, não está
garantido. O futebol, durante muitos anos, pareem 2018/19 e mais de 70 o fizeram esta época.
Tornou-se, enfim, uma fonte importante de re- cia o centro da vida para muitas pessoas, mas,
crutamento para as nossas seleções. Esta cultu- não aligeiremos as palavras, já todos percebera de base permitiu a Portugal ver a sua seleção mos que não é. As pessoas conseguem viver sem
principal marcar presença em todas as fases fi- futebol. É verdade que viverão pior, que serão
nais de Europeus e Mundiais disputadas este sé- mais pobres, que lhes faltará o prazer estético,
culo. Espanha, Alemanha e França, curiosamen- a emoção, a alegria, a comunhão, a paixão. Mas
te os três últimos campeões do mundo, fizeram viverão. Temos de construir, hoje, um novo futebol. Com a consciência de que a invenção do
igual.
futuro é a nossa melhor tradição. Para este desafio, poderão sempre contar com a Federação
NÓS E A EUROPA
Esta época, terminaremos em sexto no ranking Portuguesa de Futebol.
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1-FC Porto
2-Benfica
3-SC Braga
4-Sporting
5-Rio Ave
6-V. Guimarães
7-FC Famalicão
8-Moreirense
9-Santa Clara
10-Gil Vicente
11-Boavista
12-V. Setúbal
13-Belenenses SAD
14-CD Tondela
15-Marítimo
16-P. Ferreira
17-Portimonense
18-CD Aves

		

PTS J

60
59
46
42
38
37
37
30
30
30
29
28
26
25
24
22
16
13

1-Nacional
2-Farense
3-Feirense
4-CD Mafra
5-Estoril Praia
6-Varzim
7-Académica OAF
8-Académico de Viseu
9-Leixões
10-SC Covilhã
11-UD Oliveirense
12-GD Chaves
13-FC Porto B
14-Benfica B
15-FC Penafiel
16-Vilafranquense
17-CD Cova Piedade
18-Casa Pia

P

50
48
42
39
39
37
35
34
33
32
32
32
29
28
28
24
17
11

V

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

19
19
14
13
10
10
10
7
8
7
7
6
7
6
5
6
2
4

J

V

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

E

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

D

2
3
6
8
6
7
7
8
10
8
9
8
12
11
10
14
12
19

E

14
15
11
10
12
10
10
9
8
9
9
9
7
7
6
6
4
2

D

8
3
9
9
3
7
5
7
9
5
5
5
8
7
10
6
5
5

GM

50
52
41
37
32
40
38
34
19
25
19
17
19
20
22
18
16
23

2
6
4
5
9
7
9
8
7
10
10
10
9
10
8
12
15
17

GM

36
35
27
33
35
32
34
21
23
29
36
26
35
31
23
27
20
19

GS

16
14
26
26
23
25
40
32
26
29
23
27
38
30
32
34
34
47
GS

16
22
18
24
26
31
26
24
22
27
31
26
36
35
24
45
42
47

Taça de Portugal
Benfica ADIADO FC Porto
OITAVOS-DE-FINAL
1ª MÃO
Borussia Dortmund (2-3) Paris SG 2-1
Atlético Madrid (4-2) Liverpool
1-0
Atalanta (8-4) Valencia
4-1
Tottenham (0-4) RB Leipzig
0-1
Chelsea - Bayern München
0-3
Napoli - Barcelona
1-1
Lyon - Juventus
1-0
Real Madrid - Manchester City
1-2

2ª MÃO
0-2
3-2 (a.p.)
4-3
0-3
ADI
ADI
ADI
ADI

1/8 DE FINAL

2ª MÃO
ADI
ADI
ADI
ADI
ADI
ADI
ADI
ADI

1ª MÃO

Basaksehir - FC Kobenhavn
Eintracht Frankfurt - FC Basel
Sevilla - Roma
LASK Linz - Manchester United
Rangers - Bayer Leverkusen
Wolfsburg - Shakhtar Donetsk
Internazionale - Getafe
Olympiacos - Wolverhampton

1-0
0-3

ADI
0-5
1-3
1-2

ADI
1-1

LIGA MLS
PTS J

1-Atlanta United
2-NY Red Bulls
3-Impact Montréal
4-Toronto FC
5-Columbus Crew
6-DC United
7-Chicago Fire
8-NE Revolution
9-Orlando City
10-Philadelphia U.
11-FC Cincinnati
12-Inter Miami CF
13-New York City

6
4
4
4
4
3
1
1
1
1
0
0
0

1-Sporting KC
2-Minnesota United
3-Colorado Rapids
4-FC Dallas
5-Los Angeles FC
6-Seattle Sounders
7-Vancouver Whitecaps
8-Portland Timbers
9-Real Salt Lake
10-LA Galaxy
11-SJ Earthquakes
12-Houston Dynamo
13-Nashville SC

6
6
6
4
4
4
3
3
2
1
1
1
0

V

E

D

GM

GS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2

4
4
4
3
2
3
2
2
1
3
3
1
0

2
3
3
2
1
3
3
3
2
5
5
3
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
0
0
2
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
2

7
8
4
4
4
3
2
2
1
1
4
1
1

1
3
2
2
3
2
3
3
1
2
7
5
3
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LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE
UMA APROXIMAÇÃO HUMANA | ESCOLHAS INFORMADAS

CONFIANÇA
RESPEITO
CONTINUIDADE
PERENIDADE

A NOSSA EQUIPA ESTÁ PRESENTE PARA VOS FACILITAR SEUS
PROCEDIMENTOS E ORIENTÁ-LO, RESPEITANDO AS SUAS
ESCOLHAS E O SEU ORÇAMENTO.
ENTRE EM CONTATO COM UM DOS NOSSOS CONSELHEIROS: 514 255-6444

Langelier
Radisson

PARA MAIS INFORMAÇÕES, POR FAVOR CONSULTE O NOSSO SITE WEB:

RSFA.CA

