Pessoa dinâmica com 5 anos de experiência ou mais na colocação de pedras e paredes. Saber liderar com uma
equipa para realizar os projetos. Ser capaz de executar qualquer outra tarefa relacionada para colaborar nos
nossos projetos de desenvolvimento. Deve ter experiência e possibilidade de parceria.

GIANNI: 514-709-7007
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COVID-19: BRASIL TOTALIZA 94.104 MORTOS E MAIS DE 2,7 MILHÕES DE CASOS: Nas últimas 24 horas, o maior país da América do Sul
somou 541 óbitos e 25.800 infeções provocadas pelo novo coronavírus, segundo os dados oficiais. O executivo adiantou que 1.883.677 pessoas
já são consideradas recuperadas e outras 755.896 estão sob acompanhamento. Já o consórcio de empresas de comunicação social que também
divulga os números da pandemia recolhidos junto das secretarias de saúde dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal anunciou que o país
somou 24.746 casos da doença no último dia, atingindo um total de 2.733.622 infeções. Nas últimas 24 horas, este consórcio confirmou 514 mortes devido ao novo coronavírus, contabilizando agora um total de 94.130 óbitos.O estado brasileiro mais afetado pela
CRÓNICA
doença, São Paulo, regista um total de 23.315 óbitos e 558.685 casos confirmados de covid-19.

Distritos de Santarém e Faro em
Alerta Vermelho para incêndios

CARNEIRO: Carta da Semana: O Mundo, que
significa Fertilidade. Amor: Não seja ingrato, não fira
os seus amigos nem magoe aqueles que muitas vezes
se sacrificaram por si! Saúde: Estará em boa forma.
Dinheiro: Evite faltar a reuniões de trabalho. A sua presença
será importante para desenvolver um projeto. Números da
Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49
TOURO: Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa
Prudência. Amor: Cuidado para não magoar os
sentimentos de uma pessoa que lhe é querida. Meça as
suas palavras. Saúde: Tendência para andar um pouco
descontrolado. Tente relaxar. Dinheiro: O seu esforço
no trabalho poderá ser recompensado. Acredite mais nas suas
potencialidades. Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30
GÉMEOS: Carta da Semana: 2 de Ouros, que
significa Dificuldade/ Indolência. Amor: Poder enfrentar
um desentendimento com um amigo muito especial.
Contenha a sua cólera, um simples raio dela pode
destruir longas e pacientes sementes de amor. Mantenha a
calma! Saúde: Controle as suas emoções e procure ser mais
equilibrado. Dinheiro: O seu orçamento pode ter um aumento.
Porém, seja contido nos gastos.
Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39
CARANGUEJO: Carta da Semana: Cavaleiro de
Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor:
Modere as suas palavras pois pode magoar a pessoa
amada. Seja mais cuidadoso. Saúde: Não exagere no
exercício físico, tendência para distensões musculares. Dinheiro:
É possível que durante se sinta um pouco desmotivado. Tente
delinear um plano de trabalho. Quando se luta por algo em que se
acredita, a vitória é certa. Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47
LEÃO: Carta da Semana: 10 de Copas, que significa
Felicidade. Amor: Lute pelo seu verdadeiro amor, não
se deixe influenciar por terceiros. Cada um de nós só é
responsável pelos seus atos. Saúde: Vigie a sua tensão
arterial e controle muito bem a sua alimentação. Dinheiro: Evite
ser impulsivo nas suas compras, tendência para gastar além
das suas possibilidades. Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49
VIRGEM: Carta da Semana: 2 de Copas, que significa
Amor. Amor: Seja mais carinhoso com a sua carametade. Os atos de ternura são importantes para
revigorar a relação. Pronuncie boas palavras, elas são a
manifestação dos nossos pensamentos, através delas podemos
criar um mundo melhor. Saúde: Pode sentir-se mais cansado
do que o habitual. Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos.
Seja comedido para não ter surpresas desagradáveis.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42
BALANÇA: Carta da Semana: 3 de Copas, que
significa Conclusão. Amor: Confie na pessoa que tem
a seu lado. A confiança e o respeito são essenciais
numa relação. Saúde: Tendência para sentir dores
de cabeça. Dinheiro: Não se deixe abater por uma
maré menos positiva nesta área da sua vida. Analise as suas
poupanças. Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48
ESCORPIÃO: Carta da Semana: 8 de Copas, que
significa Concretização, Felicidade. Amor: A felicidade
e a paixão poderão marcar a sua semana. Aproveite
muito bem esta fase. Deixe que a juventude do seu
espírito irradie através do seu corpo. Saúde: Cuidado
com as correntes de ar. Dinheiro: Poderá precisar da ajuda de
um colega para finalizar uma tarefa importante. Não tema pedir
apoio. Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48
SAGITÁRIO: Carta da Semana: Valete de Ouros, que
significa Reflexão, Novidades. Amor: Pode reencontrar
um amigo que já não via há muito tempo. Ponha a
conversa em dia. Saúde: Não abuse nos condimentos.
Dinheiro: Aproximam-se despesas inesperadas.
Procure fazer um plano de gastos.
Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40
CAPRICÓRNIO: Carta da Semana: Ás de Ouros,
que significa Harmonia e Prosperidade. Amor:
Período marcado pela harmonia familiar. Organize
um serão divertido em sua casa. Saúde: Tendência
para problemas de estômago. Cuide de si. Dinheiro:
Semana propícia a novas aprendizagens.
Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29
AQUÁRIO: Carta da Semana: Ás de Copas, que
significa Principio do Amor, Grande Alegria. Amor:
Esteja alerta, o amor poderá surgir em qualquer lugar.
Deixe-se amar. Saúde: Pratique uma atividade física
que lhe dê gosto fazer. Dinheiro: A sua vida profissional tende a
melhorar. Continue a demonstrar o seu dinamismo.
Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49
PEIXES: Carta da Semana: 9 de Copas, que significa
Vitória. Amor: Período favorável à conquista. Encha-se
de coragem e diga aquilo que sente. Saúde: Cuidado,
pois o seu sistema respiratório pode estar vulnerável.
Dinheiro: Seja ousado e não hesite em revelar as suas ideias
criativas. Poderá ser útil para o seu desenvolvimento profissional.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

A

Autoridade Nacional de Emergência
e Proteção Civil (ANEPC) colocou os
distritos de Santarém e Faro em alerta de prontidão de nível vermelho, devido ao
aumento do risco de incêndio, e apelou ao cuidado das populações.
“Vamos ter um quadro meteorológico bastante
severo com incremento da velocidade do vento.
Nos próximos dois dias teremos vento bastante
forte, não só durante o dia, mas também à noite,
e com reduzida recuperação da humidade retida
durante a noite”, afirmou Miguel Cruz, comandante de agrupamento distrital, em conferência
de imprensa na sede da ANEPC, em Carnaxide.
“Nesta ótica, o apelo é para que a tolerância ao
uso do fogo seja zero e não exista qualquer atividade que possa originar qualquer ignição”, disse
o responsável, acrescentando ainda que foi determinado o estado especial de alerta de prontidão de nível vermelho para distritos de Santarém
e Faro.
Os estados de alerta especiais determinam o
grau de prontidão de resposta dos meios de combate à incêndios.
Em alerta amarelo ficam os distritos de Porto,
Braga e Viana do castelo e em alerta laranja os
restantes distritos de Portugal continental.
Em função do aumento dos estados de prontidão, foi aumentado o conjunto de meios de resposta imediata com quatro grupos de reforço dos
corpos de bombeiros, quatro grupos de reforço
da unidade especial de proteção e socorro da
GNR e três grupos de reforço da força especial
da Proteção Civil. Foi ainda solicitada a ajuda
das Forças Armadas para a realização de patrulhamentos preventivos.
Segundo o comandante de agrupamento distrital, o vento terá especial incidências na faixa
litoral de Portugal continental e nas áreas montanhosas do Centro e Sul, mas também na região
Norte há condições favoráveis a incêndios devido à “secura muito significativa da humidade
dos combustíveis e grande disponibilidade dos
mesmos”.
Até às 19h no domingo tinham sido registados
70 incêndios, os quais, segundo Miguel Cruz, foram dominados na fase inicial.
Questionado sobre já se notam no terreno os
efeitos da responsabilização dos proprietários
na limpeza dos terrenos, o comandante de agrupamento distrital disse que tem verificado essa
preocupação e que a limpeza permite aos combatentes não estarem tão focados em proteger os
aglomerados populacionais e as infraestruturas,
focando-se mais na frente de combate.
“Vimos no último incêndio na Covilhã que em
vastas áreas onde estavam limpos os espaços

consagrados na legislação não houve necessidade particular de efetuar proteção a esses mesmo
aglomerados. Este é um trabalho tem de ser repetido todos os anos, porque a vegetação volta a
crescer, mas tem de ser feito porque temos uma
profusão significativa de espaços rurais de pequenina dimensão espalhados por todo o território”, afirmou.
Portugal continental entrará em Situação de
Alerta a partir das 20h no domingo, e até ao dia
04, face à previsão de “um significativo agravamento do risco de incêndio rural”, anunciou hoje
o Governo.

A Situação de Alerta iniciou-se às 20h no domingo e prolongou-se até às 23h59 do dia 04 de
agosto em todo o território de Portugal continental, especifica o Governo, em nota divulgada
pelo Ministério da Administração Interna.
A decisão é tomada “face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para
um significativo agravamento do risco de incêndio rural”, pelo que há necessidade de “adotar
medidas preventivas e especiais de reação”.
Em Situação de Alerta é proibida a realização
de queimadas e o uso de fogo-de-artifício ou de
qualquer outra pirotecnia, e é proibido o acesso
e a circulação em espaços florestais “previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da
Floresta Contra Incêndios”.
Não são permitidos trabalhos com equipamentos elétricos em espaços florestais ou rurais,
como motorroçadoras, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal.
Nesta Situação de Alerta é permitido, por
exemplo, alimentar animais, fazer podas, regas,
extração de cortiça e mel, colheitas de culturas
agrícolas, desde que “sejam de caráter essencial
e inadiável”, em zonas de regadio, sem materiais
inflamáveis e fora de floresta e mata.
São permitidos ainda trabalhos de construção
civil, “desde que inadiáveis e que sejam adotadas as adequadas medidas de mitigação de risco
de incêndio rural”. (IM (SS) | ANP, Lusa)
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Crónica ao Sabor da Vida
MANUEL
CARVALHO

E

ste ano, com o surgimento
inesperado e avassalador da
pandemia, as nossas vidas
deram uma reviravolta que
deixou marcas profundas que não irão desaparecer tão cedo.
Mas, a vida está recheada de paradoxos, esta
transformação abrupta dos nossos hábitos e rotinas também nos fez compreender que podemos
passar anos a fio a usufruir dos benefícios com
que a existência nos regala sem lhes prestarmos
a atenção e a importância merecidas. Geralmente, seres insatisfeitos como somos por natureza,
só quando perdemos uma coisa é que lhe damos
o devido valor. São estas imprescindíveis lições
de vida, que nos são periodicamente ministradas
ao longo do nosso percurso existencial, que nos
amadurecem e fazem crescer.
Este ano, entre muitas outras transformações,
também fomos privados das festas religiosas que
todos os verões animavam o adro da Missão Santa Cruz. Que desolação grassa por aí! Nas conversas, nos comentários soltos, ouvidos por aqui
e por ali, nas caras entristecidas e amarfanhadas,
facilmente se reconhece uma orfandade que dificilmente será debelada e colmatada.
Posto isto, é talvez oportuno e salutar relembrar e
transcrever certas passagens do artigo que eu redigi, já lá vão alguns anos, no destacável inserido no
semanário A Voz de Portugal, comemorativo dos
25 anos da Missão Santa Cruz. Creio que mantém
toda a actualidade nestes tempos conturbados que
atravessamos.
(…)“Para os açorianos, a maioria das gentes da
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nossa Comunidade, os festejos religiosos do Se- ximo ano as festas voltarão a colorir o adro da
nhor Santo Cristo dos Milagres eram a compo- Missão, mais animadas e alegres do que nunca.
nente mais importante da sua identidade colectiva Tenhamos fé.
e logo que sentiram forças, o que aconteceu em
Maio de 1966, realizaram no Parc Jarry a primeira celebração. Foi um acontecimento memorável,
repleto de emoção mal contida, que restituiu ao
povo açoriano um bom quinhão da sua identidade
transviada.
Passados anos, em 1979, foi a vez de celebrar a
festa do Espírito Santo. Este culto, evado do continente para os Açores, onde se enraizou na alma
popular, mais tarde trazido para o novo mundo,
está cada dia que passa mais vivo na Comunidade. As domingas, os impérios, as coroações, as
sopas, múltiplas faces da manifestação de fé que
envolve este culto despertam crescente interesse e
atraem cada vez mais devotos.
Também a comunidade madeirense, por iniciativa do padre José Manuel, introduziu em 1984,
o culto da Nossa Senhora do Monte, festa que se
realiza no mês Agosto e que rapidamente se popularizou entre nós.
Todos estes festejos, com as suas componentes
religiosa e profana, numa harmoniosa coexistência, transformaram radicalmente o rosto da Comunidade Portuguesa. As cerimónias litúrgicas,
as procissões, os arraiais no adro da Missão Santa
Cruz, conquistaram o coração de todos, incrustaram-se no nosso imaginário colectivo e já são,
pode-se afirmá-lo, uma componente essencial da
identidade cultural dos portugueses nestas terras.
Crentes e não crentes, qual de nós não saboreou
uma malassada, uma farta fatia de massa sovada
ou de bolo do caco nas animadas noites de arraial?
Quem não se deliciou com uma boa espetada ou
não provou as sopas do Espírito Santo? Quem
não se incorporou nelas ou pelo menos assistiu à
passagem das procissões que, ao ritmo das árias
das filarmónicas, percorrem as ruas principais do
Bairro Português?
Não é exagero afirmar que sem toda esta panóplia de festas a Comunidade Portuguesa de Montreal seria muito mais descaracterizada e viveria
mergulhada numa “austera, apagada e vil tristeza”, como cantou o Poeta “ (…)
É inegável que presentemente vivemos num
mundo suspenso onde impera um silêncio sufocante, ameaçador, mas a roda do mundo não pára
de girar e a esperança não pode morrer dentro de
nós. Melhores tempos virão. Sempre assim foi,
sempre assim será. Se tudo correr bem, no pró-
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INFEÇÕES ATIVAS SOBEM NA MADEIRA. 744 CASOS NO REINO UNIDO
O Comité de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS) antecipou, no sábado, que a pandemia de Covid-19 irá durar muito tempo
e, por isso, é necessário continuar os esforços para a sua contenção em todo o mundo. Portugal registou, de acordo com o último boletim epidemiológico, mais uma morte e 153 casos de infeção. Em relação a sábado, há uma taxa de variação de 0,06% no número de óbitos e de 0,30% no
que aos infetados diz respeito. Portugal contabilizou, nas últimas 24 horas, mais 201 doentes que recuperaram da doença, num total de 36.984.
Há, à data, 378 pessoas internadas em unidades hospitalares, 41 das quais estão em cuidados intensivos. Com esta
atualização, o total de óbitos desde o início da pandemia fixa-se em 1.738 e o de contágios em 51.463.
CRÓNICA

Lenda dos Távoras
JOSÉ DA
CONCEIÇÃO

O

s dois irmãos D.
Tedo e D. Rausendo, que segundo a
tradição eram descendentes de Ramiro II de Leão,
são protagonistas de um
ciclo lendário que busca
as suas bases na reconquista cristã anterior à
formação do reino de Portucale.
A História, porém, não dá crédito à existência
destes dois cavaleiros pelos quais frei Bernardo
de Brito mostra um especial carinho na sua Monarquia Lusitana.
Em Paredes da Beira possuía o emir de Lamego, em 1037, um castelo bem provido de tudo e
repleto de excelentes guerreiros. Bem protegido
pelas penedias, o castelo revelava-se inexpugnável num ataque de tipo clássico.
Efectivamente, os dois irmãos estavam cansados de perder homens contra aquelas muralhas
e, assim, decidiram tentar a conquista de Paredes pela astúcia. Sabendo que em manhã de S.
João os mouros saíam do castelo para festejar,
banhando-se nas águas do Távora, o final do ciclo primaveril, D. Tedo e D. Rausendo cobriram
as cotas com vestes mouras e foram emboscar-se com os seus guerreiros nas proximidades do
castelo.
Era madrugada quando os mouros começaram
a sair alegres e sem preocupações. Atrás das rochas, os cristãos aguardaram que passasse o tempo suficiente para que a distância se alongasse o
bastante entre eles e os mouros em festa. Depois
entraram pelas portas escancaradas, sem resistência dos poucos muçulmanos que se haviam
quedado intramuros. Alguns, que conseguiram

escapar ao morticínio de Paredes, dirigiram-se
correndo ao Távora a dar a má nova, alertando
desse modo os despreocupados festeiros.
Entretanto, D. Tedo tomou conta do alcácer
e distribuiu os seus guerreiros pelos pontos de

irmão mais de metade dos mouros jaziam mortos
por terra ou boiando nas águas.
O resto da batalha foi fácil, e se algum mouro
sobrou para contar aquela carnificina, foi um homem feliz. Por isso, o povo de Paredes da Bei-

defesa, enquanto D. Rausendo descia até ao rio
com os restantes homens. Preparados, no rio, os
mouros defenderam caro as suas vidas e D. Rausendo teria sido derrotado se o irmão não ocorresse rápido ao aperceber-se do que acontecia.
Diz-se que nesse dia as águas do Távora correram vermelhas: D. Tedo a cavalo, no meio do
rio, vibrava golpes ferozes no inimigo. Tanto espadeirou que quando conseguiu chegar junto do

ra chamou ao local daquela sangrenta luta Vale
d´Amil, em memória dos corpos que juncavam
o chão e as águas, mouros mortos aos mil. Diz a
tradição que depois desta batalha os dois irmãos
adoptaram o apelido Távora, como recordação
da vitória alcançada, e tomaram por armas um
golfinho sobre as ondas para que sempre se rememorasse D. Tedo espadeirando nas águas sobre o seu ginete de guerra.

Caros Senhores e senhoras,
Devido à situação atual e de acordo com as últimas instruções do governo, quero vos comunicar
o cancelamento da festa Madeirense em Honra da Nossa Senhora do Monte, que iria ser realizada
nos dias 7, 8, 9, de agosto de 2020. Trata-se de uma nova medida preventiva que tem como propósito evitar qualquer reunião que possa promover a propagação do COVID-19.
Próximas comunicações:
Após conversar com o Sr. Padre Adam, ele vai celebrar uma missa no dia 9 de agosto em Honra
de Nossa Senhora do Monte. Também, ele gostaria de exibir a Nossa Senhora do Monte durante
esse fim de semana na igreja portuguesa de Santa Cruz. Para aqueles que estão interessados ou
podem ir, serão bem-vindos; sempre respeitando os critérios de saúde.
Além disso, manterei vocês informados sobre a data da próxima reunião, para que possamos
preparar 2021 ainda mais forte.
Para mais informações ou se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato
comigo e eu farei questão de respondê-las.
Danny Andrade
Présidente
Association Madeirense
Em Honra da Nossa Senhora do Monte

Mercredi, le 5 août 2020
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A Mural de Amália Rodrigues em Montreal
á momentos
marcantes na
comunidade
e há projetos que são feitos tão
rápido para realçar o momento
e que fica ou vai ficar esquecido.
Não é para desmentir o que foi

por causa deste mural. Acho que
não é o momento para desabafar.
É verdade, isto é um momento
marcante para marcar o centenário
da grande fadista Amália Rodrigues. Eu fui a ver, apreciei muito o
espetáculo na Place-des-Arts e ficarei sempre na minha memória que
ele foi a voz do nosso povo durante
quatro décadas.
Quatro décadas que não foram

las revistas, objetos raríssimas que
vai marcar o centenário. Aqui, em
Montreal, temos um mural que vai
representar Amália Rodrigues. É
claro é muito bem feito pelo grande artista Paulo Carreira. E, não esquecendo os patrocinadores deste

É pena que esto projeto foi apresentado assim mas se os organizadores deste projeto podia ter esperado alguns meses, ou mesmo
esperado até 2021 e preparado um
espetáculo em frente da mural e ter
feito um “SHOW” memorável com

feito mas em realidade um projeto monumental que ficará para
marcar um nódoa negra na comunidade.
Eu não vou escrever toda a história do mural da Amália, onde várias
pessoas fizeram uma grande guerra

simple para Portugal, e o povo precisava de uma voz que guiava o
nosso coração e as nossa lágrimas
dos tempos difíceis que veiram e
foram.
O centenário, em Portugal, será
sempre um momento marcante, pe-

projeto: Gabriel et Maria Eduarda
Pereira / Quincaillerie Azores; Caixa Desjardins Portuguesa; Família
Dias Linhares / JOEM; Daniel Loureiro / Conselheiro das Comunidades; Helena Loureiro / Grupo Helena Loureiro; Família Castanheira
/ JANO & COCO RICO; Abel Ferraria, Carlos Ferraria / Remorquage
Centre-Ville; Julio e Maria Soares /
Soares e filhos; Leonel e Idalina Pereira & filhos; David de Deus Dias
/ Solmar; Alfred Dallaire | MEMORIA; Américo Alves, Helena Martins e filhos; António dos Santos,
Alice Alves e filhos; Rui Santos,
Rui Jorge Santos e Sonny Michael
Santos; Roberto Sousa / R.S. Plomberie; Silvério Farraria, Armandina
Alves e filhos; Grace Janeiro, Jason
Costa, David Costa; Gabriela e Alcindo Alves / Estrela Do Oceano;
Família Martinho Ferreira / Auto
Marie-Anne; Família Vicente e Pereira.

artistas e mesmo convidar um familiar da Amália, só para oficializar
este projeto.
Será que vai haver este evento,
ninguém sabe, e só haverá um evento se o governo autorizar porque o
COVID-19 não deixa nada acontecer. E, ouvi que várias passagens
de ano estão em perigo para serem
anuladas. Então não há nada para
ninguém.
Parabéns a Marta Raposo pela sua
nova canção “Amalia aux milles
reflets” e Herman Alves que está
a incentivar este projeto de murais
através da planeta.
Só posso dizer, com tempo vamos
ver. Parabéns ao Festival Internacional para esta iniciativa. Acho
que a comunidade precisava de um
bocadinho de positivismo. Já que
não há festa durante o verão. Espero
que vão continuar a nos surpreender
de ano-após-ano.

SYLVIO MARTINS
FOTOS DE
HUMBERTO CABRAL

H
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Vamos continuar
a nos proteger!

Tussa em sua própria
manga

Lave as mãos

Obrigatório em todos os
tipos de transporte público
e em locais públicos
fechados ou parcialmente
fechados para todas as
pessoas com 12 anos de
idade ou mais.

Cubra seu rosto
(se estiver a menos
de 2 metros)

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

20-210-232W

Evite aglomerações
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Luiz Saraiva, um Artista Desconhecido
e que foi reconhecido pouco a pouco

com as palavras. Não desgostei do
seu “paladar” nem da sua maneira
de brincar com a ortografia. Fiquei
muito triste quando ele saiu do jorm 2013, o adnal, a porta está sempre aberta mas
ministrador e
não para guerrear mas sim para encolaborador
riquecer a nossa gramatica e a codo jornal, Tony Saragoça apremunidade em geral.
sentou um artista bem conhecido
no meio canadiano mas bastante desconhecido na comunidade
portuguesa.
Durante alguns anos este homem
foi presente em muitos eventos comunitário e apresentando um “Joie
de vivre” bastante diferente de todos os outros discursor. Ele tinha
uma visão muito diferente mas nada
impedia o seu talento para jogar
SYLVIO
MARTINS

E

“Luiz Saraiva, nasceu em Lisboa,
numa área extremamente pobre,
chamada Mouraria, que é hoje um
sector turístico bem famoso. Neto
de um avô que foi “pre-sumido”
assassinado, na gare do caminho-de-ferro, em Lisboa. No tempo em
que o Presidente da República, era
Sidónio Pais. “Quando o meu pai
estava prestes a terminar os estudos em contabilidade, alugou um

quarto na casa de uma senhora,
onde a minha futura mãe, costureira de profissão, também aí vivia
num quarto alugado. Foi assim que
eles se conheceram e casaram. Foi
nesse mesmo quarto de minha mãe
que eu nasci, no dia 14 de Março”.
Encontrei (na sua residência de
Laval) um homem simpático, sorridente, orgulhoso das suas obras,
mas sobretudo um ser humano,
completamente apaixonado por
tudo o que está ligado ao teatro
e à poesia, paixão esta, que ainda
hoje o alimenta e ao mesmo tempo o devora, pois Luiz Saraiva vive
a angústia de não ter tempo para
concretizar todos os seus sonhos.
Ele que tanto tem ainda para dar ao
mundo.Sobre a comunidade portuguesa, da grande área de Montreal,
Luiz Saraiva tem dois sentimentos
bem distintos: O primeiro tem a ver
com o facto da sua vida de artista e todo o seu legado, ter sido tão

bem reconhecido ao nível da comunidade francófona, e, praticamente
esquecido, ver-se mesmo ignorado
na nossa comunidade. Outro, é um
certo “Mea Culpa” por ele mesmo não ter feito o suficiente, para
ter dado a conhecer à comunidade

lusa, as suas obras e consequentemente o benefício dos seus talentos.
É sua convicção, que se se tivesse
empenhado mais no meio cultural
português, teria certamente alcançado o mesmo sucesso de que
foi gratificado pela audiên-cia canadiana francesa”. Uma pequena
parte da entrevista com Tony Saragoça que foi publicada no dia 13 de
setembro de 2013.
Todas estas memórias e histórias
veiram quando recebi, no inicio de
maio, um livro, intitulado “Quem
sabe...? Serei um poeta...?” escrito
por Luiz Saraiva.
Um livro de poesias que ele escreveu durante alguns anos. A parte gráfica bastante simples e fácil a
ler com o seu brasão na capa e três
pintura.
Os poemas que eu gostei mais foram “Vaidade...! ou... orgulho...”,
“Elegia para um emigrante português” e “O que é uma Biblioteca”.
Há muitos outros poema bastante
interessante.
Acho que é uma recolha de “Mente à Mente”. É um livro que vale a
pena comprar e saborear o jogo das
palavras que ele usa. Parabéns Luiz,
o seu livro ficará na história da comunidade e na minha mente.
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A minha relação matrimonial já tinha acabada.
Eu senti-me completamente perdido, a minha
esposa já tinha pedido o divórcio, e nunca tinha
imaginado o que estava a acontecer. Eu senti-me
desesperado e desorientado. Perdi o meu emprego, caí no vício do álcool. Até que um amigo me
recomendou-me o XAMÃ e, graças a uma poderosa amarração de amor, a minha esposa pediu-me mil e uma desculpas no terceiro dia. Obrigado ao MESTRE
por recuperar a minha felicidade e casa. ESTEBAN CORREIA.
Eu estava à beira da morte, senti-me como
eu estava a morrer. Ele estava sempre doente, mas, ultimamente ele perdeu muitos quilos.
Tudo o que ele comia ele vomitava tudo. eleestsa pouco a pouco a enfraquecer, até que a minha esposa tirou a minha foto para consultar
o XAMÃ e através dos RITUAIS DE CURA
MILAGRES, eu fiquei curado. Estou recuperar de dia em dia. ROBERTO PEREIRA
Desde da minha infância havia sempre muita
inveja e maldade na minha vida e isso fiquei
com muitas dúvidas e inseguranças. Então,
quando vejo que o meu amigo foi visitar o
XAMÃ, para proteger a sua família e conseguiu com a sua ajuda fiquei muito admirada.
E vi que a sua família está unida e bem PROTEGIDA, agora sei que o mal existe e você não
deve esperar que os problemas chega a si,... vem nos ver para ter
ajuda. Hoje, vivo calmamente sabendo que a minha família está
também protegida. SUSANA RIVEIRA.
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Fui procurar a ajuda do XAMÃ porque o casamento da minha filha estava completamente destruído.
Ultimamente eles tinham muitos problemas. O meu
marido lhe gritou e o insultou porque que ele não
era responsável pela sua casa ou pelos meus netos. Havia noites em que ele não conseguia dormir.
Até que, graças aos PODEROSOS RITUAIS do
XAMÃ, o marido da minha filha mudou completamente, ele recomeçou a ser responsável e carinhoso.
Quero o agradecer por salvar a família da minha
filha. EU RECOMENDO!
Estávamos a tentar de vender uma casa há mais de
três anos, porque nós queríamos ajudar o nosso filho com a sua empresa, mas tudo estava bloqueado.
Nada funcionava. Mesmo quando mudamos várias
vezes de agentes imobiliários. Decidi consultar o
XAMÃ e, graças a uma CERIMÓNIA DE PROSPERIDADE, em menos de 2 meses vendemos a casa e investimos
na empresa do nosso filho. Quero o agradecer pela sua AJUDA.
FAMÍLIA SUAREZ
O meu casamento estava chegar ao seu
fim por causa de uma mulher que estava
sempre a interferir nas nossas vidas. O
meu marido estava totalmente mudado e
com frio comigo. Fui consultar o XAMÃ
e revelou-me que ela estava fez rituais
malignos para nos separar. Graças ao
XAMÃ, o meu marido voltou e esta mulher nos deixou em paz. SARA.
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Um Show Virtual Do International
Portuguese Music Awards que
Merece um Grande Destaque
SYLVIO MARTINS

D

esde a pandemia a nossa
comunidade levantou-se e
reorganizou-se para criar
novas soluções de divulgação. Mesmo se a
pandemia está entre-nós, aqui e lá, os projetos devem continuar a serem finalizados e ser
apresentados.
As igrejas em Montreal e em Laval continuaram a serem apresentadas, os nossos artistas
continuaram a nos dar lindas recordações e vídeos para o nosso povo. Mas devemos ver o que
as outras comunidades fazem também e podemos notar que o “International Portuguese Music Awards” fizeram um grande show este fim de
semana. É claro que uma nova vida anormal está
a ser apresentado nas televisões, rádios, jornais,
todos divulgam a sua maneira.
Desde 2013, o International Portuguese Music
Awards (IPMA) reconhece músicos lusodescen-

nada), The Portuguese Channel (Rhode Island cional – a data será anunciado em breve.
& Massachusetts, EUA), Xfinity (Comcast) On- Sónia Araújo apresentou o International Portu-Demand (varias regiões nos EUA), e no 97.3 guese Music Awards. O evento teve participação

WJFD FM (estação de radio, New Bedford). O de vários artistas e personalidades: Carlão, Helshow também será transmitido na RTP Interna- fimed, Inês Brusselmans (Miss Portuguesa, Miss
World Portugal), Sylvie Da Costa Silva (Miss
Universo Portugal), João Pedro Pais, Kevin Antunes, Mariza, Pedro Abrunhosa, Rui Bandeira,
The Portuguese Kids, Miguel Angelo, e Tim, dos
dentes, residentes de qualquer país. A oitava ediXutos e Pontapés.
ção do IPMA teve lugar no passado domingo,
2 de Agosto. Devido à pandemia de Covid-19,
a cerimónia foi apresentada de forma virtual
através de varios meios de comunicação: Facebook Live, YouTube Live, Web Stream Oficial
(ipmaawards.com), Camões TV (Toronto, Ca-

Miguel Ângelo deu início as atuações da noite com o seu tema “Quimera”, acompanhado
por Mário Andrade (guitarra), Bernardo Fesch
(baixo), e Jorge Quadros (bateria). Seguiram-se
grandes atuações, ao longo do espetáculo de atribuição de prémios, com conceituados artistas:
Carlão interpretou “Assobia para o Lado”, João
Pedro Pais “Fazes-me Falta”, e Tim “Contentores”. O evento culminou com Pedro Abrunhosa e
o seu emotivo tema “ A Tempestade”.
PRÉMIOS ATRIBUÍDOS:

Mercredi, le 5 août 2020
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VIDEO CLIPE DO ANO
“Psycho” - Tyler & Ryan, Realizador: Mitch
Francis (USA)
BEST INSTRUMENTAL PERFORMANCE
“Mister Machado” - Nelson Conceição (Pt)
BEST WORLD MUSIC PERFORMANCE
“Devin” - Dan Tibério (Fr)
BEST TRADITIONAL PERFORMANCE
“Canção Açoreana” - Fátima Santos (USA)
BEST FADO PERFORMANCE
“Um Quarto Para as Duas” - Carlos Leitão (Pt)
BEST DANCE PERFORMANCE
“Give Me The Sunshine” - Marcos Carnaval,
Donny Marano & Paulo Jeveaux (USA)
BEST RAP/HIP-HOP PERFORMANCE
“Now Ya Know” - The Craft (USA)
BEST ROCK PERFORMANCE
“1 Minuto” - The Code (Portugal)
Voto Popular foi escolhido pelo público que votou através do site do IPMA. Votos este ano foram provenientes de 80 países.
No final foi um show memorável para todos que
estavam a ver o IPMA. É claro que o show orginal com espetadores é incrível e memorável, mas
para este ano é assim.
Espero que em 2021 A Voz de Portugal estará
presente como nos últimos 3 anos em New Bedford, Estados Unidos.
E, que de ano à ano continuamos a ser muito
bem representado, a Marta Raposo fez duas canções incríveis e espero que ela se inscreve porque vale a pena que a nossa comunidade seja
presente neste evento.
Parabéns a todos os vencedores até p’ró ano.

BEST POP PERFORMANCE
“Burning Memories” - Cristóvam (Pt)
BEST ‘MÚSICA POPULAR’ PERFORMANCE
“Coração Safado” - Pedro Cruz (Pt).

CANÇÃO DO ANO
“Burning Memories” - Cristóvam (Pt),
letra e música: Flávio Cristóvam.
AZORES AIRLINES PEOPLE’S CHOICE
“My All” - Bruno Correia (Portugal). O prémio

2021 IPMA
Candidaturas para os prémios do próximo
ano estão a decorrer até 30 de Novembro.
Para se qualificar, todas as canções e videos
enviados devem ter sido lançados entre 1 de
Dezembro de 2019 e 30 de Novembro de 2020.
Para mais informações sobre o IPMA visite:
www.ipmaawards.com
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EFEMÉRIDES LUSA

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 05 DE AGOSTO:
1850 – Nasce o escritor francês Guy de Maupassant, autor de “Une Vie”, “Bel-Ami”, “O Horla”. O
Governo australiano concede autonomia regional
à Austrália do Sul, Tasmânia e Vitória, separada
da Nova Gales do Sul.
1884 – É colocada a primeira pedra da base da
Estátua da Liberdade, em Nova Iorque.

Bem-vindo Tap Air Portugal

remos serviço sem escalas de Toronto a Ponta
Delgada, Açores”.
“A ADM Aéroports de Montréal tem o prazer
á alguns meses muitos
não acreditaram que a de receber a TAP Air Portugal como um novo
TAP, que nos deixou há membro da grande família YUL, embora o conmais de 16 anos, vinha à Mon- texto atual não nos permita cumprimentar esse
treal mas, no 31 de julho concretizou-se o novo parceiro. A TAP permitirá aos quebequenSYLVIO MARTINS

H

1895 – Morre, aos 74 anos, o filósofo e ideólogo
alemão Friedrich Engels, autor de “A Origem da
Família da Propriedade e do Estado” e do “Manifesto Comunista”, com Karl Marx.
1955 – Morre a atriz e cantora portuguesa Carmen
Miranda. Tinha 46 anos.
1962 – A atriz norte-americana Marilyn Monroe é
encontrada morta, em casa, em Los Angeles. Tinha 36 anos.
1971 – A Turquia estabelece relações diplomáticas com a China e corta-as com Taiwan.
1973 – Dois membros do Setembro Negro atacam
o aeroporto de Atenas. Morrem três pessoas e 55
ficam feridas.
1980 – É publicado o estatuto definitivo da Região
Autónoma dos Açores.
1984 – A atleta portuguesa Rosa Mota conquista a
Medalha de Bronze na maratona dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Morre, aos 59 anos, o ator
inglês Richard Burton.
1992 – Primeiro encontro em Roma do presidente
de Moçambique Joaquim Chissano e o dirigente
da Renamo Afonso Dhlakama, para o processo de
paz.
1993 – Legalização do Partido da Terra.
1995 – A atleta portuguesa Manuela Machado
sagra-se campeã do mundo da maratona, em Gotemburgo, Suécia.

sonho de muitos portugueses, A TAP Air Portugal continuou a sua expansão, que regroussou ao Canadá há dois anos, e agora já está a
servir a cidade de Montreal, apesar da desaceleração global das viagens devido à crise do
coronavírus.
Neste fim de semana, a TAP está adicionando
um novo serviço sem escalas entre Montreal e
Lisboa, complementando os voos existentes da
transportadora entre Toronto e Lisboa. A União
Europeia incluiu recentemente o Canadá na lista
de países aprovados para viajar para a Europa.
Os novos voos operarão três vezes por semana,
com o Airbus A321LR, incluindo as classes de
serviço “Business”, “Economy” e “EconomyXtra”. Os vôos partem de Lisboa às terças, quintas
e domingos às 19h50 e chegam a Montreal às
22h35. Na direção oposta, eles partem de Montreal às segundas, quartas e sábados às 20h40,
chegando a Lisboa às 8h20 do dia seguinte (horário local).
“Estamos entusiasmados por voltar a crescer no
Canadá”, disse Carlos Paneiro, vice-presidente

ses de descobrir a Península Ibérica, sem dúvida
atrairá muitos viajantes, especialmente quando
as fronteiras vão abrir em grande e que esta pandemia fica um momento marcante no passado”,
disse Philippe Rainville, Presidente e CEO da

ADM.
O serviço Toronto-Lisboa da TAP funcionará
duas vezes por semana em agosto, aumentando

1996 – O presidente dos EUA, Bill Clinton, assina
a Lei d’Amato, que penaliza as empresas estrangeiras que invistam no Irão e na Líbia.
1997 – Carla Sacramento conquista a medalha de
Ouro nos 1.500 metros dos Mundiais de Atletismo
de Atenas. Fernanda Ribeiro obtém a medalha de
Prata nos 10.000 metros.
2002 – Morrem 88 pessoas em Caracas, Venezuela, nos confrontos entre civis e grupos armados de
apoio ao presidente Hugo Chávez. Inauguração
do Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.
2004 – A Frente Socialista Popular e o Partido da
Democracia Cristã são extintos pelo Tribunal de
Contas, por ausência de relatórios de atividade. É
anunciado o início do desarmamento das milícias
pró-governamentais do Sudão.
2005 – Nova legislação de segurança no Reino
Unido permite tribunais especiais e alarga poderes
do Governo à aplicação de penas de prisão.
2006 – Israel faz 250 ataques aéreos no Líbano.
As milícias do Hezbollah atingem a cidade de Haifa
com mísseis. Manifestantes em Telavive, Beirute,
Londres e Cairo exigem o cessar-fogo imediato.
2007 – Portugal torna-se formalmente o primeiro
país a ter jurisdição sobre uma área para lá das
200 milhas náuticas. “Rainbow” é o nome do novo
pedaço de Portugal. Situa-se a 40 milhas do limite
da zona económica exclusiva (ZEE) dos Açores.

Foto do primeiro avião em Montreal, 31 de julho de 2020

de vendas da TAP Air Portugal, Américas. “Ago- para cinco vezes por semana em setembro.
ra oferecemos vôos para Lisboa sem escalas de Bem-vindos à Montreal e espero que todos
Toronto e de Montreal, e, em breve, adiciona- vão dar um saltos à Portugal com a TAP.

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

CLAUDIA ARRUDA & ARMENIA TEIXEIRA

ADVOGADAS

ARRUDA TEIXEIRA INC.
28, rue Notre-Dame Est, suite 302
Montreal, QC, H2Y 1B9
info@atlegal.ca
T.: 514 375.2338 F.: 514 375.2339

4999, Boul. Saint Charles, bur. 102
Pierrefonds, Qc, H9H 3M8
Fax: 514 624.8632
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

agência
ALGARVE

Importadores

Padaria

Renovações

Seguros / Financeiros

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

Seguros / Financeiros

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

PALAVRA CRUZADA

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

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

T.: 514.668.6281

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

RBQ: 5599469301

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

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

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

Dentista

6
8

Notários

imóveis

4

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

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

SUDOKU

2 9
8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624

Seguros / Financeiros

59 anos ao serviço
dos nossos leitores
e clientes

1
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RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Caracóis à Portuguesa

INGREDIENTES: 2 kg de caracóis pequenos; 2 colheres de sopa de
azeite; 1 ramo de orégãos; 1 folha de louro; 2 dentes de alho; 1 cebola;
sal; pimenta; piri-piri.

PREPARAÇÃO:Lavam-se os caracóis em várias águas até ao completo
desaparecimento da baba. Colocam-se numa panela grande e cobrem-se com água (2 ou 3 dedos acima dos caracóis). Juntam-se o azeite, os
orégãos, o louro, os alhos inteiros, a cebola cortada em quartos, sal, pimenta e o piri-piri. Leva-se a panela a lume brando. O aquecimento deve
ser lento para provocar a saída dos «pauzinhos» dos caracóis. Quando
levantar fervura, vai-se retirando a espuma que se forma à superfície,
com a ajuda de uma escumadeira, e mantém-se a fervura sempre suave
(cerca de 2 a 3 horas). Conservam-se no líquido da cozedura até à altura
de servir. Servem-se quentes em pratinhos individuais com um pouco do
caldo da cozedura. Comem-se com o auxílio de palitos ou alfinetes. Em
Portugal dá-se preferência aos caracóis cinzentos e pequenos, mas os
grandes, apanhados nas vinhas, são também muito apreciados. A estes dá-se vulgarmente o nome de caracoletas. São
sempre preferíveis caracóis fechados por uma fina película dura; os outros deverão «jejuar» durante vários dias, a fim de
serem eliminadas algumas toxinas provenientes de ingestão de ervas que são prejudiciais ao homem.

HORIZONTAIS:
1. Onde aconteceu um acidente com o Alfa Pendular. Geração. 2. «O
(...) e o limão meio cirurgião são». 3. O fruto da ateira (Brasil). Pele. 4.
Cobrir de relva. Antigo nome da nota musical dó. 5. Alojamento Local.
Encolheu 14,1% no segundo trimestre. 6. Coluna monolí-tica destinada a ter inscrição. Autoridade Tributária e Aduaneira. 7. Amola. Deus
do Amor entre os Gregos. 8. «Em» + «o». Pequena cidade balnear italiana onde nasceu Federico Fellini. 9. Instituto Nacional de Estatística.
Grande porção (popular). Campeonato profissional nor-te-americano
de basquetebol. 10. No Brasil, representa o algarismo 6. Não acertar.
11. Utensílio que serve para assar. Altar.
VERTICAIS:
1. Campo de cereais. Dá alento. 2. O que os Centros de saúde não
conseguem atender. 3. Respeitante à uva. Sétima nota musical. Aqui
está. 4. Graceja. Impedir. Autores (abrev.). 5.Casamento. Seguir até.
6. Lista. O que Bolsonaro “pegou” no pulmão. 7. O lucro deste banco
público caiu 40%. Sódio (s.q.). Irritar. 8. Ventilação. Estrada Nacional.
9. Ente. Vida (...), sem barcos e banhistas, regressou à costa italiana. 10. Em grande quantidade. Botequim. 11. Asa do nariz. Produzira
som.

NECROLOGIA

PADARIA LAJEUNESSE EM LAVAL
Precisa-se de vários empregados em geral para a
padaria e churrascaria.

450 667-0362
Lajeunesselaval@gmail.com
PRECISA-SE DE HOMENS PARA
TRABALHAR NUMA
FÁBRICA DE ALUMÍNIO.
TEL:514-362-1300

RESTAURANTE CANTINHO
Procura-se cozinheiros com
experiência em grelhado e
cozinha tradicional portuguesa.
514-729-9494

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
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS

EMPREGOS

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

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

514-242-7649

Procura-se homem com experiência
para pequenos trabalhos
de renovação em casa.
450-668-1578
Procura-se cozinheiro com ou sem
experiência para um
restaurante português.

1851, Ontario E., Montreal, Qc, H2K 1T7

514-563-1211

Precisa-se de padeiro com experiência
para uma Padaria em Laval.
Muito bom salário.
PATRICIA: 514-814-0362
Precisa-se de um mecânico com experiência de 5
anos. Especializado em electrónico e Diesel a tempo
inteiro com vantagens sóciais e muito bom salário.

competauto@yahoo.com
514-903-4994

De Rio A Ventura
HÉLIO B. LOPES

S

ó hoje, neste primeiro domingo de agosto, consegui
arranjar algum tempo para
tratar parte da entrevista de Rui
Rio à GRANDE ENTREVISTA,
da RTP 3 e conduzida por Vítor
Gonçalves.

Foi, pois, mais uma entrevista concedida por um
político da nossa oposição atual, mas mais uma vez
de quase nulo interesse. E a razão é simples: faltou
a Rui Rio expor, nas áreas mais importantes para os
portugueses, as políticas que se propõe cumprir se
vier a ser poder, mormente nos domínios da Educação – sobretudo, livros, propinas, apoios residenciais –, da Segurança Social – faz, ou não, cortes
nas pensões, substitui o sistema que temos por um
outro qualquer, e qual, etc. –, e Saúde – mantém o
Serviço Nacional de Saúde universal e tendencialmente gratuito, ou prefere ir pela ideia de Passos
e Portas, de o privatizar aos poucos, a caminho da
totalidade? Sobre tudo isto, Rui Rio nada disse de
concreto. E também não lhe foi perguntado. Claro está que eu até compreendo Rui Rio, porque as
suas propostas só muito limitadamente poderão
ser aceites pela enorme maioria dos portugueses,
uma vez que o sistema constitucional hoje presente
em Portugal foi construído para ir ao encontro das
grandes necessidades dos cidadãos e em domínios
fundamentais. O problema, porém, está na História, porque Portugal, como sempre teria de dar-se,
continua a manter a sua posição relativa de sempre.
Nem sequer se conseguiram potenciar as melhores
relações, por exemplo, com os Estados de língua
oficial portuguesa. Um dado houve, todavia, que
suscitou a minha atenção ao redor desta inútil, mas
esclarecedora, entrevista de Rui Rio: as suas potenciais relações com o Chega, de André Ventura.
Para se poder perceber o que Rui Rio, de facto, ali
assumiu, vou aqui deitar mão da História do Século

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

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

UMA ESCOLHA CERTA

XX. Depois de ter já o regime nazi feito cobras e
lagartos por partes diversas da Europa, Chamberlain e Daladier ainda se determinaram a acreditar
em acordos gizados com Adolfo Hitler. Uma realidade que veio a consubstanciar-se no fatal Acordo
de Munique, que obrigou os dois políticos – inglês
e francês – a deslocarem-se à capital bávara, onde
acreditaram que o que vinha de antes não continuaria a marchar. Bom, acabaram, com o Pacto de
Munique, por criar as condições que, uns anitos
depois, potenciaria o surgir do conflito mundial
que se espraiou até 1945. Já a caminho do final da
guerra, perante a evidência de uma derrota de consequências então incalculáveis, Rudolfo Hess lá se
determinou a desertar para Inglaterra, onde propôs
um final feliz para todos, de modo a parar o avanço
do comunismo soviético. Simplesmente, não surgiu em Inglaterra ninguém com as ideias de Rui
Rio, pelo que Hess foi preso e mais tarde condenado a prisão perpétua. Estou em crer que se o poder
inglês fosse, nesse tempo, conduzido por alguém
com o perfil de Rui Rio, se Hess desse garantias de
que as coisas não continuariam com a Alemanha
como até aí, talvez até a Inglaterra se pudesse juntar ao novo nazismo, agora bem mais moderado, a
fim de se enfrentar o tal perigo comunista. Ora, embora a nossa realidade política nada tenha que ver
com o nazismo alemão, a verdade é que Rui Rio
deitou ali ao Chega, e a André Ventura, o seu ramo
de oliveira: se o Chega moderar o seu discurso e as
suas posições, as conversações com vista ao futuro
poderão vir a ter lugar. O problema é que André
Ventura foi bem claro: ou Rui Rio deixa de ser o
companheiro de suporte do PS de António Costa,
ou nada feito. E a isto Rui Rio respondeu como se
pôde ver...! Percebe-se agora, já sem margem para
dúvidas, que Rui Rio tem a perceção de que não
conseguirá chegar ao poder, dado não poder revelar
que o seu objetivo central se suporta na destruição
do Estado Social, em salários baixos, em dinheiro
sem limites para o setor privado – mas só para o

†

TIBÉRIO TAVARES
1931 – 2020

É com grande pesar, que a
família vem por este meio
informar o falecimento em
Montreal, no dia 30 julho de
2020, com 89 anos de idade,
de Tibério Tavares, esposo de
Gilberta da Costa Medeiros,
natural de Ponta Delgada,
São Miguel, Açores. Ele deixa
na dor a esposa Gilberta, o
filho/a Marino e Maria (António
Linhares), os netos Gabriel
(Fanta), Jonathan, Nicholas
(Kim) e Jeffrey (Clara), o
bisneto/a
Liam e Aaliyah,
irmãos Martinho (Teresa) e João, a irmã Estrela, assim
como cunhados e cunhadas, sobrinhos e sobrinhas,
primos e primas, outros parentes e amigos.
Serviços fúnebres:
MAGNUS POIRIER Inc
6825 Rue Sherbrooke Est, Montréal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
cell. 514-918-1848
O velório tem lugar na terça-feira dia 4 de agosto de
2020, das 19h às 22h. Segue-se a missa de corpo
presente, na quarta-feira dia 05 de agosto de 2020,
às 11h na Igreja Santa Cruz, 60 rue Rachel Ouest,
Montreal. Será sepultado em cripta no Mausoléu Frère
André do Cemitério Le Repos St-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.

514 277 . 7778

1 866 277.7778

memoria.ca

n 4231, boul. St-Laurent, Montréal
n 1120, Jean-Talon Est, Montréal
n Mausoléu St-Martin
2159, boul. St-Martin Est, Laval

Eduino
Martins

Pedro
Alves

bom, nada para o mau –, ou seja, na implementação de um mecanismo político-social neoliberal.
De modo que está já por tudo, assim o permitam as
aparências: se o Chega de André Ventura moderar
as suas posições e o seu tom palavreal, o diálogo
poderá surgir! Convém, pois, que os portugueses
meditem bem sobre esta parte da entrevista – é a
que realmente teve algum significado –, porque ela
comporta um risco verdadeiramente nunca vivido
em Portugal: o da destruição do Estado Social, incluindo o da própria Constituição da República. E
isto é assim por esta razão simples: uma coisa são as
ideias, domínio em que Rio e Ventura estão muito
longe um do outro, outra o facto de, no plano da capacidade de intervenção política, André meter Rio
num pequeno bolso de casaco para cigarros, mas
que esteja vazio. Em política não bastam palavras,
são precisas provas e garantias de respeito pela
Constituição da República, pelas leis em vigor, pelas tradições do Direito Português e por princípios
fundamentais inerentes ao Estado Democrático de
Direito e à dignidade das pessoas. Há limites, em
política, para o sonho e para a ingenuidade, ou o
preço será elevadíssimo e para quase todos.
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Jorge Jesus foi apresentado como
treinador do Benfica na segunda-feira

J

orge Jesus foi apresentado como treinador da equipa de futebol do Benfica na
segunda-feira, informou o clube da Luz,
no dia seguinte à derrota na final da Taça de
Portugal, que encerrou a temporada 2019/20.
Em comunicado divulgado no site oficial, os
‘encarnados’ anunciaram que a apresentação do
técnico vai ter lugar no centro de estágios do
clube, Benfica Campus, no Seixal, a partir das
17:00, e contará igualmente com a presença do
presidente das ‘águias’, Luís Filipe Vieira.
A cerimónia de apresentação acontecerá dois
dias depois de as ‘águias’ terem perdido a final
da Taça de Portugal para o FC Porto (2-1), em
Coimbra, no encontro que fechou oficialmente a
época futebolística em Portugal.
Jorge Jesus, de 66 anos, está de regresso ao clube da Luz cinco anos depois de ter saído para o
Sporting, tendo sido técnico principal do Benfica
entre 2009/10 e 2014/15, período em que conquistou 10 títulos, nomeadamente três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e

cinco edições da Taça da Liga. Nas seis épocas
em que comandou o Benfica, tornou-se no treinador com mais jogos (325) e mais vitórias (229)
na história do clube. Jesus começou a carreira no
Amora, em 1989/90, e, depois, passou por Felgueiras, União da Madeira, Estrela da Amadora,
Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Moreirense, União de Leiria, Belenenses e Sporting de
Braga, antes de chegar à Luz.
Depois de se tornar o mais titulado treinador dos
‘encarnados’, que também levou a duas finais da
Liga Europa, perdidas para Chelsea (2012/13)
e Sevilha (2013/14), rumou ao Sporting, tendo
passado ainda pelo Al-Hilal antes de chegar ao
Flamengo, no qual arrecadou seis troféus em
pouco mais de um ano, entre os quais o campeonato brasileiro e a Taça Libertadores.
Neste regresso à Luz, Jorge Jesus vai substituir
o técnico interino Nélson Veríssimo, que assumiu o comando da formação benfiquista após a
demissão de Bruno Lage. (MO | AJO, LUSA)

Lewis Hamilton vence pela sétima vez em Silverstone
e alarga vantagem no Mundial de Fórmula 1
HÉLDER DIAS

L

ewis Hamilton cravou
a pole-position no sábado a sua 91 em carreira, batendo o recorde de
pista com 1,24,303 seg sendo
o recordista incontestável
das poles em Silverstone com seis e duas de
avanço sobre o segundo melhor em poles este,
nem um nem outro, que Jim Clark.
Neste trio da linha de partida os melhores foram
Valtteri Bottas com mais 0,313 seg e Max Verstappen da Red Bull. O quarto para a largada foi

Charles Leclerc da Ferrari ele que conseguiu ser
mais rápido que Lando Norris, McLaren, Lance
Stroll da Racing Point, Carlos Sainz da McLaren,
Daniel Ricciardo da Renault, Esteban Ocon da
Renault e Sebastian Vettel da Ferrari.
Recordo que a Red Bull e a Ferrari foram mais
lentos aqui em Silverstone em relação às classificativas de 2019 de 0,049 e 0,039s respetivamente. E, depois da triste notícia que o piloto Sergio
Perez da Racing Point não participaria na corrida
devido a ser testado positivo ao Covid19, ficando
em quarentena e depois de um trabalho árduo da
Racing Point para não somente o substituir por
Nico Hulkenberg (ele que esteve cerca de oito
meses fora da F1 e isto depois de ter abandonado
a Renault), tivemos a triste notícia que o alemão
de 32 anos não participaria neste Grande Prêmio
da Grã-Bretanha com problemas de hidráulicos
no seu monolugar não havendo tempo suficiente
para a reparação do mesmo. Domingo e conhe-

cendo uma largada diferente das muito boas largadas que conhecemos do britânico , Lewis Hamilton ,Mercedes GP mesmo assim conseguiu ser
melhor que o seu companheiro de equipa Valtteri
Bottas ,Mercedes GP para rapidamente assumir os
comandos da corrida .Lance Stroll Racing Point
também não largou bem e perdeu dois lugares.
Mas, e logo após a partida rodadas apenas menos
de uma volta, Alex Albon, Red Bull e Kevin Magnussen Haas bateram na última curva do circuito,
originando um forte despiste do piloto da Haas e
como é evidente nestes casos a neutralização da
corrida obrigando a primeira presença do carro de
seguranca. Fruto do acidente Alexander Albon seria penalizado pelos comissários de pista em 5s,
doze voltas rodadas, desta feita foi a vez de Danill
Kvyat da Alpha Tauri, vítima de um furo na roda
traseira, saiu de pista e bateu fortemente contra
as barreiras de segurança, não sofrendo no entanto algum dano corporal. Um Grande Prémio até
as últimas voltas muito monótono, com os pilotos
somente trocando de lugares e sem grandes lutas.
Lance Stroll, Racing Point começava a sentir a
fraca cooperação dos seus pneumáticos e rapidamente foi ultrapassado por Occon da Renault dos
quais, são motorizados por Honda, fizeram uma
excelente corrida Em contrapartida a Ferrari não
conseguia ritmo de corrida e o SF1000 de Sebastian Vettel perdia terreno ao ponto de sofrer uma
forte pressão do Alfa Romeo de Giovinazzi ele que
viria a ser penalizado com cinco segundos por não
ter respeitado as regras durante a presença do carro de segurança. Mas e como os pneus não duram
sempre, Carlos Sainz da McLaren, Valtteri Bottas
da Mercedes GP e Lewis Hamilton da Mercedes
GP fizeram explodir os pneus... nunca visto na F1!
“Nunca tinha vivido uma experiência destas no
final de uma corrida”, disse Hamilton... mas mesmo assim e derivado à sua vantagem sobre Max
Verstappen da Red Bull, de cerca de 30 seg. Lewis
Hamilton conseguiu vencer e isto pela sétima vez
no Grande Prémio da Grã-Bretanha com 5.8s de
avanço sobre o Holandês da Red Bull que pela
primeira vez esta época termina em segundo lugar

arrecadando ao mesmo tempo o ponto extra para
a volta mais rápida na corrida 1,27,097 s. “Parei
porque os meus pneus a dez voltas do final não
estavam bons e eu queria conseguir a volta mais
rápida precisamente quando Lewis furou... não
deu, mas estou feliz com o segundo lugar”, disse
Verstappen.
Mas que final de corrida!
O terceiro a subir ao pódio foi Charles Leclerc
da Ferrari. Daniel Ricciardo da Renault que foi
o quarto a frente de Lando Norris da McLaren,
Ocon, Gasly, Albon, Stroll e Vettel completaram
os dez primeiros. Stroll no final da corrida disse:
“O balanço do carro estava melhor hoje, esperava estar mais competitivo, mas estou desapontado com o meu nono lugar... mas contente por
ter conseguido alguns pontos a mais... espero vir
mais forte no próximo fim de semana”, comentou
o canadiano.

RESULTADOS FINAIS
1- Lewis Hamilton, Mercedes
2- Max Verstappen, Red Bull
3- Charles Leclerc, Ferrari
4- Daniel Ricciardo, Renault
5- Lando Norris, McLaren
6- Esteban Ocon, Renault
7- Pierre Gasly, Alpha-Tauri
8- Alexander Albon, Red Bull
9- LANCE STROLL, Racing Point
10-Sebastian Vettel, Ferrari
Novo encontro em Silverstone no próximo
fim de semana para o Grande Prémio dos 70
anos da FÓRMULA 1.

DOBRADINHA, UM
VERDADEIRO VERÃO AZUL

O

FC Porto conquistou hoje pela 17.ª
vez a Taça de Portugal de futebol, ao
vencer o Benfica, por 2-1, conseguindo a ‘dobradinha’, depois de já se ter sagrado
campeão nacional.
Num Estádio Municipal de Coimbra vazio, devido à covid-19, o FC Porto, reduzido a 10 jogadores desde os 38 minutos, por expulsão de
Luis Díaz, marcou por Chancel Mbemba, aos 47
e 59 minutos, com o Benfica a reduzir por Carlos Vinícius, aos 84, na marcação de uma grande
penalidade.
Os ‘dragões’, que não venciam a Taça desde
2010/11, quando tinha feito a última ‘dobradi-

nha’, somou o 17.º troféu e igualou o Sporting, ficando a nove
do Benfica, que é o recordista de
troféus. Declarações proferidas
no espaço de entrevistas rápidas
no final da Taça de Portugal de
futebol entre o FC Porto e o Benfica, em Coimbra, que os ‘dragões’ venceram por 2-1.
Vitor Bruno (treinador adjunto
do FC Porto): “Uma época atípica, com muitas nuances que
nos fizeram constantemente readaptar em treino e até uma maldita doença que apareceu e nos
condicionou o nosso dia a dia.
Não há muito a falar em relação ao jogo, que
dominámos e controlámos, exceção obviamente
dos últimos 10 minutos. Acho que aqui o que é
preciso realçar são os valores da equipa que encarna o povo do norte, leal, humilde, trabalhador
e que nunca vira a cara à luta. Os jogadores foram gigantes, com uma capacidade de trabalho
incrível em circunstâncias que não vale a pena
falar. Difícil, mas que no fim acaba por valer a
pena. Faltou-nos os adeptos e o treinador. Até
ao momento da expulsão, o FC Porto controlou,
dominou, conseguiu manietar o jogo do Benfica, e depois com bola explorar as dificuldades do
adversário. E fizemos isso bem até à expulsão.
Depois foi preciso tocar a reunir. Depois, a bola
parada é um momento forte para nós e capitalizamos esse momento. Mas é redutor dizer que o
FC Porto depende das bolas paradas”.
Mbemba (jogador do FC Porto): “Foi uma
vitória difícil, mas muito importante. Não é fácil
[marcar dois golos], mas tive essa oportunidade e estou muito feliz. Trabalho para isto, nunca
imaginaria chegar à final e marcar dois golos. A
equipa uniu-se em torno da expulsão”.

Nélson Veríssimo (treinador do Benfica): “O
jogo teve algum equilíbrio durante a primeira
parte, com duas equipas a tentarem ter o domínio do jogo, mas sem criarem oportunidades de
golo. Há o momento em que o FC Porto tem a
expulsão e a partir daí tivemos algumas dificuldades em encontrar caminhos, até fruto de uma
unidade a menos que o FC Porto tinha. É natural
que a equipa baixe linhas, junte posições e nós
tivemos, em alguns momentos, algumas dificuldades em encontrar os caminhos para a baliza.
Em alguns momentos mérito do Porto e noutros
momentos podíamos ter tido mais alguma paciência. Julgo que fruto daquilo
que aconteceu ao longo dos 90
minutos seríamos merecedores
de chegarmos ao final do jogo
com um empate e levar, pelo
menos, o jogo para prolongamento, mas assim não aconteceu e terminámos o jogo desta
forma. Gostava de salientar a
forma como a equipa terminou
os últimos cinco jogos na Liga.
Em cinco jogos os nossos jogadores conseguiram quatro vitórias e um empate e terminaram
a Liga de uma forma digna.

Vinícius (jogador do Benfica): “Entramos
para ganhar o jogo, mas infelizmente sofremos
um golo de bola parada e depois houve muitas
paragens de jogo. Há que pensar o que fizemos
aqui hoje e pensar já na próxima época. Fica um
sabor amargo, porque o Benfica tem de ganhar
títulos. O Benfica é isto”. (LUSA)
OITAVOS-DE-FINAL

Borussia Dortmund (2-3) Paris SG
Atlético Madrid (4-2 )Liverpool
Atalanta (8-4) Valencia
Tottenham (0-4) RB Leipzig
Lyon-Juventus
Real Madrid-Manchester City
Chelsea-Bayern München
Napoli-Barcelona

1ª Mão
2-1
1-0
4-1
0-1
1-0
1-2
0-3
1-1

2ª Mão
0-2
3-2 (a.p.)
4-3
0-3
07/08 15:00
07/08 15:00
08/08 15:00
08/08 15:00

OITAVOS
DE-FINAL
Basaksehir-FC Kobenhavn
LASK Linz-Man. United
Wolfsburg-S. Donetsk
E. Frankfurt-FC Basel
Olympiacos-Wolverhampton
Rangers-B. Leverkusen
Sevilla-Roma
Internazionale-Getafe

1ª Mão
1-0
0-5
1-2
0-3
1-1
1-3
05/08 15:00
05/08 15:00

2ª Mão
05/08 15:00
05/08 15:00
05/08 15:00
06/08 15:00
06/08 15:00
06/08 15:00
ANU
ANU
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Taça de Portugal
Época
Data
2019/20
01/08/20
2018/19
25/05/19
2017/18
20/05/18
2016/17
28/05/17
2015/16
22/05/16
2014/15
31/05/15
2013/14
18/05/14
2012/13
26/05/13
2011/12
20/05/12
2010/11
22/05/11
2009/10
16/05/10
2008/09
31/05/09
2007/08
18/05/08
2006/07
22/05/07
2005/06
14/05/06
2004/05
29/05/05
2003/04
16/05/04
2002/03
15/06/03
2001/02
12/05/02
2000/01
10/06/01
1999/00
25/05/00
1998/99
16/06/99
1997/98
24/05/98
1996/97
10/06/97
1995/96
18/05/96
1994/95
10/06/95
1993/94
10/06/94
1992/93
10/06/93
1991/92
24/05/92
1990/91
02/06/91
1989/90
03/06/90
1988/89
28/05/89
1987/88
19/06/88
1986/87
07/06/87
1985/86
27/04/86
1984/85
10/06/85
1983/84
01/05/84
1982/83
21/08/83
1981/82
29/05/82
1980/81
06/06/81
1979/80
07/06/80
1978/79
01/07/79
1977/78
24/06/78
1976/77
18/05/77
1975/76
12/06/76
1974/75
14/06/75
1973/74
09/06/74
1972/73
17/06/73
1971/72
04/06/72
1970/71
27/06/71
1969/70
14/06/70
1968/69
22/06/69
1967/68
16/06/68
1966/67
09/07/67
1965/66
22/05/66
1964/65
04/07/65
1963/64
05/07/64
1962/63
30/06/63
1961/62
01/07/62
1960/61
09/07/61
1959/60
03/07/60
1958/59
19/07/59
1957/58
15/06/58
1956/57
02/06/57
1955/56
27/05/56
1954/55
12/06/55
1953/54
27/06/54
1952/53
28/06/53
1951/52
15/06/52
1950/51
10/06/51
1949/50		
1948/49
12/06/49
1947/48
04/07/48
1946/47		
1945/46
30/06/46
1944/45
01/07/45
1943/44
28/05/44
1942/43
20/06/43
1941/42
12/07/42
1940/41
22/06/41
1939/40
07/07/40
1938/39
26/06/39

Local
Vencedor
Coimbra
FC PORTO
Jamor
SPORTING
Jamor
D. AVES
Jamor
BENFICA
Jamor
S. BRAGA
Jamor
SPORTING
Jamor
BENFICA
Jamor
V. GUIMARÃES
Jamor
ACADÉMICA
Jamor
FC PORTO
Jamor
FC PORTO
Jamor
FC PORTO
Jamor
SPORTING
Jamor
SPORTING
Jamor
FC PORTO
Jamor
V. SETÚBAL
Jamor
BENFICA
Jamor
FC PORTO
Jamor
SPORTING
Jamor
FC PORTO
Jamor
FC PORTO
Jamor
BEIRA-MAR
Jamor
FC PORTO
Jamor
BOAVISTA
Jamor
BENFICA
Jamor
SPORTING
Jamor
FC PORTO
Jamor
BENFICA
Jamor
BOAVISTA
Jamor
FC PORTO
Jamor
E.AMADORA
Jamor
BELENENSES
Jamor
FC PORTO
Jamor
BENFICA
Jamor
BENFICA
Jamor
BENFICA
Jamor
FC PORTO
Antas
BENFICA
Jamor
SPORTING
Jamor
BENFICA
Jamor
BENFICA
Jamor
BOAVISTA
Jamor
SPORTING
Antas
FC PORTO
Antas
BOAVISTA
Alvalade
BOAVISTA
Jamor
SPORTING
Jamor
SPORTING
Jamor
BENFICA
Jamor
SPORTING
Jamor
BENFICA
Jamor
BENFICA
Jamor
FC PORTO
Jamor
V.SETÚBAL
Jamor
S.BRAGA
Jamor
V.SETÚBAL
Jamor
BENFICA
Jamor
SPORTING
Jamor
BENFICA
Antas
LEIXÕES
Jamor
BELENENSES
Jamor
BENFICA
Jamor
FC PORTO
Jamor
BENFICA
Jamor
FC PORTO
Jamor
BENFICA
Jamor
SPORTING
Jamor
BENFICA
Jamor
BENFICA
Jamor
BENFICA
a prova não se realizou
Jamor
BENFICA
Jamor
SPORTING
a prova não se realizou
Jamor
SPORTING
Salésias
SPORTING
Salésias
BENFICA
Salésias
BENFICA
Lumiar
BELENENSES
Salésias
SPORTING
Lumiar
BENFICA
Salésias
ACADÉMICA

MEIAS-FINAIS
2020/08/05
Philadelphia Union 21H00 Portland Timbers
2020/08/06
Orlando City 21H00 Minnesota United
QUARTOS-DE-FINAL
2020/07/31
Philadelphia Union 3-1 Sporting KC
2020/08/01
Orlando City 1-1(5-4)G.P. Los Angeles FC
2020/08/02
SJ Earthquakes 1-4 Minnesota United
New York City FC 1-3 Portland Timbers
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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

