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agradecimento aos nossos colaboradores. Este
ano não teremos as habituais comemorações
nas não deixamos que este dia seja de um espírito de união, em todas as múltiplas entidades
da nossa comunidade, para que possa constituir
um incentivo a cada vez maior união. Desejamos a todos os Portugueses e Lusodescendentes um excelente dia de Portugal.

Festas da Santissima
Trindade de Laval
O Vosso Futuro Complexo
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JACINDA ARDERN: As rígidas medidas tomadas na Nova Zelândia no início da pandemia deram resultados que estão à vista: até
hoje, o país teve pouco mais de mil casos confirmados e 102 mortes.
E como há 17 dias não regista novos casos, a Nova Zelândia é dos
poucos países que declararam já não ter covid-19. O Governo de Ardern,
primeira-ministra muito popular pela gestão da covid-19, vai, por isso, avançar nas medidas de desconfinamento, assumindo riscos calculados.

ALEXANDRA LEITÃO: O Governo quer estender o teletrabalho
para lá da pandemia, prevendo que até 2023 possa ter 17 mil trabalhadores nesta modalidade laboral. Todos estaremos, pelo confinamento ditado pela pandemia, a par dos benefícios e dos custos
desta situação para o trabalhador, nomeadamente a fronteira entre o trabalho e a vida privada, mas a meta do Governo pode ser interessante desde que devida e justamente regulada, protegendo o funcionário.

CARNEIRO: Carta Dominante: 9 de Copas, que
significa Vitória. Amor: Aprenda a dar mais de si aos
outros! Saúde: O seu corpo precisa de descanso, faça
o que ele lhe pede. Dinheiro: Evite ser precipitado no
que toca à gestão dos seus rendimentos.
Números da Sorte: 17, 23, 45, 2, 19, 40
TOURO: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que
significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Haverá um
clima romântico intenso na sua relação afetiva. Saúde:
Atravessa uma fase de nervosismo e stress. Aprenda
a relaxar. Dinheiro: Não arrisque em negócios que não lhe
ofereçam garantias. Seja prudente.
Números da Sorte: 49, 15, 39, 22, 1, 30
GÉMEOS: Carta Dominante: Rei de Ouros, que
significa Inteligente, Prático. Amor: Quebre a rotina com
a pessoa amada. Saúde: Não se esforce demasiado,
pense mais em si. Dinheiro: Está favorecido e por isso
as suas ideias serão bem acolhidas.
Números da Sorte: 21, 30, 25, 11, 5, 32
CARANGUEJO: Carta Dominante: O Carro, que
significa Sucesso. Amor: Clima de grande harmonia
familiar e amorosa, mas seja mais compreensivo.
Saúde: Poderá estar sujeito a maior pressão. Mantenha
a calma. Dinheiro: Terá de controlar as mudanças de humor para
que elas não interfiram no seu trabalho.
Números da Sorte: 12, 41, 20, 36, 4, 17
LEÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa
Discussão, Negociação Difícil. Amor: Liberte-se de tudo
o que o prejudica e que está a mais dentro de si. Saúde:
Atravessa uma fase equilibrada neste campo. Dinheiro:
As suas capacidades poderão trazer-lhe bons resultados no
trabalho. Números da Sorte: 12, 4, 32, 47, 19, 7
VIRGEM: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa
Derrota. Amor: Dê mais de si aos outros e deixe de
se preocupar com as pequenas atribulações diárias.
Saúde: Pratique exercício físico para relaxar. Dinheiro:
Deixe os seus investimentos darem frutos.
Números da Sorte: 33, 20, 4, 36, 19, 1
BALANÇA: Carta Dominante: O Diabo, que significa
Energias Negativas.
Amor: É provável que atravesse um período um pouco
conturbado. Viva de uma forma sábia.
Saúde: Não abuse da sua vitalidade e das suas energias pois
poderá ficar exausto.
Dinheiro: Partilhe as suas ideias com os colegas de trabalho
e poderão daí advir algumas oportunidades que deve saber
aproveitar. Números da Sorte: 20, 47, 6, 23, 45, 9
ESCORPIÃO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento, Angústia.
Amor: Aproveite bem todos os momentos a dois.
Saúde: Poderá sentir alguma fadiga. Descontraia mais! Dinheiro:
Conserve os seus bens materiais com zelo e cuidado.
Números da Sorte: 24, 17, 46, 31, 9, 11
SAGITÁRIO: Carta Dominante: 4 de Ouros, que
significa Projetos. Amor: Faça um jantar especial e
muito romântico para a sua cara-metade. Saúde: Evite
andar muito tenso. Aceite os erros dos outros e os
seus. Dinheiro: Poderá ser surpreendido por uma fatura que não
esperava. Números da Sorte: 41, 23, 47, 36, 21, 27
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: O Louco, que
significa Excentricidade. Amor: Se partilhar os seus
problemas com alguém em quem confie verá que
se sentirá bem mais leve. Saúde: Seja paciente
quando o comportamento dos outros não corresponder às suas
expectativas. Relaxe um pouco mais. Dinheiro: Período em que
terá segurança financeira.
Números da Sorte: 22, 17, 36, 40, 9, 25
AQUÁRIO: Carta Dominante: 3 de Copas, que
significa Conclusão. Amor: Organize um convívio
em que possa reencontrar os seus amigos, com as
devidas distâncias e em segurança. Saúde: Mantenha
a calma através da meditação. Dinheiro: Poderá haver mudanças
bruscas no seu trabalho.
Números da Sorte: 14, 19, 23, 46, 2, 42
PEIXES: Carta Dominante: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade. Amor: Deixe de lado as
mágoas e perdoe o seu próximo. Só erra quem está
a aprender a fazer as coisas da maneira certa! Saúde:
Tendência para problemas de memória. Coma frutos secos,
fazem muito bem ao cérebro. Dinheiro: Continue a saber gerir
bem o seu dinheiro para não deixar o barco afundar-se.
Números da Sorte: 20, 13, 4, 26, 7, 10

Mensagem do Embaixador de Portugal no
Canadá por ocasião do Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portuguesas
Meus caros compatriotas
Servia esta mensagem normalmente para complementar os festejos que acontecem de costa a
costa no Canadá por ocasião e para comemorar o
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades
Portuguesas.

É, pois, neste ambiente de receio e de apreensão quanto ao futuro que estamos a chegar ao dia
10 de junho, numa altura em que muitos de nós
costumávamos estar afanosamente empenhados
na organização de eventos para assinalar a data.
Este ano e pelas razões que todos conhecem, Eram momentos de grande esforço e de grande
não haverá festejos. Creio por isso ter esta men- trabalho, mas também de enorme gratificação.
sagem uma relevância acrescida para quem a es- Sentiremos todos certamente a falta desses mocreve e um impacto maior para quem a lê.
mentos, bem assim como a falta de uma ocasião
física para afirmarmos a nossa adesão a um conA pandemia que assolou o mundo afetou com junto de valores que nos definem como povo.
particular incidência as comunidades migrantes,
gregárias por natureza e que, por virtude das re- Restar-nos-á o sentimento e a reconfortante
gras de confinamento, deixaram de poder estar esperança de que no próximo ano cá estaremos
juntas e de realizar as suas tradicionais celebra- para fazer tudo como dantes e para lembrarmos
ções culturais.
às autoridades do Canadá e à generosa sociedade
canadiana que Portugal continua a querer alarA comunidade portuguesa e luso-descendente gar e aprofundar as relações com este importante
no Canadá não fugiu a esta regra e tem sofrido país e que a comunidade portuguesa continua a
bastante no cumprimento das normas de comba- querer, agora mais do que nunca, dar o seu conte à COVID-19. As coletividades comunitárias tributo para o desenvolvimento do Canadá.
perderam fontes de rendimento essenciais à sua
sobrevivência, os reformados e as pessoas de Desejo a todos um Feliz Dia de Portugal, de Camais idade deixaram de ter os seus pontos de mões e das Comunidades Portuguesas.
apoio e de convívio diários e os elos que ligavam Viva Portugal.
os nossos nacionais e que lhes davam um sentido Viva a comunidade portuguesa do Canadá
de pertença foram suspensos, sem que se saiba
João da Camara
quando poderão vir a ser retomados.
Embaixador de Portugal
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JAIR BOLSONARO: Aumentam as críticas ao Presidente do Brasil por ter decidido restringir o acesso à informação sobre o novo coronavírus, e não demorou muito a gerar-se grande confusão, com
o Governo a corrigir em baixa o primeiro número relativo às mortes
que divulgou. Falta transparência, e um organismo que junta os 26
estados brasileiros decidiu criar um portal paralelo para divulgar os dados.
Vários jornais decidiram também fazer a recolha e divulgação dos números.
Mercredi, le 10 juin 2020

DONALD TRUMP: A gestão irresponsável e condenável que o
Presidente dos EUA tem tido na pandemia, e mais recentemente
nos acontecimentos que se sucederam à morte de Floyd, está a ter
consequências para Trump: a sua actuação é desaprovada por 57%
dos inquiridos. Significativa é também a presença de Mitt Romney
na marcha anti-racismo, a mais recente manifestação anti-Trump no Partido
Republicano depois de Colin Powell manifestar o apoio a... Biden.

Mensagem S. Exa. a SECP por ocasião das comemorações do
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas
10 de junho de 2020

N

este Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas, quero saudar
todos os portugueses e lusodescendentes
que vivem nos mais de 190 países onde existe
registo da presença de cidadãos nacionais.
Sendo uma celebração conjunta do nosso país,
de todos os portugueses e lusodescendentes, da
nossa cultura e da nossa língua, permitir-me-ão, caros compatriotas, uma saudação especial
à nossa Comunidade na África do Sul, país no
qual, a par da Região Autónoma da Madeira, estava previsto realizarem-se as cerimónias do Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades
Portuguesas este ano.
Juntamos, em Portugal, por
ocasião da comemoração do
Dia Nacional, a evocação de
um dos nossos maiores poetas, que “cantou”, com arte e
engenho, os primeiros passos
da Globalização dados pelos
nossos navegadores há mais
de cinco séculos. Feitos que
perduram na memória coletiva e que recordamos, entre 2019 e 2022, nas comemorações da
primeira viagem de circum-navegação.
A partir de 1978 as “comunidades portuguesas”
foram associadas ao Dia de Portugal, num justo
reconhecimento do seu significado para o nosso país, da valorização da sua ligação a Portugal e do contributo que dão para a afirmação do
Portugal no mundo. A afirmação de um Portugal competente, confiável, resiliente, vinculado
aos valores europeus, humanista, empreendedor,
inovador e solidário.
Como escreveu Ferreira de Castro, “os homens
transitam do Norte para o Sul, de Leste para Oeste, de país para país, em busca de (…) um futuro
melhor”. Nós, Portugueses, também o fizemos.
Somos globais. Nunca nos bastámos: enquanto
país, enquanto Estado, sobretudo enquanto gente. Fomos, saímos, desbravámos, prosperámos,
mas sempre mantendo a ligação a Portugal e à
cultura portuguesa.
À data de hoje, estima-se que cerca de um terço
da população com nacionalidade portuguesa –
5,3 milhões – vive fora de Portugal. Portugal tem
comunidades com mais de 75 mil pessoas, espalhadas por quatro continentes (Europa, América,
África e Ásia) para além de núcleos relevantes
na Oceânia. Temos perto de 700 cidadãos portugueses e lusodescendentes eleitos, a desempe-

nhar funções politicamente relevantes. Existem
cerca de 2.000 associações de matriz portuguesa
pelo Mundo, a cumprir uma importante missão
de promoção cultural e de natureza filantrópica e
social, que deve ser reconhecida.
Vivemos, por estes dias, um momento de exceção, mas unidos, conseguiremos ultrapassar as
dificuldades. Quero deixar uma palavra de conforto para as famílias dos nossos conterrâneos
que, em Portugal ou no estrangeiro, foram vitimados pela pandemia bem
como para aqueles que estão
a sentir os seus efeitos negativos nas suas vidas. Juntos,
com o trabalho louvável do
pessoal de saúde, das forças de segurança, dos professores, entre tantos outros
profissionais valiosos, nos
quais se incluem também os
portugueses que vivem e trabalham no exterior, estamos
a começar a retomar, com
adaptações, o nosso dia-a-dia.
Ao longo dos últimos sete meses, tive já o privilégio de ter estado em contacto com algumas
das nossas Comunidades. Visitei o Brasil, França, Luxemburgo e a Venezuela. Planeio retomar
essa interação com todos vós no estrangeiro, assim que as condições o permitam.
É nosso objetivo, no Ministério dos Negócios
Estrangeiros e na Secretaria de Estado, continuar
a estreitar a proximidade entre Portugal e as Comunidades Portuguesas. Ao mesmo tempo, garantir que os nossos nacionais no estrangeiro têm
a proteção e o apoio adequados, quando dele necessitam. Procurar que o atendimento seja próximo, o mais abrangente possível, célere e adaptado aos dias de hoje, sempre que as circunstâncias
o permitam.
Para tanto, são disso exemplo o Novo Modelo
de Gestão Consular, cujas primeiras medidas estão já a ser implementadas, as melhorias ao Programa Regressar, a atenção permanente ao Ensino do Português no Estrangeiro, a reformulação
dos mecanismos de Apoio Social, a aprovação
para breve, do Programa Nacional de Apoio ao
Investimento da Diáspora (PNAID) ou a melhoria das condições técnicas, tecnológicas e de
recursos humanos dos Postos Consulares, entre
outras medidas.
No dia de Portugal, quero ainda enaltecer o importante trabalho de toda a Rede Diplomática e

Consular, diferentes Serviços do Estado, Associações e Organizações Comunitárias, Conselheiros das Comunidades e de todos aqueles que,
nas mais variadas áreas, contribuem para dignificar o nome do nosso país no estrangeiro.
Porque sei que muitos portugueses no estrangeiro querem vir de férias a Portugal, repito que
são muito bem-vindos e tudo faremos para que
possam reencontrar a família e amigos neste Verão. Portugal é o somatório de todos os portugueses, sem distinções.
As comunidades portuguesas espalhadas pelo
mundo são dos melhores representantes do nosso país, da sua cultura e da sua história!
Obrigada em nome de Portugal.

Berta Nunes

Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas
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MORREU O POETA ANTÓNIO LÚCIO VIEIRA
“É com profundo pesar que comunicamos a morte de António Lúcio Vieira, uma das mais importantes vozes da poesia contemporânea do Ribatejo.
Nascido a 24 de janeiro de 1942 na vila de Alcanena, vivia em Torres Novas desde os tempos de estudante e aí veio a falecer, sentado no cadeirão
onde passava longas horas a ler e a escrever, no passado dia 04 de junho”, escreveu em comunicado. ‘En Volvimento’, edição de autor, publicado
em 1974, foi o primeiro livro de poesia publicado por António Lúcio Vieira. Em 1997 foi distinguido pela Casa do Ribatejo com os diplomas de Mérito
e de Louvor e, em 2015, recebeu a Medalha de Ouro de Mérito Cultural do Município de Alcanena.Em 2017 venceu o
CRÓNICAS
Prémio Literário Médio Tejo Edições, na categoria de poesia, com a obra ‘25 poemas de Dores e Amores’.

FOTO DA SEMANA

Mensagem Consulado Geral
De Portugal Em Montreal

Estimadas e Estimados Compatriotas,
odos os anos celebramos de forma efusiva em Portugal, assim como em todo
o mundo, nas nossas representações
diplomáticas, nos consulados, em clubes e associações e em todas as casas onde há um português, o Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas.
2020 está a ser um ano diferente. O nosso dia a
dia mudou devido à pandemia COVID-19, o que
implicará mudanças na forma de comemorarmos
o Dia de Portugal.
Os festejos que estavam programados há vários
meses e que teriam lugar na cidade de Montreal
não poderão, por essa razão e infelizmente, concretizar-se este ano. A necessidade de distanciamento social por razões de saúde pública e a impossibilidade de reunir grupos de pessoas levará
a que cada um de nós, nas suas casas, celebre o
Dia de Portugal de uma outra forma: mais íntima, no seu espaço, com a família, mas igualmente de forma vibrante e entusiasta.
Estou seguro que a estimada Comunidade portuguesa e todos os luso-descendentes saberão
qual a melhor forma de assegurar a sua “presença” neste dia que tanto significado tem para todos nós.
Em Portugal, as Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas serão assinaladas com uma cerimónia simbólica no Mosteiro dos Jerónimos, com a presença
de várias Altas Personalidades do nosso país e
com os discursos oficiais. Nos claustros do Mosteiro, irá usar da palavra o Cardeal D. José Tolentino de Mendonça, Presidente da Comissão
Organizadora do Dia de Portugal, a que se segue

T

AMIGAS DA SEMANA

a intervenção de Sua Excelência o Presidente
Marcelo Rebelo de Sousa que encerra as Cerimónias. Num ambiente de restrições sanitárias,
de cautelas e de cuidados acrescidos, podemos
festejar de forma diferente o Dia de Portugal. O
recurso às plataformas digitais poderá ser um
meio de estreitarmos os laços de amizade, de solidariedade e de nos mantermos unidos neste dia
tão especial.
As Associações Portuguesas, enquanto motor privilegiado de união e de convívio entre
todos os portugueses que residem na província
do Québec, bem conhecida pela sua diversidade
cultural e linguística, poderão celebrar o Dia de
Portugal também de forma virtual, com entusiasmo e emoção, recordando que somos todos “uma
verdadeira casa portuguesa”.
Nestes dias conturbados, mas em que, ao mesmo tempo, devemos ser resilientes e corajosos,
partilho convosco um poema de um poeta que
muito aprecio, Miguel Torga:
“Recomeça, se puderes, sem angústia,
e sem pressa.
E os passos que deres, nesse caminho duro,
Do Futuro,
Dá-os em Liberdade.
Enquanto não alcances,
Não descanses.
De nenhum fruto queiras só metade.”
Um Feliz Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas. Viva Portugal!
Viva a Comunidade Portuguesa!
António Barroso
Cônsul Geral de Portugal

Oportunidade a não perder
JORGE
CORREIA

A

crise devida
à
covid-19
traz uma oportunidade de ouro
para Portugal. Mas essa oportunidade traz condicionantes
que, para o carater português,
e, consequentemente, para a política portuguesa, serão difíceis
de coexistir.
A mediocridade é sempre uma
saída, ainda que infeliz, se os portugueses não deixarem de lado
certos condicionantes mentais e
emocionais no que toca à política económica, principalmente
deixando de lado os condicionalismos relacionados com a revolução de há 46 anos atrás. Insisto
que não se trata de re-discutir a
revolução, que teve sem dúvidas
os seus benefícios, assim como
os seus malefícios, que infelizmente ninguém os discute porque
não convém, mas acima de tudo
os condicionantes que se criaram
desde então.
O saldo, todavia, é positivo, mas
muito à custa da nossa participação na União Europeia (UE), caso
contrário nem imagino que situação se viveria agora em Portugal.
Esta realidade foi percebida por
Mário Soares, e outros também,
aquando da direção estratégica
para a Europa.
Percebeu-se na altura que Portugal estava tão preso às suas raízes
identitárias que nada, a não ser
uma força externa, o faria mudar
de rumo.
Aos milhões que choveram na
época dos fundos da Comunidade Económica Europeia (CEE),
o país deu alguns passos mas rapidamente, quando foi necessário
andar pelo seu próprio pé, estagnou novamente. Seguiram-se anos
de crescimento residual, quase
nulo, enquanto éramos, e ainda
somos, ultrapassados por países
recém chegados à UE, que vieram
de mais atrás mas que apresentam
resultados positivos que lhes permite uma maior atratividade face
ao marcar passo de Portugal. Estamos de acordo que a covid-19
foi algo excecional, imprevisto,
que atirou todos os países, sem
exceção, para a mesma situação.
No entanto, havia aqueles mais
bem preparados do que Portugal,
pois o nosso cantinho à beira mar
plantado entreteve-se a satisfazer
clientelas eleitorais com distribuição de uma riqueza que não
existe, pois é alavancada com dívida externa.
Portugal podia, e devia, estar

mais bem preparado.
Mas não.
A embriaguez da dívida, que faz
esquecer as obrigações que esta
traz, associado ao slogan partidário dominante de “a austeridade
acabou”, criou a ilusão perfeita,
mas perigosa, de que tudo estava
bem.
Afinal, não estava e não está.
Em plena crise atual, vemos uma
população ainda iludida e desorientada, mais preocupada em
saber se vão à praia ou não no
desconfinamento; vemos um presidente da república e primeiro
ministro a chapinharem nas águas
de uma praia qualquer; vemos
uma oposição, a oficial, com falta de liderança em assumir uma
alternativa diferente; a oposição
não oficial, por estar associada
com o governo, perdida no seu
emaranhado ideológico obsoleto,
obstinadamente insistindo em erros que outros países já nem referem, mas que em Portugal ainda
encontram terreno fértil em mentes iludidas e desprecavidas.
Querem ver a diferença?
Vejam como o governo da Finlândia, liderada por uma jovem
primeira ministra de 34 anos, que
responde pelo nome de Sanna Marin, governo este que reúne vários
partidos que no seu conjunto podemos situar no centro esquerda,
tem feito pressão, chegando mesmo a recusar a proposta inicial da
UE, no sentido de se responsabilizar os países destinatários das
ajudas comunitárias para a recuperação económica.
É este um comportamento que
veríamos numa esquerda política
portuguesa?
Claro que não. E assim Portugal
continua na cauda da Europa, de
mão estendida, enquanto a populaça e seus dirigentes se preocupam com a praia.
E assim continuará, se não houver uma força mobilizadora sustentada pela compreensão e aceitação dos erros que temos vindo a
cometer, sucessivamente, nos últimos 46 anos, sem querer recuar
mais no tempo.
Esta indolência é de tal ordem
que mesmo empresas, associações empresarias, comércios, etc.,
tudo está à espera do governo, que
por sua vez espera pela UE, numa
vergonhosa interdependência deliciosa para todos aqueles que temem uma sociedade baseada na
competição e no mérito, em vez
do compadrio e do oportunismo
que alimenta a mediocridade que
a revolução de Abril não conseguiu expurgar, 46 anos depois.

Mercredi, le 10 juin 2020
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EM DESTAQUE
Em memória das nossas mães, pais
e avós, para marcar esta primavera
de 2020, quando as famílias não podem
dizer adeus como eles queriam.

Cerimónia
das gerações
— EM DIRETO —
Segunda-feira, 22 de junho às 21h
na LusaQ Tv
(retransmissão durante a semana)

E
Terça-feira, 23 de junho às 21h30
na Montreal Magazine
(retransmissão durante a semana
na

Montreal TV Magazine)

Juntem-se a nós para
compartilhar este momento
único de espiritualidade com o

Padre José
Maria Cardoso
e música pela

Jordelina Benfeito
e os seus músicos.

MR

514 277-7778

memoria.ca

6 | Jornal A Voz de Portugal

Quarta-feira, 10 de junho de 2020

O Rei Chiquito
JOSÉ DA CONCEIÇÃO

N

a antiga quinta da
Lagoa, em Faia, no
concelho de Sernancelhe, existe um edifício, a
que chamam Casa da Torre, ao qual está ligada uma lenda curiosa e divertida.
Noutros tempos viveu na Casa da Torre um
homem que o povo denominava Rei Chiquito.
Faia era uma terra plácida e rumorejante, de
um silêncio construído de ventos mais ao menos cantantes e vozes humanas e animais mais
ou menos harmoniosas.
Diz a lenda que o Rei Chiquito se aborrecia
na sua Casa da Torre, onde se rodeava de tudo
o que o dinheiro - que lhe vinha não se sabe
bem de onde - podia comprar.
Dizem que ele era um homem turbulento e irrequieto, de génio fogoso, exaltado e faccioso.
A verdade é que o seu divertimento favorito
consistia em fazer chocalhar a vida insípida
daquela terra e daquelas gentes crédulas.
Assim adorava semear discórdias e divertia-se a enganar este e aquele, mentir aqui, dizer
uma verdade dura ali, enfim, provocar desordem, muita desordem.
Um dia envolveu-se numa disputa de terras
com os vizinhos e tantas e tais fez que os outros, aborrecidos e fartos, deitaram para trás
das costas o medo que o Rei Chiquito lhes infundia e foram fazer queixa às autoridades.
O juiz, farto também ele das marotices e gri-

tarias que o homem provocava nas gentes, e
irritado com o sorriso de puro gozo que o Rei
Chiquito costumava ostentar quando via todo
o mundo em desordem, decidiu actuar. Estudou o caso e, achando razão nas queixas dos
vizinhos do dono da Casa da Torre, mandou
que a justiça entrasse nas suas terras para resolver o assunto e prenderem
o homem por desordeiro e perjuro.
E um belo dia entraram-lhe pela casa dentro,
inesperadamente. Como não o vissem, remexeram tudo, procuraram em todos os quartos e
salas e dele nem sinal.
Saíram batendo a porta e estavam quase no
limite da propriedade quando ouviram grandes gargalhadas de mofa e uma voz vinda de
uma janela que dizia: “Rei Chiquito já cá está,
quem quiser que volte cá”!
Furiosos ao perceberem que era ele a desfrutá-los, voltaram a correr pensando que desta
vez o mariola não podia escapar.
Mas as buscas repetiram-se numa casa vazia.
Humilhados e desanimados, faziam o caminho
de volta quando lhes chegaram aos ouvidos, de
novo, o grito e as gargalhadas: “Rei Chiquito
já cá está, Quem quiser que volte cá!” Fizeram
das tripas coração e mais uma vez repetiram
as mesmas buscas, como novamente se repetiu
a implacável troça do antagonista, que ficou
por castigar, continuando a fazer o que bem
lhe dava na gana para desinquietar os conterrâneos.
As histórias do Rei Chiquito não ficaram por
aqui. Conta-se, por exemplo, que certo dia
passou por ali o Rei de Portugal e se hospedou

na Casa da Torre.
Como tivesse chegado aos ouvidos d´el-Rei
a fama do dono da casa, estranhou que um
homem, que corria ser tão rico e poderoso,
vivesse num pardieiro como aquele, quase a
desfazer-se, e fez-lhe esse reparo.
Então o Rei Chiquito, ante o comentário real
e sabendo que na volta ele tornaria a passar
por ali, respondeu:
- “Quando Vossa Majestade voltar, há-de encontrar a casa mais decente!
Ora o Rei de Portugal andou três meses pelos confins da Beira e, à volta ficou estarrecido com a mudança tão súbita da paisagem:
ao lado da velha Casa da Torre havia um palácio magnífico, impossível de construir em tão
pouco tempo”.
- “Como conseguiste este milagre em tão
pouco tempo, Rei Chiquito?”!
- “Ora, meu Senhor”, respondeu o outro com
displicência-, foi fácil!
Ajudou-me Belzebu!
Diz a traição popular que, depois de o Rei
Chiquito ter morrido, descobriu-se um subterrâneo que partia de um dos quartos e ia terminar, a mais de um cento de metros, junto a
um pequeno bosque situado num plano donde
podia observar tudo em volta.
Conta-se que, por esse tempo, alguns populares mais afoitos tentaram várias vezes percorrê-lo.
Contudo, era muito longo e acontecia que, alguns metros andados, alguém apagava as luzes
que levavam, aterrando de tal modo os exploradores que jamais lá tornavam.
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LIGAÇÕES PARA A VENEZUELA DEVEM SER RETOMADAS QUANDO ESPAÇO AÉREO REABRIR
Durante uma audição na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Berta Nunes classificou a retoma dos
voos para a Venezuela “muito importante”, tendo em conta a forte presença de portugueses naquele país da América do Sul. Os voos da TAP
para a Venezuela serão retomados após a suspensão por 90 dias das operações neste país da companhia aérea portuguesa TAP, “por razões de
segurança”, após acusações de transporte de explosivos num voo oriundo de Lisboa. O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto
Santos Silva, considerou então essa decisão “completamente infundamentada e injustificada” e o Presidente da
EM DESTAQUE
República, Marcelo Rebelo de Sousa, repudiou-a, classificando-a de “inaceitável”.
Mercredi, le 10 juin 2020

Museu do Canadá confirma que foi
um português a descobrir a América

O

Real Canadian Portuguese Historical
Museum confirma que foi um português a descobrir a América do Norte,
19 anos antes da chegada de Cristóvão Colombo!

Quem o diz é o Real Canadian Portuguese Historical Museum em Toronto, no Canadá. A instituição pretende reconhecer a presença portuguesa
na América do Norte 19 anos antes da chegada de
Cristóvão Colombo.
“Sempre houve vestígios de que o navegador
português João Vaz Corte-Real esteve no Canadá em 1472, dezanove anos antes da chegada de
Cristóvão Colombo à América do Norte”, afirmou
Suzy Soares, a presidente do Real Canadian Por-

tuguese Historical Museum (RCPHM, sigla em
inglês).
Alguns historiadores canadianos continuam, nos
dias de hoje, a ter algumas dúvidas de que o antigo capitão-donatário de Angra (Açores) tenha
estado onde hoje se localiza o Canadá, antes de
1492, mas em Portugal, para muitos estudiosos
“é um dado adquirido”, juntando agora os vários
pontos de vista e provar de que João Vaz Corte-Real “passou realmente pelo Canadá antes de
Colombo”. “Todos sabem da existência da Pedra
de Dighton, localizada em Berkley, Massachusetts
(Estados Unidos), e que tem palavras escritas que
só podem ser em português. No entanto a história
é muito complexa, pois há sempre várias versões
dos acontecimentos”, sublinhou. Suzy Soares estabelece como objetivo do museu ir à procura de
mais provas e “reconhecer a descoberta da América” pelo navegador português João Vaz Corte-Real.
O Real Canadian Portuguese Historical Museum
está a comemorou o 32.º aniversário, e no dia 5
de março, pelas 18h30 (23h30 de Lisboa) homenageou ‘João Vaz Corte-Real’ durante um jantar
de gala.
No evento teve uma exposição com a réplica de
uma caravela de três metros de cumprimento, utilizada pelo navegador na viagem até ao Canadá,

e será apresentado ainda um busto de Corte-Real.
O primeiro-tenente Nuno Gonçalves da Marinha Portuguesa, chefe de investigação do departamento do Museologia, vai abordar a presença
portuguesa no Canadá. Já o realizador Rui Bela
apresenta o documentário ‘Memórias do Mar’.
O evento terá também o objetivo de “angariar
apoio financeiro para dar continuidade ao trabalho do museu”, que tem dado destaque à presença
portuguesa na história do país.
A denominação da região e mar do Labrador
no Canadá, é em homenagem ao navegador português João Fernandes Lavrador que em 1498,
juntamente com Pedro Barcelos, explorou aquela
região. Mathieu da Costa, provavelmente de pai
português e mãe africana, foi o primeiro afrodescendente de que há registo no Canadá (1600) e o
português Pedro da Silva, foi o primeiro carteiro
no Canadá (1673).
Joe Silvey (1853) um pioneiro na colonização da
costa oeste do Canadá, um exemplo de miscigenação, porque tomou duas índias como esposas,
é outra das referências portuguesas em terras do
Canadá.
Calcula-se que existam no Canadá cerca de
550 mil portugueses e lusos descendentes, estando a grande maioria localizada na província do Ontário.

Quarta-feira, 10 de junho de 2020
8 | Jornal A Voz de Portugal
FRONTEIRAS COM ESPANHA VÃO CONTINUAR ENCERRADAS ATÉ 30 DE JUNHO: O controlo das fronteiras terrestres com Espanha está
a ser feito desde as 23:00 do dia 16 de março em nove pontos de passagem autorizada devido à pandemia de covid-19 e este controlo terminava na
próxima segunda-feira. “Foi aprovada a resolução que prorroga a reposição, a título excecional e temporário, do controlo de pessoas na fronteira com
Espanha, até às 23:59 do dia 30 de junho de 2020, no âmbito da pandemia da doença covid-19, sem prejuízo de reavaliação a cada 10 dias e possível
prorrogação” refere o comunicado do Conselho de Ministros. No âmbito do controlo das fronteiras, estão impedidas as deslocações turísticas e de lazer
entre os dois países, sendo apenas permitida circulação de transportes de mercadorias, de trabalhadores transfronteiriços,
COMUNIDADE trabalhadores sazonais, veículos de emergência e socorro e de serviço de urgência.

EFEMÉRIDES LUSA
Principais acontecimentos registados no dia 10 de
junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas e Dia Mundial dos Alcoólicos
Anónimos:
1580 - Data provável da morte de Luís Vaz de Camões.
1610 - Os primeiros colonos holandeses que chegam
ao Novo Mundo estabelecem-se na ilha de Manhattan,
Nova Iorque. Chamam-lhe Nova Amsterdão.
1794 - Revolução Francesa. São alargados os poderes
dos tribunais revolucionários e aumentam as execuções
em massa.
1829 - Primeira corrida que opõe Oxford e Cambridge
em barco a remos. A corrida tem origem numa aposta
entre Charles Merivale, um estudante do St. John’s College, Cambridge, e Charles Wordsworth, um estudante
da Christ Church, Oxford.
1836 – Morre, com 61 anos, o físico francês André Marie
Ampère.
1860 - É criada a Real Associação Central da Agricultura Portuguesa.
1880 – Primeira grande manifestação republicana em
Lisboa assinala o tricentenário da morte de Camões.
Inauguração da Biblioteca da Ajuda, na ala norte do Palácio, com origem na antiga Biblioteca Régia, agrupando
a Coleção dos Manuscritos da Coroa, a Biblioteca das
Necessidades, a Biblioteca do antigo Colégio dos Nobres, a Livraria da Congregação do Oratório e outras
coleções doadas ou adquiridas.
1891 - É constituída a sociedade Companhias Reunidas
de Gás e Electricidade, primeira empresa de produção
e distribuição de energia em larga escala, em Portugal.
1907 - O francês Auguste Lumiére apresenta a fotografia a cor.
1917 - Eclodem as revoltas do Sinn Fein, em Dublin.
1925 - Abre a cervejaria Portugália, na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, já depois da fábrica que lhe deu
origem (Fábrica da Cerveja Germânica) ter mudado de
nome devido ao sentimento antigermânico.
1926 - Morre o arquiteto catalão Antoní Gaudí, após
atropelamento, em Barcelona. Tinha 76 anos.
1940 - II Guerra Mundial. A Itália declara guerra à França e ao Reino Unido. O Canadá entra no conflito, opondo-se à Alemanha Nazi e a Mussolini.
1942 - II Guerra Mundial. Holocausto. As forças nazis aniquilam os homens de Lidice, Checoslováquia,
em represália pelo assassínio do dirigente SS Heinrich Heydrick. Mulheres e crianças são enviadas para o
campo de Ravensbruck. A cidade é arrasada.
1943 - É inaugurada a Feira Popular de Lisboa, no Parque da Palhavã, pelo jornal “O Século”, a favor da colónia balnear infantil.
1944 – Inauguração do Estádio Nacional, em Oeiras.
Inspirado no Estádio Olímpico de Berlim, remodelado
para o Mundial de 2006, Miguel Jacobetty Rosa foi o
projetista.
1958 - Eleições presidenciais. Os jornais divulgam discretamente os resultados do dia 08, que ainda atribuem
24 por cento dos votos ao general Humberto Delgado,
apesar da fraude generalizada.
1963 - É fundada a Frente Democrática de Libertação
de Angola, por iniciativa do MPLA.
1967 - Termina a Guerra dos Seis Dias. Israel ocupa
o território egípcio situado a leste do canal do Suez, a
península do Sinai, e os Montes Golan, da Síria.
1971 - Os EUA levantam o embargo comercial à China,
depois de 21 anos.
1976 - Guerra civil no Líbano. Entram no país as forças
de manutenção da paz da Liga Árabe.
1988 - É instituído o Prémio Camões, destinado a escritores de língua portuguesa.
1992 - A RTP inicia emissões diretas para as comunidades de língua portuguesa em todo o mundo.
1993 - O líder da Resistência Timorense Xanana Gusmão, sob prisão em Jacarta, é distinguido com a Ordem
da Liberdade. Inauguração do Centro de Exposições do
Centro Cultural de Belém.
1996 - A Eslovénia apresenta o pedido de adesão à
União Europeia.
1999 - A NATO anuncia o fim dos bombardeamentos da
Jugoslávia. A ONU autoriza o envio da força internacional de paz para o Kosovo.
2005 - Incidentes na praia de Carcavelos. A formação
de grupos de pessoas no areal estabelece a confusão
e facilita o roubo de banhistas. A polícia ocupa a praia.
A Direcção-Geral de Saúde admite a possibilidade de
existir em Portugal o primeiro caso da variante humana
da doença das vacas loucas num adolescente do sexo
masculino.

Partida de um Grande Amigo
TELMO BARBOSA

F

oi no dia 2 de junho de
2020 que o Clube Oriental
ficou mais pobre perdendo
um sócio e um grande secretário
que por muitos anos o fez com uma grande dedicação, chamava-se JOSÉ PINHEIRO.
Foi uma partida muito triste, ele estava sempre
bem disposto e pronto a ajudar, escrevendo seu
expediente como secretario um verdadeiro profissional, assim como no passado escrevendo alguns
artigos para o jornal A Voz de Portugal e por vezes
dando-me algumas dicas nos meus artigos que eu
escrevia. O senhor Pinheiro sempre presente em
todas as festas, ultimamente mesmo sem poder ali
estava na mesa 16, gostava muito de dar o seus
passos de dança com a sua esposa, principalmente
os tangos que eu gostava de os ver olhos nos olhos
como se estivessem numa competição. Deixou-nos foi para um lugar onde ninguém volta mas
de lá vai proteger todos os seus amigos. A Voz de
Portugal e o Oriental desejam a família os sinceros pesamos, PAZ A SUA ALMA.

Reabertura dos restaurantes

a partir de 15 de junho
SYLVIO MARTINS

N

as últimas semanas
tivemos o desconfinamento progressivo
da província do Quebeque
iniciou-se. Pouco a pouco
estamos a ver os negócios a
reabrirem.
22 de junho - os restaurantes em Montreal
poderão reabrir com as suas salas de jantares
e esplanadas.
15 de junho - através da província do Quebque todos os restaurante poderão recomeçar
a servir os seus clientes nos restaurantes, mas

CASA MINHOTA

para as crianças reabriram. Marinas, campismo, palacio da justiça e os cuidados da saúde
profisionais reabriram
29 de maio - todos os museus bibliotécas e
cineparques receberam a luz verde para reabrir.
25 de maio - todas as lojas que tem uma porta
exterior foram beneficiados nesta fase de desfonfinamento.
É importante de notar que, se tudo funciona e
não há grandes problemas de recontaminação
todos poderão ganhar com esta nova liberdade,
porque se há uma recontaminação, “a segunda vaga de contaminação”, todos estes gestos
de reabertura ficará por nada e poderá ter uma
segunda vaga de confinamento, o que vai criar

POULE MOUILLÉE

Montreal fica ainda fechados. Salões de cabeleireiros, barbearia, centros de estética, manucura e pedicura, epilação e tatuagem vão reabrir em Montreal.
8 de junho - todas as equipas desportivas exterior poderão recomeçar, tal como o Baseball,
Futebol, Hóquei. Mas o inicio dos jogos será
no fim do mês
1 de junho - estudios de televisivos tiveram a
luz verde para reabrir e os serviço de gardaria

DOURO

grandes problemas económicos na província e
na comunidade que está, nesta hora muita fraca.
O mais importante é de ir aos restaurantes,
mercearias, padarias e tudo o que é da nossa
comunidade e ajudar o mais possível para que
a comunidade sobrevive, e não esquecer que o
jornal está aqui para vos ajudar e promover o
nosso comércio.
Bom dia e bom apetite!
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“É ERRADO” CONCLUIR QUE TRANSMISSÃO POR PESSOAS SEM SINTOMAS É RARA
Na conferência de imprensa da organização na segunda-feira, Maria Van Kerkhove tinha dito que, de acordo com dados de alguns estudos que
seguem especificamente pessoas que testaram positivo para a covid-19 mas não apresentavam sintomas, incluindo um feito em Singapura, “parece ser raro que um indivíduo assintomático transmita a doença a outra pessoa”. Numa sessão de perguntas e respostas transmitida hoje pelas
redes sociais, a epidemiologista afirmou que se estava a referir a “um conjunto muito pequeno de dois ou três estudos” cujos dados indicavam
que era “muito rara” a transmissão secundária. “Penso que é um mal-entendido afirmar que a transmissão assinto10 DE JUNHO
mática a nível global é muito rara”, declarou hoje a norte-americana.
Mercredi, le 10 juin 2020

Hoje é o dia de Portugal! Sabes por Quê?

H

oje, 10 de Junho é o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Mas a designação
deste dia nem sempre foi esta. E antes de ser
feriado nacional, o 10 de Junho foi feriado
municipal. Já lá vamos.
Comecemos por recordar que, no dia de hoje,
se assinala a morte de Luís Vaz de Camões uma data que é, sobretudo, simbólica. Pensa-se que o autor d’Os Lusíadas morreu a 10 de
junho de 1579 ou 1580. Certezas, no entanto, não há, nem quanto à data de morte, nem
quanto à data de nascimento.
É, no entanto, curioso ver como a apropriação
do 10 de Junho e da figura de Camões foi feita
em diferentes períodos históricos.

A primeira grande celebração deste dia aconteceu no século XIX, em 1880, quando os republicanos saíram à rua, em Lisboa, para um
grande cortejo e evocaram Camões, no tricentenário da sua morte.
Nesse dia, aqueles que saíram à rua na capital
do país manifestaram-se contra a Monarquia
(era D. Luís I Rei de Portugal). Anos mais tarde, quando a I República foi instaurada, o 10
de Junho foi decretado feriado municipal em
Lisboa.
O dia de hoje só se tornaria feriado nacional
mais tarde, já durante o Estado Novo.
Com Salazar como chefe do Governo, o 10
de junho passou a ser o “Dia de Portugal, de
Camões e da Raça”. O Estado Novo serviu-se
da data para fazer a exaltação da raça do povo
português e de valores nacionalistas.
A figura do poeta que cantou os feitos épicos portugueses servia, agora, para celebrar a
grandeza do império nacional, promover um
povo heróico, o orgulho de ser português.
O feriado servia de propaganda ao regime
de Salazar. As Forças Armadas Portuguesas
eram celebradas e a política colonial do Governo (criticada em alguns organismos internacionais, como a ONU) legitimada. Com a
revolução de 25 de Abril de 1974 e o célebre

programa dos ‘Três Dês’ - Democratizar, Des- (NYPALC) e ficaram gravados para serem recolonizar, Desenvolver -, a visão salazarista petidos durante 24 horas no dia 10 de Junho.
do 10 de Junho ficou para a história. Dia de
Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas foi a designação encontrada em 1978 CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO
para o 10 de Junho.
Com a promessa de que a festa será “a dobrar” em 2021, centenas de pessoas nos EstaAlain Côté O.D.
dos Unidos fizeram uma celebração do Dia de
Optometrista
Portugal na noite de sábado, pela internet, para
ser repetida a 10 de junho.
Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto
Horas de vídeos com música portuguesa e palavras de apoio e de incentivo passaram pela
4242, Boul. St-Laurent, suite 204
página de Facebook da associação New York Tel.: 514 849-9966
Montréal, Qué., H2W 1Z3
Portuguese American Leadership Conference
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Padaria

Seguros / Financeiros

Renovações

Seguros / Financeiros

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

assure-toi.ca
SEGUROS

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

Doença Grave
Invalidez | Vida

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.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

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

Tel.: 514-575-9605

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

GILBERTO

ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES
LIGEIRAS

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

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

T.: 514-849-3808
Monumentos

T.: 514.668.6281

JES RENOVATIONS

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

Dentista

Seguros / Financeiros

JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

RBQ: 5599469301

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

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

8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624

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

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

4

imóveis

ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

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

2
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T.: 514.495.3284

ESCOLAS

SUDOKU

Notários

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS
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SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

59 anos ao serviço
dos nossos leitores
e clientes

2
3
3 5 9
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RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Bolo de Bolacha

INGREDIENTES:
Açúcar – 400 gr; Manteiga sem Sal – 400 gr; Bolacha Maria – 700 gr; Ovos –
4; Limão – 1 (Raspa); Café – O necessário para molhar as bolachas

PREPARAÇÃO:
1- A manteiga têm de estar á temperatura ambiente. 2- Misturar a manteiga
com o açúcar. Bater até fazer creme. Vai demorar uns 30 minutos. Leva
tempo mas vale a pena. 3- Depois junte as gemas uma a uma. Bata bem até
formar creme. Junte a raspa do limão. 4- Bata as claras em castelo. Misture
as claras com cuidado. Sempre de cima para baixo. 5- Num prato de servir
treine a forma com as bolachas. Elas têm que ficar encostadas umas as
outras. Pode ser retangular ou em forma de flor a começar no centro. 6- Prepare o café. Ainda morno molhe as bolachas mas não as ensope. Coloque
as bolachas molhadas no prato. 7- Cubra com uma camada fina de creme. Têm de ter paciência para ir tapando todos
os espaços. 8- Outra camada de bolachas molhadas no café. Elas têm de ficar em cima das outras para formar um bolo.
cubra com o creme. 9- Vá formando as camadas lembrando que a ultima camada é de creme e que têm de dar para cobrir á volta. 10- Não se preocupe se o creme não parecer muito homogéneo. Depois de o levar ao frigorífico o creme vai
ficar rijo. 11- Pode decorar com nozes picadas, amêndoa torrada e depois picada ou chocolate raspado. 12- É importante
ficar uma 4 horas no frio.Depois vai ser fácil cortar o bolo.

HORIZONTAIS: 1 - Antes da ocasião própria. Que canta
com harmonia. 2 - Igualmente. Realçar. 3 - Inferioridade
em número. Camareira. 4 - Abreviatura de altitude. Daquele lugar. Neodímio (s.q.). 5 - Antes do meio-dia. Rio pequeno. 6 - Estar em chama. Avivar (o fogo). 7 - Prosseguir
após interrupção. Artigo antigo. 8 - Eles. Agasta-se sem
dizer o motivo. Repetição. 9 - Mitologia (abrev.). Pôr em
formato maior. 10 - Protelado. Vegetação espontânea. 11
- Cobrir de relva. Ratar.
VERTICAIS: 1 - A parte mais elevada. Aromatizar. 2 - Vereador. Mora. 3 - Ferimento feito com os dentes. Sinal gráfico que serve para nasalar a vogal a que se sobrepõe.
4 - Elemento de formação de palavras que exprime a ideia
de ombro. Alvo (fig.). Avenida (abrev.). 5 - Símbolo do rad
(Física). Latada. 6 - Branquear com cal. Murmúrio de vozes. 7 - Ajuíza. Armada Portuguesa (sigla). 8 - Letra grega
correspondente a n. Embarcação de recreio. Decifrar. 9 Ovário dos peixes. Depósito de provisões. 10 - Soberana.
Pavimento de uma casa, inferior ao nível da rua. 11 - Pregador. Rezar.
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS
TERRASSEMENT SICURELLA ET FILS INC.
Companhia paisagista em “Rive Sud” precisa de homens para trabalhar em pavimento, muros, colocação
e cortador de pedra. 40 horas por semana. licensa de
condução e experiência seria uma mais valia para o
emprego. Salário segundo a experiência.
info@sicurellaetfils.com
450-465-2969

NECRELOGIA

†

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
Companhia em paisagismo
está à procura de empregados
com ou sem experiência
com carta de condução.

514-242-7649

Precisa-se de padeiro com experiência para a Padaria
Lajeunesse. Muito bom salário.
PATRICIA: 514-814-0362

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
PAYSAGISTE NDC
Precisa-se de empregados com um
pouco de experiência
em cortar relva.
Muito bom salário.
JACK: 514-992-0312
REGENCY NANNIES
REGENCY NANNIES, a maior e mais importante
agência de empregos para nannies, caregivers e housekeepers (limpeza/governantes) de Montreal tem várias vagas para a candidata ideal. As nossas famílias
são profissionais que procuram candidatas sérias e
experientes para os ajudarem nas diversas posições
disponíveis nas suas casas. As vagas preenchem-se
rapidamente: temos muitos pedidos e colocamos muito pessoal - mas há sempre novas aberturas. Portanto
aplique o mais rápido possível para estar no nosso sistemae ter preferência quando a vaga ideal para si abrir.
Neste momento, à parte das nossas famílias habituais,
também temos 2 postos de nannies/housekeepers para
candidatas que possuam carro. Aplique hoje – telefone
para (514) 344-0099, hoje pode ser a grande oportunidade da sua vida!

UMA ESCOLHA CERTA

TEL.: 514-299-1593
NECRELOGIA

GOMES GAGLIANO
† TERESINHA 1958-2020

MARIA FONSECA
1933-2020

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 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.
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É com grande pesar, que a família vem por este meio informar o falecimento, em Montreal, no passado dia 4 de
junho de 2020, com 86 anos de idade, a senhora Maria
Fonseca esposa do já falecido Edmundo Correia, natural de Ribeira Grande, São Miguel, Açores. Ela deixa na
dor seus filhos/as Horácio Correia (Rosa Ciccarello), Alcidia Correia (Biagio Barone), Leonor Correia (Richard
Dulgar), Ruth Correia (Thomas Silva) e Rose Marie Correia (Mike Amaral), netos/as, bisnetos/as. Seus irmãos
Eduardo (Danielle), Luís (Rita) e a sua irmã Estrela, sobrinhos/as, assim como restantes familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Boul. St-Martin, 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 St-Hubert (5310 Chemin Chambly). Uma celebração comemorativa será celebrada numa 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.

EMPREGOS

Precisa-se de empregado preferencialmente com experiência para instalar,
montar e trabalho geral para rampas
em alumínio ou metal com experiência.
Apresentar-se no
8910 Pascal Gagnon, St-Leonard
ou contatar Enza: 514-327-2200 ou
por email info@mondialuminium.com
PRECISA-SE DE HOMENS PARA TRABALHAR
NUMA FÁBRICA DE ALUMÍNIO.
TEL:514-362-1300

ORAÇÃO

F.M.

É com grande pesar, que a família
vem por este meio informar o
falecimento, em Montreal, no
passado dia 2 de junho de 2020,
com 62 anos de idade, a Teresinha
Gomes Gagliano, natural da
freguesia Beça, Trás-os-Montes,
Portugal, esposa do Angelo. Ela
deixa na dor seu filho Michael e
filha Natasha. Os seus queridos
pais, Jaime e Ana. Seus Irmão/ãs
Camillo (Cam-Tu), Maria Goretti
(Robert) e Stella (Denis). Neta
acarinhada da já falecida Camila Justina Soares. Nora
dos já falecidos Calogero e Santa, primos/as, cunhados/
as, sobrinhos/as, assim como restantes familiares e
amigos.
A sua boa disposição, generosidade, bondade e amor
era sempre uma prenda para todos que a conheciam.
Devido às presentes circunstâncias, o funeral terá lugar
na privacidade dos seus familiares no Cimetério Jardin
Urgel Bourgie em Montreal. Haverá uma cerimónia
religiosa numa data posterior quando poderá ser
possível.
“We thank you for your thoughts and prayers.
And extend our gratitude to the staff of the
Palliative Care Unit at the Glen Hospital for
their care and helping us surround Terry with
family, love and peace. Terry, you will be dearly
missed, fondly remembered, forever in our
hearts until we see each other again…
We love you always chérie!”
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.

†

CANDIDA CARREIRO
1925-2020

É com grande pesar, que a família
vem por este meio informar o falecimento, em Montreal, no passado
dia 3 de junho de 2020, com 95
anos de idade, a senhora Candida Carreiro esposa do já falecido
Viginio Da Silva, natural de Vila de
Rabo de Peixe, São Miguel, Açores. Ela deixa na dor sua filha Maria dos Anjos, netos/as, bisnetos/
as, irmão Manuel e irmã Maria dos
Anjos, assim como restantes familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
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 no cimetério Notre-Dame-des-Neiges. Uma celebração comemorativa
será celebrada numa 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.

Quarta-feira, 10 de junho de 2020
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NOVA BATERIA MANTÉM CARGA DURANTE MILHÕES DE QUILÓMETROS:
Além da autonomia por carregamento, as baterias de carros elétricos também costumam ser alvo de críticas devia ao envelhecimento. Com a utilização, estas baterias têm a sua capacidade reduzida ao longo dos anos mas esse não parece ser o caso da nova bateria desenvolvida pela Contemporary Amperex
Technology Co. Ltd. (CATL). Diz a Bloomberg que esta empresa foi capaz de desenvolver uma bateria capaz de manter a sua carga original durante cerca
de 2 milhões de quilómetros. Trata-se de uma evolução considerável, sobretudo tendo em conta que as baterias de hoje em dia mantêm a sua carga durante
apenas 320 mil quilómetros. Ainda que o projeto esteja ainda em desenvolvimento, esta bateria já terá cativado o interesse de
Elon Musk, fundador e CEO da Tesla que terá visitado as instalações da CATL na China.
CRÓNICA

Paralelo 38: Açores abrem-se ao turismo
sos positivos de Covid 19. Os números explicam
que, de 146 casos de infeção, houve 129 recuperados, 16 óbitos e um último caso de recuperação, uma mulher de 45 anos, residente em São
Miguel, profissional na Estrutura Residencial
partir de 1 de julho, os ae- para Idosos da Santa Casa da Misericórdia do
roportos açorianos come- Nordeste. Recordamos que esta instituição miçam a receber o turismo caelense foi fortemente atingida pela Covid 19.
nacional e internacional sem a necessidade de De um total de 16 vítimas mortais nos Açores,
quarentenas. A Região Autónoma dos Açores, 12 eram utentes desta estrutura residencial.
considerada limpa, direciona-se, neste impor- Terá sido essa a razão que levou o Presidente
da República a visitar o inditoso lar numa pritante setor, ao regresso à economia.
Revela a revista “Forbes” que os Açores pós meira visita fora do território continental portupandemia é o quarto destino de eleição recomen- guês, desde que começou a pandemia. Marcelo,
TEXTO DE
JOÃO GAGO DA CÂMARA
FOTOS DE
PAULINO PAVÃO

A

dado pela “European Best Destinations”. Uma
lista de vinte lugares, tidos como seguros, coloca
a Região Autónoma na quarta opção no turismo
europeu, atrás da Geórgia, Grécia e Croácia e
acima do Alentejo e do Algarve, um prémio justo
para o trabalho competente do Governo Regional dos Açores no combate à pandemia.
Os agentes de turismo, no seguimento da paragem turística imposta, com todas as consequências económicas que advieram do surto epidémico, procuram desesperadamente regiões limpas
de Covid e começam a organizar programas de
férias para esses destinos.
Recentemente, a autoridade regional de saúde
anunciou a inexistência de casos positivos na região. As 296 análises realizadas nos dois laboratórios de referência nos Açores revelam zero ca-

numa manifestação de solidariedade e pesar, fez
questão em reunir com o Presidente do Governo
Regional dos Açores no Centro de Divulgação
Florestal do Nordeste.
Importa ainda afirmar que esta visita do Presidente da República aos Açores traz consigo
outra missão, a todos os títulos nobre, a de vir
aplaudir a competência e esforço demonstrados
pelo Presidente do Governo Regional e executivo açoriano, que, contra ventos e marés, às vezes vindos de onde menos se esperava, até do
próprio Primeiro-Ministro, lutou com severidade
e alcançou este resultado, que é de excelência,
dando uma lição ao país.
Nos Açores, não houve turismo durante os meses de abril e maio, na sequência do combate à
pandemia, privação que resultou no encerramento de unidades hoteleiras e de voos entre ilhas
açorianas e das ilhas para outros territórios. A
partir de 1 de julho, os aeroportos açorianos começam a receber o turismo nacional e internacional sem a necessidade de quarentenas. A Região
Autónoma dos Açores, presentemente considerada limpa, direciona-se, neste importante setor,
ao regresso à economia.
Há que ter os maiores cuidados na receção aos
desembarcados nos aeroportos açorianos, organizando-se filas distintas e atendimentos separados aos passageiros previamente testados na origem e aos que só o são no destino. Só assim se
preservará este estatuto raro, que importa manter, de quarta região saudável do mundo.

Emanuel
Rego
Representante de hipoteca Desjardins

Sempre disposto a
vos servir na vossa
língua: português,
francês e inglês
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NOVO ‘NEED FOR SPEED’ JÁ ESTÁ EM PRODUÇÃO: A Electronic Arts e o estúdio Criterion confirmaram que começou oficialmente a produção do próximo
título da série ‘Need for Speed’. A notícia foi dada juntamente com o anúncio do lançamento da última atualização para ‘Need for Speed Heat’, que chega esta
terça-feira, dia 9. “Estamos entusiasmados por vos contar que a 9 de junho, ‘Neep for Speed Heat’ será o primeiro título da EA a oferecer ‘cross-play’, o que
significa que os jogadores - independentemente da plafaform - pode juntar-se em Palm City como uma única comunidade. À medida que a Criterion muda o foco
para o futuro para se concentrar no próximo jogo ‘Need for Speed’, esta será a última atualização para ‘Need for Speed Heat’”, pode ler-se no comunicado do
responsável pelo estúdio, Matt Webster. De notar que não foram partilhados mais detalhes sobre este novo título, sendo altamente
provável que esteja a ser desenvolvido para as consolas de nova geração, nomeadamente a PlayStation 5 e a Xbox Series X.
COMUNIDADE
Mercredi, le 10 juin 2020

Festas da Santissima Trindade de Laval

D

FRANCISCA REIS
E FOTOS DE
HUMBERTO
CABRAL

ganizada seguindo as restrições
governamentais do Covid-19. Um
bem-haja aos mordomos e ao Padre da missão de Nossa Senhora de

evido a situação do COVID 19 não se realizou as
Festas da Santissima Trindade e do Espirito Santo em Laval domingo passado 7 de junho
2020.
Os Mordomos das Festas da San-

Fátima. Haja saúde estaremos todos lebrar estas lindas celebrações.
juntos para o ano 2021 se Deus qui- Parabéns aos Mordomos.
ser com muita vontade e fé para ce-

tíssima Trindade tiveram uma nobre
iniciativa um gesto lindo e emocionante, convidaram a comunidade e
todos os devotos a prestar homenagem de carro aos símbolos do
Divino Espírito Santo que estavam
expostos no guarda-vento da Igreja.
A homenagem foi muito bem or-
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“MEDO? NÃO TEMOS MEDO NENHUM E A SITUAÇÃO ESTÁ ULTRAPASSADA”: Bruno Lage, treinador do Benfica, fez esta terça-feira a antevisão ao encontro
da 26.ª jornada da I Liga frente ao Portimonense. Numa conferência de imprensa em que não faltaram perguntas sobre os acontecimentos da última semana, o treinador
garantiu que o ataque ao autocarro, que deixou Weigl e Zivkovic feridos, já está ultrapassado e que os jogadores estão focado e unidos para vencer em Portimão. Sobre
a conversa de Luís Filipe Vieira com os jogadores após o empate com o Tondela, o técnico disse que o presidente tem a autoridade de falar com os atletas quando quiser.
Os atuais campeões nacionais seguem numa série negativa na I Liga, e nem mesmo a paragem forçada do campeonato por conta da pandemia do novo coronavírus
melhorou a situação. O Benfica está ‘afundado’ na sua pior série de resultados desde 2007/08, com apenas uma vitória nos últimos nove
DESPORTO
jogos, cenário que não será alterado mesmo com um triunfo em Portimão.

REGRESSO DA LA LIGA: DISTANCIAMENTO,
O APLAUSO INFINITO E JOÃO FÉLIX
A Liga espanhola regressa já na próxima quinta-feira com um escaldante
dérbi no estádio Ramón
Sánchez Pizjuán entre Sevilla e Real Betis, relativo à
28.ª jornada.
Para assinalar esta contagem decrescente para
o pontapé de saída do futebol no país vizinho, o
Desporto ao Minuto esteve à conversa com Blanca
Ochoa, representante da LaLiga para Portugal, assim
como com Fernando Morientes, ex-jogador de Real
Madrid e Liverpool, atualmente a desempenhar as
funções de embaixador no campeonato de nuestros
hermanos.
Nesta conversa informal, que contou com a parceria
da Eleven Sports, Blancha Ochoa começou por frisar
que as “normas de distanciamento social são para
cumprir de forma escrupulosa”, desmentindo a informação avançada pelo diário Marca na edição desta
terça-feira: “Os abraços, assim como festejos que não
cumpram o distanciamento exigido, não serão permitidos”. Outra novidade partilhada pela responsável
da La Liga em Portugal relaciona-se com o “aplauso infinito”, que se traduzirá em aplausos de adeptos
difundidos pelos aparelhos acústicos dos estádios, à
passagem do minuto 20, como forma de parabenizar
o trabalho feito pelas autoridades de saúde no combate à Covid-19. Um gesto simbólico que se fez ouvir
nas varandas do país vizinho, no decorrer do estado
de emergência, diariamente, pelas 20 horas. Apesar dos receios que possam existir de um possível
aparecimento de novos casos, Fernando Morientes,
embaixador da La Liga, não esconde a “vontade dos
jogadores em regressar à competição”, acrescentando “que alguns até estarão em melhores condições do
que quando a competição foi suspensa”.

O terceiro adeus de Conor McGregor

S

empre polémico, Conor McGregor voltou a apanhar os fãs de surpresa. Enquanto a brasileira Amanda Nunes vencia Felicia Spencer, no UFC 250, na defesa do
cinturão de peso-pena feminino, o lutador irlandês, de 31 anos, publicou nas redes sociais
uma mensagem em que anunciou a retirada
definitiva das artes marciais mistas (MMA).

Em condições normais, o comunicado poderia
causar estranheza, mas esta é a terceira vez que
o ex-campeão de peso-pena e peso-leve do UFC
(Ultimate Fighting Championship) publica algo
idêntico, sendo que em 2016 e 2019 voltou com
as decisões atrás.
“Olá malta, decidi retirar-me dos combates.
Obrigada a todos pelas fantásticas memórias!
Que viagem que foi”, escreveu McGregor, numa

publicação acompanhada por uma fotografia em
que está abraçado à sua mãe em Las Vegas, tirada após vencer um dos títulos mundiais.
Cassete atrás, abril de 2016, e surge o primeiro devaneio. Insatisfeito com uma exigência do
UFC para que participasse em compromissos
promocionais, McGregor decidiu anunciar, também nas redes sociais, a aposentação.
Resultado disso, acabou expulso do combate
contra Nate Diaz, mas
umas semanas depois,
voltou com a decisão
atrás e fechou contrato
para enfrentar o lutador
americano no UFC 202.
Em março de 2019, depois de vários meses sem
combater, após a derrota
frente a Khabib Nurmagomedov,
McGregor
também usou o Twitter
para se retirar, mas em janeiro deste ano voltou
ao octógono para derrotar Donald “Cowboy”
Cerrone, em apenas 40 segundos.
Os anúncios de retirada nos desportos de combate são muito utilizados para os lutadores ganharem poder de negociação. Posto isto, só o
futuro poderá dizer se à terceira será mesmo de
vez, ou se este não passa de mais um golpe de
teatro do irreverente McGregor.
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Nova direção do FC Porto toma posse,
26ª jornada da I Liga arranca em Barcelos

E

sta terça-feira marca a tomada de
posse dos novos órgãos sociais do FC
Porto, após a reeleição de Jorge Nuno
Pinto da Costa para o 15º mandato como presidente da direção. O ato decorre a partir das
18 horas, no Estádio do Dragão.

A 26ª jornada da I Liga arranca também esta
terça-feira, em Barcelos, com o duelo entre Gil
Vicente e Famalicão, com apito inicial marcado
para as 16 horas, no Estádio Cidade de Barcelos.
Ainda no âmbito da ronda 26 do campeonato,
os treinadores lançam os respetivos embates:
Sérgio Conceição antevê o FC Porto-Marítimo

a partir das 12 horas. O técnico do V. Guimarães, Ivo Vieira, aborda, às 12h15, o jogo com
o Belenenses SAD. À mesma hora, José Gomes
lança a deslocação do Marítimo ao Dragão. Às
12 horas, Bruno Lage fala do duelo do Benfica
em Portimão.
A bola também rola
na Alemanha, onde vai
decidir-se o primeiro
finalista da Taça, no
duelo entre o surpreendente
Saarbrücken,
que defronta o Bayer
Leverkusen, às 14h45.
Há ainda mais futebol
Europa fora, com nota
para os portugueses
em ação na Polónia, na
29ª jornada da I Liga.
O Piast, de Tiago Alves, defronta o Górnik
Zabrze, às 12 horas. À
mesma hora, o Lechia,
de Flávio Paixão e Zé
Gomes, recebe o Cracóvia, de Rafael Lopes.
O Lech Poznan, de Pedro Tiba, recebe o Pogon
Szczecin às 14h30.
O Tribunal Arbitral do Desporto continua a
analisar o recurso do Manchester City sobre a
suspensão do clube por duas épocas das competições europeias devido ao incumprimento das
regras do fair-play financeiro.

Sporting acaba com o lay-off

O

Sporting informou ontem, segunda-feira, todos os funcionários que não
vai avançar para um terceiro mês de
lay-off. Quer isto dizer que o próximo dia 15
de junho será o último em que a esmagadora

maioria dos funcionários estará neste regime,
voltando no dia 16 de junho ao trabalho em
full-time.
Recorde-se que o Sporting avançou para lay-off
no dia 16 de abril, face às dificuldades financeiras provocadas pela pandemia covid-19. Nessa
altura, a SAD colocou mais de 90 por cento dos
funcionários em várias modalidades de lay-off,
havendo alguns em lay-off total e outros em lay-off parcial. No final do primeiro mês, a SAD renovou o regime de redução temporária dos períodos normais de trabalho, ficando os funcionários
mais 30 dias em lay-off, na mesma modalidade
anterior. Agora o lay-off acaba definitivamente
no clube, regressando todos os funcionários ao
trabalho normal.

LES ENTREPRENEURS

BUCARO

Precisa-se de um trabalhador em
“Pavé Unis” com experiência.
Podem nos contatar para o
514 325-7729 ou enviar
o vosso CV para
josbucaro@bucaro.ca

PTS J

1-FC Porto
2-Benfica
3-SC Braga
4-Sporting
5-FC Famalicão
6-Rio Ave
7-V. Guimarães
8-Santa Clara
9-Moreirense
10-Gil Vicente
11-V. Setúbal
12-Belenenses SAD
13-Boavista
14-CD Tondela
15-Marítimo
16-Paços de Ferreira
17-Portimonense
18-CD Aves

60
60
46
43
43
38
38
33
33
30
29
29
29
26
25
25
19
13

25
25
25
25
26
25
25
25
25
26
25
25
25
25
25
25
25
25

V

E

D

19
19
14
13
12
10
10
9
8
7
6
8
7
6
5
7
3
4

3
3
4
4
7
8
8
6
9
9
11
5
8
8
10
4
10
1

3
3
7
8
7
7
7
10
8
9
8
12
10
11
10
14
12
20

25ª JORNADA

GS

51
52
43
39
43
34
42
22
35
21
18
21
19
20
23
21
17
23

18
14
29
28
42
26
27
28
32
33
28
38
24
30
33
36
34
49

26ª JORNADA

03/06 Portimonense 1-0 Gil Vicente
FC Famalicão 2-1 FC Porto
04/06 Marítimo 1-1 V. Setúbal
Benfica 0-0 CD Tondela
V. Guimarães 2-2 Sporting
05/06 Santa Clara 3-2 SC Braga
CD Aves 0-2 Belenenses SAD
06/06 Boavista 0-1 Moreirense
07/06 Rio Ave 2-3 Paços de Ferreira

09/06 Gil Vicente 1-2 FC Famalicão
10/06 V. Setúbal 12h00 Santa Clara
Portimonense14h15 Benfica
FC Porto 16h30 Marítimo
11/06 Belenenses 14h00 V. Guimarães
CD Tondela 16h15 CD Aves
12/06 Moreirense 14h00 Rio Ave
Sporting 16h15 P. de Ferreira
13/06 SC Braga 16h00 Boavista

MELHOR MARCADOR

JOGADOR
1-Carlos Vinícius [Benfica]
2-Pizzi [Benfica]
3-Paulinho [SC Braga]

LIGA SANTANDER 2019/20
1-Barcelona
2-Real Madrid
3-Sevilla
4-Getafe
5-Real Sociedad
6-Atlético Madrid
7-Valencia
8-Villarreal
9-Granada
10-Athletic
11-Osasuna
12-Real Betis
13-Levante
14-Alavés
15-Valladolid
16-Eibar
17-Celta de Vigo
18-Mallorca
19-Leganés
20-Espanyol

GM

PTS
58
56
47
46
46
45
42
38
38
37
34
33
33
32
29
27
26
25
23
20

J
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

V
18
16
13
13
14
11
11
11
11
9
8
8
10
8
6
7
5
7
5
4

28ª JORNADA

E
4
8
8
7
4
12
9
5
5
10
10
9
3
8
11
6
11
4
8
8

J
23
25
20
D
5
3
6
7
9
4
7
11
11
8
9
10
14
11
10
14
11
16
14
15

G
15
14
10
GM
63
49
39
37
45
31
38
44
33
29
34
38
32
29
23
27
22
28
21
23

GS
31
19
29
25
33
21
39
38
32
23
38
43
40
37
33
41
34
44
39
46

29ª JORNADA
15/06 Levante 13h30 Sevilla
Real Betis 16h00 Granada
16/06 Getafe 13h30 Espanyol
Villarreal 13h30 Mallorca
Barcelona 16h00 Leganés
17/06 Valladolid 13h30 Celta de Vigo
Eibar 13h30 Athletic
Osasuna 16h00 Atlético Madrid
18/06 Alavés 13h30 Real Sociedad
Real Madrid 16h00 Valencia

11/06 Sevilla 16h00 Real Betis
12/06 Granada 13h30 Getafe
Valencia 16h00 Levante
13/06 Espanyol 8h00 Alavés
Celta de Vigo 11h00 Villarreal
Leganés 13:30 Valladolid
Mallorca 16h00 Barcelona
14/06 Athletic 8h00 A. Madrid
Real Madrid 13h30 Eibar
R. Sociedad 16h00 Osasuna

BUNDESLIGA 2019/20
PTS J

1-Bayern München 70
2-Borussia Dortmund63
3-RB Leipzig
59
4-B. M´gladbach
56
5-Bayer Leverkusen 56
6-Wolfsburg
45
7-TSG Hoffenheim
43
8-SC Freiburg
41
9-Hertha BSC
38
10-Schalke 04
38
11-Eintracht Frankfurt 35
12-FC Köln
35
13-FC Augsburg
32
14-1. FC Union Berlin 32
15-Mainz
31
16-Fortuna Düsseldorf 28
17-Werder Bremen
25
18-SC Paderborn 07 20
30ª JORNADA
SC Freiburg 1-0 B. M´gladbach
Eintracht Frankfurt 0-2 Mainz
RB Leipzig 1-1 SC Paderborn
F. Düsseldorf 2-2 Hoffenheim
B. Leverkusen 2-4 B. München
B. Dortmund 1-0 Hertha BSC
Werder Bremen 0-1 Wolfsburg
FC Union Berlin 1-1 Schalke 04
FC Augsburg 1-1 FC Köln

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V

22
19
16
17
17
12
12
11
10
9
10
10
8
9
9
6
6
4

E

4
6
11
5
5
9
7
8
8
11
5
5
8
5
4
10
7
8

D

4
5
3
8
8
9
11
11
12
10
15
15
14
16
17
14
17
18

GM

90
81
75
57
56
42
42
39
43
35
49
47
41
35
39
33
30
33

GS

30
35
32
36
40
36
50
41
51
47
55
57
57
53
62
60
63
62

31ª JORNADA
12/06 TSG Hoffenheim 14:30 RB Leipzig
13/06 Wolfsburg 9:30 SC Freiburg
FC Köln 9:30 FC Union Berlin
SC Paderborn 9:30 W. Bremen
Hertha BSC 9:30 E. Frankfurt
F. Düsseldorf 9:30 B. Dortmund
B. München 12:30 B. M´gladbach
14/06 Mainz 9:30 FC Augsburg
Schalke 04 12:00 Bayer Leverkusen
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MERCEARIAS

RESTAURANTES

RESTAURANTES

4031 De Bullion, Montreal
Tel.: 514-849-3808

4403 Boul. St-Laurent, Montreal
Tel.: 514-843-6464

1662 St Catherine Este, Montreal
Tel.: 514-524-3203

4553 Boul. St-Laurent, Montreal
Tel.: 514-289-8786

12 Rachel Oeste, Montreal
Tel.: 514-507-9996

4701 Rua St-Urbain, Montreal
Tel.: 514-842-3373

BRAZAS PORTUGAL

CHOURIÇÔR

LES ALIMENTS PICADO INC.
MARCHÉ SÁ ET FILS
SOARES E FILS

130 Duluth Este, Montreal
Tel.: 514-288-2451

UNIVERSAL INTER MARCHÉ
89 Mont-Royal Este, Montreal
Tel.: 514-849-6307

PADARIAS E
PASTELARIAS
CROQUETTE MAIA
2035 Bélanger, Montreal
Tel.: 438-387-8990

ALDEA

BOCA IBÉRICA

169A Boul. Ste-Rose, Laval
Tel.: 450-628-8417

BRASEIRO

8261 Boul. St-Laurent, Montreal
Tel.: 514-389-0606

CAFÉ CENTRAL

4051 St-Dominique, Montreal
Tel.: 514-289-9367

CAMPO

1108 Boul. Maisonneuve Oeste., Montreal
Tel.: 514-903-9639

CANTINE EMILIA

8351 Boul. Saint-Michel, Montreal
Tel.: 514-376-4124

7901 St Dominique, Montreal | T.: 514-543-4313
30 Saint-Catherine, Montreal | T.: 438-836-6463
75 rua Saint- Viateur, Montreal | T.: 438-375-9010
59 Boul Samson, Laval | T.: 450-689-5959
400 Boul. Curé-Labelle #6, Blainvile | T.: 450-420-9993

191 ave. Mont-Royal, Montreal
Tel.: 514-844-0223

3204 rua Jarry, Montreal
Tel.: 514-729-9494

PADARIA AÇORANNA
PADARIA COIMBRA

PÂTISSERIE DU ROSAIRE
6805 St-Hubert, Montreal
Tel.: 514-843-6668

PADARIA LAJEUNESSE

533 rua Gounod, Montreal | T.: 514-272-0362
1773 Boul. des Laurentides, Laval | T.: 450-667-0362

PADARIA NOTRE MAISON
4101 Boul. St-Laurent, Montreal
Tel.: 514-844-2169

PADARIA S.MIGUEL
4385 St-Martin Oeste, Laval
Tel.: 450-978-9667

PEIXARIA
PEIXARIA SÃO MIGUEL
4804 St-Urbain, Montreal
Tel.: 514-274-8553

CANTINHO

CASA MINHOTA

3959 Boul. St-Laurent, Montreal
Tel.: 514-842-2661

CASA PORTUGAISE

3060 Boul. Saint-Joseph, Lachine
Tel.: 514-637-2202

CASA SANTOS

4745 Boulevard des Laurentides, Laval
Tel.: 579-641-6464

CHEZ DOVAL

150 Marie-Anne Este, Montreal
Tel.: 514-843-3390

COCO RICO

DOM CARLOS
ESCUDO

49 Chemin de la Grande-Côte, Boisbriand
Tel.: 450-419-0000

HELENA

438 McGill Suite 100, Montreal
Tel.: 514-878-1555

IMPÉRIO

1292 rua Jarry, Montreal
Tel.: 514-721-5665

JANO

3883 Boul. St Laurent, Montreal
Tel.: 514-849-0646

LUSO

5840 Bélanger Este, Montreal
Tel.: 514-251-1001

MA POULE MOUILLÉE
969 Rachel Este, Montreal
Tel.: 514-522-5175

MILE-END

100 rua St-Viateur Oeste, Montreal
Tel.: 514-277-7676

PIRI PIRI

3038 Masson, Montreal | T.: 514-419-5620
415 Mont-Royal, Montreal | T.: 514-504-6464
3753 Ontario Este., Montreal | T.: 514-521-2779
5480 Côte-des-neiges, Montreal | T.: 514-303-7474
1617 rua Saint-Denis, Montreal | T.: 514-419-7474

PORTUGALIA

34 Rachel Oeste, Montreal
Tel.: 514-282-1519

POULET A 3 PATES
3224 Rosemont, Montreal
Tel.: 438-387-6477

SIZZLE

2468 Jean-Talon, Montreal
Tel.: 514-727-0404

SOLMAR

3907 Boul. St-Laurent, Montreal
Tel.: 514-849-5554

111 rua St-Paul Este, Montreal
Tel.: 514-861-4562

6518 Boul. St-Laurent, Montreal
Tel.: 514-273-6969

5428, Boul. Cousineau, St-Hubert
Tel.: 450-462-4920

DOURO

VIANA-SOL

FELIZ DIA DE PORTUGAL

