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Estamos sós

11

JORGE MATOS, DIRETOR

A

nossa sociedade fechou-se, tornámo-nos numa humanidade de
homens sós, não ficamos mais ao
lado uns dos outros, fugimos de sermos
infetados. Não caminhamos mais levados
por uma comunidade de interesses mútuos, cada um responsável pelo próximo,
pelo menos aqueles que são responsáveis.
Rejeitamos a solidariedade verdadeira apesar de todos os apelos verbais a uma sociedade fraterna. Nossa sociedade não passa de
uma sociedade, um conjunto de pessoas que
têm em comum certas características acidentais. Ao nível do essencial somos grupos
de cada um por si, os fracos são reduzidos
pelos mais fortes e de tudo isso só restam
uns tristes indivíduos solitários. Temos que
entender que já não podemos, pelo menos
por agora, confraternizar como antes com
amigos e familiares. Parece uma selva em
que nos transformámos em animais selvagens. O mundo tornou-se num inferno neste
conflito social quando os homens deixam
de caminhar uns com os outros em convergência amistosa, só lhes restando renderem-se a uma solidão imensa que se abre diante
deles. Esperemos que todo este mal-estar
acabe em breve.
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Apoiar o sector produtivo em tempo de pandemia
ANTÓNIO PEDRO COSTA

C

om esta crise pandémica que vivemos,
muitos se perguntam
como lidar com o coronavírus no meio empresarial no
mundo rural dos Açores e o
seu impacto nos pequenos negócios que proliferam pelas nossas freguesias.
O momento é complicado e, com razão, inspira
sérias preocupações a todos os níveis. Por isso,
assistimos a que todos os governos invistam na
investigação, tendo em vista a obtenção rápida de
uma vacina, para proteger a saúde da população.
É certo que esta crise tem despertado a preocupação em todos os setores de economia, desde as
microempresas, como até os grandes negócios
multinacionais.
Ninguém pode negar que o coronavírus em tão
pouco tempo trouxe graves consequências para a
economia e que elas são sentidas nos mais diversos setores, pois a faturação dos empresários registaram quebras inimagináveis durante e depois
o período de isolamento social, a que fomos sujeitos a nível nacional e dentro dos Açores, pois
tudo piorou após o aparecimento do coronavírus.
O caso do setor hoteleiro, que depende diretamente dos turistas para se manter em funciona-

mento, tem sido duramente afetado, com as diversas unidades de Alojamento Local às moscas
e os proprietários endividados pelos investimentos que tiveram de fazer para cumprir com os requisitos camarários para abrir portas a quem nos
visita.
A atual crise diferencia-nos muitos do que aconteceu na crise financeira e social anterior, pois
embora tivessem sido feitos alguns cortes nos
salários de todos, não se compara com o que se
passa hoje em dia. Durante dois meses e meio
estiveram totalmente fechados e não faturaram
qualquer verba, mas tiveram de continuar os custos fixos.
Como boa notícia veio agora o Governo Regional anunciar medidas de apoio às empresas, bem
como ao setor do turismo, para promover a manutenção de emprego, em situações de quebra de
receitas devido à pandemia da Covid-19.
Numa economia pequena como a nossa, é possível fazer mais e melhor, comparativamente com
aquilo que se faz a nível nacional, pelo que as
medidas regionais que tenham como objetivo reforçar os mecanismos de apoio que visem incentivar o esforço de manutenção da atividade económica, é bem-vinda e urgente, esperando-se que
seja uma medida que não complique burocraticamente a vida aos nossos pequenos empresários,
que vivem diariamente com a corda ao pescoço.
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De acordo com as noticias divulgadas, esse apoio
regional será equivalente a 5,2 salários mínimos
por cada trabalhador, no caso das empresas com
menos de 10 trabalhadores; a 3,6 salários mínimos por cada trabalhador, nas pequenas e médias empresas; e a 2,4 salários mínimos por cada
trabalhador nas grandes empresas, sendo ainda
acrescido do valor correspondente aos encargos
com Segurança Social da entidade patronal.
Pa além disso, é de referir que os apoios às empresas anunciados a nível nacional têm aplicação
direta na Região, pelo que as medidas complementares vêm contribuir para um maior desafogo
do nosso tecido empresarial já de si muito frágil.
As empresas que recorram a linhas de crédito,
devido à redução substancial das suas vendas, terão acesso na região a uma linha de apoio à manutenção do emprego, para fazer face ao reembolso
desse financiamento. Por outro lado, o Governo
Regional irá comparticipar as empresas açorianas
que beneficiem das linhas de crédito criadas, com
um apoio adicional a fundo perdido.
Importa, igualmente olhar com atenção para o
setor cultural e de eventos, de modo a que estas
entidades consigam desenvolver as suas iniciativas e o Governo Regional e as autarquias, têm
um papel importante para a retoma da atividade
cultural. O exemplo concreto das iniciativas de
algumas Câmaras Municipais, ajudam a mitigar
o sufoco a que os agentes culturais estão a viver
neste momento.
Se percebermos as dificuldades que as associações de dinamização cultural estão a passar,
seguramente que a sensibilidade dos nossos governantes e autarcas poderá ajudar a ultrapassar a
situação que se estende a todas as entidades que
estão envolvidas na cultura e que a questão da
pandemia veio dificultar a sua atividade.
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Fundamentalismos escondidos
como se os automobilistas fossem uma espécie
de criminosos que merecem ser extirpados da
sociedade. Estamos de acordo que o automóvel,
principalmente circulando nas cidades, é uma
fonte de poluição, mas já se fez alguma coisa
pela reorganização das cidades, nomeadamente
a descentralização ou redistribuição das zonas de
cidade por forma a evitar aglomeração de circulação?

soas, por via indireta, e não me refiro às restrições do covid-19, que foram necessárias, mas
sim a políticas que restringem cada vez mais a
livre circulação das pessoas, não por decreto,
mas criando dificuldades cada vez maiores a que
se possa, por exemplo, comprar mobiliário em
Griffintown, umas roupas no centro e uns belos
ingredientes no Plateau para um repasto lusitano,
enquanto habito em outra zona qualquer.

Por exemplo, assistimos à modificação da circulação na rua St-Denis com consequente afunilamento do trânsito por redução de faixas de
rodagem e de estacionamento, aos quais os comerciantes da zona têm reagido, e bem, mas com
pouca ou nenhuma ressonância nos poderes loA liberdade mal compreendida e mal aplicada
cais, que obcecados com a bicicleta, esquecemleva a que ninguém compreenda que vivendo em
-se da especificidade do local, com prédios hacomunidade há que haver bom senso, tolerância,
bitacionais com zona de rés-do-chão comercial,
compromisso, e acima de tudo, responsabilidaque implica necessariamente a circulação de
de.
pessoas para fornecer clientela que sustente esPara além de ignorar as lições do passado, ve- ses comércios.
rifica-se a atual moda de governar para os próÉ curioso que assiste-se a uma defesa cada vez
prios que elegeram, usando filosofias obsoletas
mais insistente em limitar o movimento das pescom novas roupagens mas que ainda encontram
ressonância em muitos espíritos que assim acomodam a eleição de verdadeiras tontices como
representantes políticos.

Esta miopia política não descortina que quando somos eleitos gerimos o bem público a bem
de todos, não apenas da nossa base eleitoral. Há
mudanças que vão exigir força política? Sim.
Mas há modos de fazer com bom senso, oferecendo alternativas de adaptação à nova realidade
e com respeito por todos.

JORGE CORREIA

A

atualidade, com a radicalização de posições, a predominância
da intolerância e falta de bom
senso em geral, atira cada vez
mais os indivíduos para uma posição extrema
de “à minha maneira ou nada feito”!

Este fenómeno alastra, ou melhor, alastrou a todas as camadas da sociedade, quer sejam pessoas
com mais ou menos formação, mais ou menos
públicas, mais ou menos responsabilidade.

O fenómeno Trump é talvez o mais ilustrativo
disto. Mas não é o único. Todos os países começam a ter este reflexo de minorias que agora são maiorias, que apegados a uma ideia que
normalmente seria facilmente posta de lado, ou
pelo menos bem equacionada face às suas consequências, apoiam os mais diversos disparates
que oportunamente se vão instalando na sociedade, enquanto que os moderados, que ainda não
se escaldaram o suficiente para reagirem, vêem
esses disparates subir de tom a cada dia que passa. Olhemos a nível autárquico, mesmo aqui na
nossa Montreal.
Que fundamentalismo é este com as bicicletas?
Nada contra elas, aliás, é um meio de transporte e de recreação que gosto muito, mas não fico
confortável quando verifico a obsessão em torno das bicicletas a tal ponto de prejudicar outros com os quais partilho a estrada e a vida da
cidade, como peões, comerciantes e lojistas de
toda a ordem, empresas, residentes, enfim, toda
a restante circulação.
Conheço Montreal desde há vinte anos e vejo
todos os dias piorar a circulação automóvel,
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HUAWEI PODE CONSIDERAR SAÍDA DO MERCADO DE SMARTPHONES, DIZ ANALISTA: Será no dia 15 de setembro que a Huawei terá de lidar com
novas sanções impostas pela administração Trump e que impedirão a empresa de ter acesso a tecnologias desenvolvidas. Pois bem, diz o analista Ming-Chi Kuo
que estas novas limitações poderão, no pior dos cenários, ditar a saída da Huawei do mercado de smartphones. A previsão de Kuo não é abonatória para a empresa chinesa e indica que, na melhor das hipóteses, a Huawei terá de lidar com uma queda da sua quota de mercado. A acompanhar esta tendência estará um
potencial crescimento para rivais como a Apple e até para as conterrâneas Xiaomi, Oppo e Vivo. Como recorda o cnTechPost, a Huawei já se está a preparar para
estas novas sanções com a encomenda à MediaTek de 120 milhões de chips. Parece garantido que os dispositivos da série Mate 40
não serão afetados mas o mesmo não é garantido em relação aos topos de gama do próximo ano.
CRÓNICA

OS PAÇOS DE D. LEONOR
JOSÉ DA
CONCEIÇÃO
ada país tem os seus
Romeu e Julieta. Entre
nós, conta a lenda que o
Romeu se chamava Rodrigo, e
a Julieta, Leonor. Diz-se que há
muitos, muitos anos, ali na região de Peniche,
existiam duas famílias riquíssimas que mutuamente se odiavam. A causa desse ódio talvez
já não a lembrassem, mas o facto é que ele ia
passando de geração em geração, como legado
familiar.
Dizem que ódio velho não cansa, mas, a certa
altura, este ódio sem razões entre as duas famílias cansou. Rodrigo, filho de uns, e Leonor, filha dos outros, apaixonaram-se. Durante alguns
meses viveram o seu amor, plenamente, sem

C

que as famílias tivessem conhecimento do que
se passava. Pela tarde, dirigiam-se a um abismo
rochoso, frente ao mar, por um pequeno carreiro
aberto pelos seus passos. Sentavam-se no alto do
penhasco olhando o mar. Lá em baixo, as gaivotas
ora planavam sobre a água prateada, ora picavam
sobre as ondas, donde emergiam com um peixe
no bico. O sol ia caindo sem melancolia, porque
aquele ainda não era o tempo da melancolia. Rodrigo e Leonor estavam ali , a temporais, sendo
eles mesmos o barulho das vagas contra a rocha, e
o piar quase aflitivo das gaivotas, o grito silencioso do sol morrendo no mar. Eles estavam e esperavam. Esperavam que o tempo viesse e apagasse
dos seus microcosmos familiares o ódio velho e já
sem história. Enganaram-se, porém. Um dia, o pai
de Rodrigo descobriu o que se passava. Furioso,
mais por tudo se passar sem o seu consentimento e conhecimento do que pelo velho ódio fami-

liar, obrigou o filho a recolher ao Mosteiro das
Berlengas. Achou, contudo, que o castigo não era
suficiente, e fê-lo entrar no noviciado da ordem.
Inconsolável ele, inconsolável ela! Que fazer,
porém? E mais uma vez trataram de esperar pelo
tempo, que abrandaria as iras.
Rodrigo decidiu que, entretanto, não deixaria de
ver a sua Leonor---precisava vê-la e falar-lhe---todos os dias. Para isso iludiu os seus superiores
do mosteiro e, em noites de antemão combinadas,
saía do convento e dirigia-se a uma pequeníssima enseada onde o esperava um velho amigo
pescador, com um bote. Embarcava e o pescador
remava silenciosamente até à costa, em direcção
ao cabo Carvoeiro, desembarcando num portinho a que chamam Carreiro de Joana, ou Joane.
Quando Rodrigo chegava, já Leonor o esperava.
Recolhida numa gruta onde só se conseguia chegar na maré baixa, virada de frente para o lado
de onde viria Rodrigo, Leonor aguardava a passagem do batel para acender uma luz assinalando a
sua presença. Durante noites e noites, tiveram os
dois amantes o seu encontro, até que, uma noite,
a luz não se acendeu. Mas acendeu-se o grito no
corpo de Rodrigo e estilhaçou-se contra as rochas
vazias que lhe devolveram apenas farrapos do que
fora, do que tinham sido, do que jamais seriam.
Semienlouquecido pela suspeita, sondou o mar
negro e viscoso. Junto ao barco passava qualquer
coisa clara flutuando na escuridão. Rodrigo lançou o braço e, ao reconhecer a capa de Leonor,
saltou-lhe o coração do peito, saltou o homem
do barco, tentando abarcar no mar o corpo que
não iria encontrar. Contou o velho pescador que
Rodrigo, depois de ter por resposta ao seu grito
o silêncio, quando viu a capa a flutuar na água
atirou-se ao mar e não mais voltou à superfície,
sendo impossível valer-lhe. E em terra, o que se
passara? Leonor chegou à gruta como todas as
outras noites, com antecedência e aproveitando
a maré. Aguardava a passagem do batel quando
ouviu vozes, que reconheceu serem a do seu pai
e de seus irmãos, que a procuravam. Julgou-se
descoberta e, antes que fosse vista, tentou fugir,
ocultar-se. Saltou de rochedo em rochedo, precipitadamente. De repente, escorregou-lhe um pé,
e debaixo dela abriu-se o abismo que a recebeu
nos seus braços, tal como Rodrigo o faria. Diz-se
que, no dia seguinte, apareceram os cadáveres dos
amantes. O de Leonor, entalado entre os penhascos que bordam aquele sítio. O de Rodrigo, levado pela corrente, num banco de rochas a sueste
dos Remédios. Esta história de amor transmitida
pela tradição chegou até nós perpetuada nos locais que ainda hoje conservam os nomes dos infelizes protagonistas. Á gruta chamam Paços de D.
Leonor, e aos rochedos onde apareceu o cadáver
de Rodrigo, o sítio de Frei Rodrigo.
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

Mercredi, le 2 septembre 2020

Journal La Voix du Portugal | 5

Quarta-feira, 2 de setembro de 2020
6 | Jornal A Voz de Portugal
PORTUGAL PODE SAIR DO CORREDOR AÉREO DO REINO UNIDO AINDA ESTA SEMANA: Reporta a imprensa britânica. De acordo com o The Times, dados publicados
ontem mostram que Portugal está perto de atingir os limites estabelecidos pelo governo britânico, após uma semana de ter sido dada permissão para visitar o país, sem necessidade
de cumprir quarentena. Esta decisão tratar-se-à de uma reação à subida do número de novos casos que tem sido registada nos últimos dias em Portugal, tendo a taxa de infeções subido para 19,4 casos por cem mil habitantes. A métrica que deixa o governo britânico em alerta é a de 20 casos por 100 mil habitantes. A imprensa britânica cita os dados divulgados
pelo fundador da PA agency (empresa líder de viagens no Reino Unido), Paul Charles, que, nas últimas três semanas, tem previsto corretamente as revisões do governo, refere o The
Telegraph. "Infelizmente, Portugal está a regressar rapidamente à zona vermelha. O Governo português está a preparar o Estado de Contingência a partir do dia 15 de setembro. É muito provável que seja adicionado à lista de quarentena no dia 5 de setembro", pode ler-se na publicação do especialista.
CRÓNICA

GUERRILHA
HÉLIO B. LOPES

A

s recentes intervenções do Miguel Guimarães, bem como de
mais um ou outro médico,
vem mostrando a existência
de uma objetiva guerrilha
por parte dos mesmos contra
a ação do Governo de António Costa. Em boa
verdade, como tudo sempre me fez crer, contra a existência do Serviço Nacional de Saúde, tal como constitucionalmente estabelecido
e depois materializado por via de legislação
ordinária.
Já ninguém duvida, sempre que Miguel Guimarães nos surge a opinar, que é enormíssima a probabilidade de se tratar de mais uma crítica à Ministra da Saúde, ou à Diretora-Geral de Saúde,
ou ao próprio Primeiro-Ministro, António Costa.
Como diria a minha mãe saudosa, um verdadeiro
fartum. Mas claro que isto não é de hoje, porque
desde sempre boa parte dos médicos se mostraram contrários ao Serviço Nacional de Saúde, tal
como o mesmo existe e que tão boas provas tem
dado ao longo da sua existência. Olhemos os Estados Unidos...
Costuma dizer-se que depois da tempestade,
vem a bonança. E foi mesmo assim que se olhou
a recente reunião, no Palácio de S. Bento, a pedido de Miguel Guimarães, entre este e o Primeiro-Ministro. E, como sempre tem lugar na vida
de cada um de nós, uma coisa é o que se diz em
privado, outra o modo como a parte considerada
a revelar é feita em público.
Assim, quando a reunião terminou e tiveram
lugar aquelas palavras de apaziguamento e de
aparente boa-fé, ao menos por parte do Primeiro-
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-Ministro, todos os portugueses atentos ficaram
com a ideia de que uma calmaria perdurante teria, finalmente, chegado. Mas foi um engano. E
a razão é simples, e está espelhada nas palavras
iniciais deste meu texto: sempre que Miguel
Guimarães nos surge a opinar, é enormíssima a
probabilidade de se tratar de mais uma crítica à
Ministra da Saúde, ou à Diretora-Geral de Saúde,
ou ao próprio Primeiro-Ministro, António Costa,
numa verdadeira ação de guerrilha política, onde
o que falta fazer, se acabar por ser feito, ainda
estará incompleto ou mal estruturado. Uma verdadeira guerrilha político-partidária, que mereceria de minha mãe a tal reação: que fartum! E
quando não nos surge Miguel Guimarães, surge
o engraçadíssimo Jorge Roque da Cunha.
Há já muitos anos, em certa manhã do domingo
eleitoral que levou o PSD de Cavaco a conseguir
a sua primeira maioria absoluta, tomei o pequeno
almoço no já extinto café, O Ribatejano, na companhia de um grande amigo de sempre, já falecido, e que foi membro de um dos governos de
Aníbal Cavaco Silva. A dado passo, recordando
aquela brincadeira num tempo de antena, cheio
de conteúdo certeiro, o meu amigo, referindo-se
a Vítor Constâncio, que havia mandado retirar o
filme sobre Eanes, oscilando para a Esquerda e
para a Direita, mas acabando por cair para esta,
e pedindo depois desculpa, salientou, rindo com
gosto: o gajo é estúpido como a potassa, porque
nunca se pede desculpa... E tinha toda a razão.
Basta ver como, nas aflitinhas, tantos dos nossos
jornalistas, comentadores e analistas, reconhecidos apoiantes de Trump – também nunca pede
desculpa, dizendo-se mesmo infalível –, nem
levam a mal as dezenas de milhares de mentiras já praticadas por Trump, O Bronco. De resto,
também isto se passa já com o permanente brandir de André Ventura, para tal bastando que este
diga uma qualquer charada sem nexo nem valor
substantivo.
Perante o facto do Primeiro-Ministro não se
deixar levar em conversas de gabinete, onde o
que se diz é suposto não ser para divulgar publicamente, Miguel Guimarães deu-se conta de
que, a uma primeira vista, poderia ser interpretado como tendo perdido. Mas não tinha razão,
porque os portugueses há muito perceberam a
expectável razão das infindas intervenções de

Miguel Guimarães. Claro que António Costa não
é infalível, nem alguma vez imaginou tal. Pelo
contrário, quem se nos apresenta como dotado
de toda a razão é Miguel Guimarães, coisa que
os portugueses também olham já como um fartum.
Num ápice, Miguel Guimarães tentou mostrar
aos seus colegas que tinha razão, tendo sido uma
vítima do Primeiro-Ministro, António Costa. O
problema é que tal iniciativa causa riso e revolta
por entre os portugueses. Riso, porque todos percebem que o Primeiro-Ministro atuou como se
impunha, falando privadamente de um modo e
com certo grau de abertura, e depois, já no domínio público, com as naturais adaptações à defesa
da imagem do Estado e das suas instituições. E
revolta, porque estando-se já numa situação de
fartum com as infindas intervenções de Miguel
Guimarães e de Jorge Roque da Cunha, os portugueses esperam que os médicos façam funcionar o Serviço Nacional de Saúde de um modo
eficaz, ao invés de andarem dois deles a perorar
sem conteúdo.
Por fim, a manhã deste último sábado de agosto, nas convivências correntes do café, embora
cumprindo as regras em vigor: as imagens do
Momento ZEN de ontem, no TABU de Francisco Louçã, sobre as considerações de Miguel
Guimarães ao redor das tais auditorias, primeiro
na Assembleia da República, e, mais recentemente, talvez a partir de casa, ou de um qualquer
gabinete. Bom, caro leitor, foi uma gargalhada
geral, com os presentes, na sua quase totalidade,
a criticarem os médicos por isto e por aquilo, em
geral, ao redor de situações pessoais. Até se foi
parar a um caso que terá tido lugar no distrito de
Braga, onde se teriam passado atestados médicos
em barda. Um caso que foi, de facto, noticiado
a certa altura. E também àquele caso do menino nascido com desagradáveis malformações,
na zona de Setúbal, que permitiu perceber que
quase 1 500 queixas contra médicos do Sul continuavam por resolver, alguns deles quase com
perto de dez anos. Imagine que isto se tivesse
passado com o Primeiro-Ministro, ou com algum governante... E responsabilidades? Não recordo. Ou antes, creio que o médico de Setúbal,
formalmente, já não poder exercer a Medicina.
Enfim, já chega de guerrilha.

Mercredi, le 2 septembre 2020

Sou mãe de 2 filhos, um de 16 e o outro
de 19 anos. Sempre foram bons filhos,
mas de um tempo para cá começaram
a ter amigos de mau gosto e comecei
a encontrar drogas nos seus quartos.
O comportamento deles mudou muito,
eles não estavam mais em casa. Desesperado, fui ao XAMÃ e em apenas uma
semana comecei a notar as mudanças.
Eles afastaram-se desta amizades estranhas e das drogas. Agora posso dormir
em paz sabendo que eles estão no caminho certo.
ROSA GOMES
Eu queria controlá-la como uma marionete porque ela era muito rebelde comigo.
Fui visitar o XAMÃ e graças aos SEUS SEGREDOS eu pude finalmente a dominar. ANÓNIMO.

Eu chamo-me LAURA NUNES, há
mais de 8 meses tentei que o meu
marido voltasse. Tínhamos nos separado porque tínhamos muitos problemas e dificuldades, não podíamos
nem nos ver porque estávamos lutando por alguma coisa. Mas quando não
estávamos juntos, sentíamos falta um
do outro. Visite o XAMÃ e graças aos
seus RITUAIS PODEROSOS, sentimos a mudança imediatamente. Paz,
harmonia e tranquilidade nos cercaram. Agradeço ao XAMÃ que salvou o meu casamento.
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Eu não acreditava em nenhuma dessas coisas até
que o mal tocou a minha família. O meu marido
mudou de um momento para o outro, meus filhos
se viraram contra mim, comecei a adoecer e a perder a minha saúde, eu estava caindo em depressão. Até que minha mãe me levou-me ao XAMÃ
e através de um copo de água ela me mostrou o
ROSTO do amante do meu marido que estava a destruir-me com
magia negra. Graças ao XAMÃ e à minha mãe, tudo voltou ao normal, como se tudo tivesse sido um pesadelo. ANÓNIMO
Meu nome é ROBERTO TARDIO, tive um acidente de trabalho que deixou minhas pernas má estado. Tive muita dificuldade para
andar, fiz muitos tratamentos através de medicamentos e terapia mas nada funcionou.
Sofri em silêncio, porque sempre fui um homem muito ativo mas isso arruinou completamente a minha vida, não queria mais viver
naquele sofrimento. Visitei o XAMÃ como a
minha última esperança e não poderia estar
mais satisfeito com os meus resultados. Recuperei as minhas
pernas e minha vida graças a CERIMÓNIA E AS ERVAS MILAGROSAS. Eu o recomendo por seus resultados eficazes.
A minha esposa me deixou sem motivo, tentei
trazê-la de volta mesmo assim, nada funcionou.
Ela não queria saber nada de mim, ela havia me
bloqueou em todos os lugares, não havia maneira de entrar em comunicação com ela. Até visitar
o XAMÃ e graças a uma AMARRAÇÃO DE DESESPERO, ela me procurou no 3º dia. OBRIGADO PROFESSOR. ANÓNIMO.
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MUSEU VIRTUAL DA LUSOFONIA APRESENTADO SEXTA NA GOOGLE, ARTS & CULTURE
O evento vai decorrer no Museu Nogueira da Silva, em Braga, e contará com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto
Santos Silva, do reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro, da representante da Google Arts & Culture, Helena Martins, e do diretor do Museu Virtual da Lusofonia, Moisés de Lemos Martins, que é também diretor do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
(CECS) da Universidade do Minho. Museu Virtual da Lusofonia é uma das plataformas culturais do CECS e procura promover a cooperação académica, em ciência, ensino e artes, no espaço dos países de língua portuguesa e das suas diásporas.

CRÓNICA

CRÓNICA AO SABOR DA VIDA
MANUEL
CARVALHO

CARNEIRO: Carta Dominante: o Imperador, que significa Concretização. Amor: Poderá despertar a atenção daquela pessoa que tem debaixo de olho há muito
tempo. Nunca desista dos seus sonhos! Saúde: Pode
sofrer algumas dores musculares. Dinheiro: Poderá ter alguns
gastos extra, previna-se. Números da Sorte: 2, 4, 8, 12, 51, 53
TOURO: Carta Dominante: os Enamorados, que significa Escolha. Amor: Exprima os seus sentimentos sem
medo de não ser correspondido. Aprenda a trazer para
a luz o melhor do seu ser! Saúde: Cuidado com o calor,
proteja a sua pele. Dinheiro: Modere a possível tendência para
gastar desenfreadamente. Números da Sorte: 3, 6, 21, 38, 44, 70
GÉMEOS: Carta Dominante: o Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Se se sentir sozinho saia
e distraia-se mais. A vida é uma surpresa, divirta-se!
Saúde: Poderá ter problemas de estômago. Dinheiro:
Tudo estará a correr pelo lado mais favorável. Números da Sorte:
5, 9, 17, 28, 51, 67
CARANGUEJO: Carta Dominante: o Louco, que significa Excentricidade. Amor: Aproveite muito bem esta
onda de romantismo que o está a invadir. Que a alegria
de viver esteja sempre na sua vida! Saúde: Cuidado
com os excessos alimentares. Dinheiro: Tente controlar a impulsividade nos gastos. Números da Sorte: 15, 21, 29, 32, 55, 66
LEÃO: Carta Dominante: a Temperança, que significa
Equilíbrio. Amor: Dê mais atenção ao seu companheiro
que está carente. Que o amor esteja sempre no seu coração! Saúde: Vá ao médico, nem que seja por rotina.
Dinheiro: Seja mais exigente consigo, só assim conseguirá atingir o sucesso tão desejado nesta área da sua vida.
Números da Sorte: 1, 2, 19, 24, 30, 42

T

entar
descrever,
mesmo a traços largos, o que foram os
primórdios da comunidade
portuguesa em Montreal,
sem falar das nossas colectividade, seria como
erguer uma casa sem telhado. Elas foram o refúgio onde as famílias se reuniam para evocar o passado deixado lá longe e falar dos seus
sonhos de uma vida melhor.Usando uma imagem mais intensa, foram como que o oásis que
surge ao viajante sequioso depois da travessia
do deserto dos primeiros tempos de angústia e
solidão num mundo completamente diferente
daquele que tinham abandonado.
Para reforçar esta introdução, mais uma vez
recorro ao livro ”Rostos, Olhares e Memória”
donde extraio mais alguns excertos de entrevistas concedidas por alguns dos nossos pioneiros.
Abro o livro aleatoriamente e leio: “Quando,
logo de seguida, começa a falar da Associação
Portuguesa do Canadá, a voz sai-lhe num murmúrio, apercebemo-nos que está a entrar em chão
sagrado que é preciso pisar com reverência, e não
é para menos, ou não seja a APC a mais antiga
associação portuguesa do Canadá.”

VIRGEM: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Uma relação
de amizade poderá tornar-se mais séria. Abra o seu
coração para o amor, seja feliz! Saúde: Consulte o seu
médico e faça exames de rotina. Dinheiro: Resolverá os seus
problemas facilmente. Números da Sorte: 3, 10, 19, 22, 48, 61
BALANÇA: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia. Amor: Não deixe que os seus amigos
tenham saudades suas. Combine uma saída com eles.
Que o seu olhar tenha o brilho do sol! Saúde: Cuidado
com o aparelho digestivo. Dinheiro: Tenha cuidado com as intrigas no local de trabalho. Números da Sorte: 6, 13, 18, 25, 55, 70
ESCORPIÃO: Carta Dominante: Rainha de Copas,
que significa Amiga Sincera. Amor: Saiba ouvir aqueles
que necessitam da sua ajuda. Seja bondoso e verdadeiro e assim, a felicidade e o bem-estar serão permanentes na sua vida! Saúde: Com disciplina e controlo melhorará
certamente. Dinheiro: Uma pessoa amiga vai precisar da sua
ajuda. Números da Sorte: 9, 12, 16, 28, 37, 44
SAGITÁRIO: Carta Dominante: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade. Amor: Não deixe que abusem da sua boa vontade. Que a sabedoria infinita esteja sempre consigo! Saúde: Possíveis dores em todo o
corpo. Dinheiro: Cuidado com os grandes investimentos.
Números da Sorte: 11, 29, 30, 45, 56, 62
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: O Julgamento, que
significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Alguém que lhe é
muito chegado pode desapontá-lo. Seja paciente se o
comportamento dos outros não corresponder às suas
expectativas. Saúde: Coma mais fruta e legumes. Dinheiro: Momento sem preocupações. Números da Sorte: 2, 10, 15, 24, 64, 71
AQUÁRIO: Carta Dominante: A Justiça, que significa
justiça. Amor: Momento em que andará mais isolado
dos seus familiares. Que a luz da sua alma ilumine
todos os que você ama! Saúde: Cuidado, pois o seu
sistema imunitário anda mais frágil. Dinheiro: Seja prudente na
forma como administra a sua conta.
Números da Sorte: 4, 8, 14, 21, 35, 68
PEIXES: Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação.
Amor: Procure esquecer as situações menos positivas
do seu passado afetivo. Rejeite pensamentos pessimistas e derrotistas. Dê mais de si!
Saúde: Procure com mais regularidade o seu oftalmologista.
Dinheiro: Segurança financeira.
Números da Sorte: 5, 22, 30, 41, 58, 71

«Estive lá quase desde o princípio, sou do tempo do Roldão de Andrade, um homem que se dedicou de alma e coração. Ia para lá com o meu
saxofone para animar as festas. As horas de trabalho que tanta gente deu para que aquilo nascesse! A APC, o Clube Portugal de Montreal, todas
as colectividades que depois nasceram, aquilo
foi uma grande epopeia. Assim é que se faz uma
raça. Foram homens que acreditaram.»
Algumas páginas mais à frente, outro, um dos
fundador do Clube Portugal de Montreal, recorda
com carinho os primeiros tempos quando os recursos eram escassos e era preciso recorrer a todos os estratagemas. Mas o que faltava em meios
materiais sobejava em entusiamo e generosidade. «O Clube nasceu num sítio fantástico, quase
na esquina da rua St-Denis com a St-Catherine.
Fazíamos as nossas festas, mas para o clube ser
o que é hoje sofremos todos muito, as nossas
mulheres e os nossos filhos incluídos. Nós é que
fazíamos a comida, os pastéis de bacalhau, os rissóis eram feitos nas nossas casas e eram vendidos
no bar do clube para cobrir as despesas. Mas era
assim naquele tempo, no fim das festas os nossos
filhos ficavam a dormir em cima das mesas enquanto fazíamos as limpezas.

Depois ainda passámos por vários locais antes
de nos estabelecermos aqui, na St-Laurent, na
sede actual. Mas isso são histórias que já foram
contadas muitas vezes.»
Com a expansão da comunidade e a instalação
de novas levas de recém-chegados oriundos de
lugares geográficos diferentes, novas colectividades proliferaram para colmatar os novos espaços
e necessidadas que se rasgavam.
Agora, passados tantos anos, depois de tanta
água ter corrido debaixo das pontes, qual será o
futuro das nossas colectividades que se começam
a fragmentar e inevitavemente a fragilizar? Conseguirão sobreviver à transformação que se opera
presentemente na sociedade e inevitavelmente na
própria comunidade? Desta vez, para tentar encontrar a ponta do fio da meada, socorro-me de
algumas partes das entrevistas do livro “Rostos,
Olhares e Identidade”, feitas às 2ª e 3ª gerações:
«A Comunidade tem de se transformar, abandonar um certo “folclorismo” em que caiu e isso
implica o aparecimento de novos projectos, talvez desenvolver um empreendedorismo socio-comunitário, que vá além do presente voluntarismo, capaz de criar empregos comunitários e
novas dinâmicas.
A Comunidade poderia ter aqui em Montreal
um impacto linguístico e cultural mais importante. Deveríamos investir num espaço comum,
num Centro Cultural que respondesse a certas
necessidades e estabelecesse laços e um intercâmbio mais estreitos com Portugal e abraçasse
uma maior abertura cultural à realidade quebequense.»
“Chegámos a um ponto em que há muitos lusodescendentes muito dispersos, alguns que já nem
falam língua portuguesa, é preciso preparar o futuro e a próxima grande etapa será a construção
de um grande Centro, tal como os italianos têm
o Centro Leonardo da Vinci, que promova determinadas actividades culturais e desportivas e que
possa acolher artistas portugueses de qualidade.
Evidentemente que o funcionamento deste Centro não poderia assentar somente no esforço voluntário dos seus membros, como presentemente
acontece com as nossas associações, deveriam
ser criados postos de trabalho remunerados para
os quais, estou certo, deveriam aparecer muitos candidatos com as competências requeridas.
Também não estou a descartar a possibilidade de
num projecto desta envergadura existir um investimento privado, há muitas outras possibilidades
que deveriam ser exploradas e tidas em consideração.»
Pela leitura e rápida análise dos trechos que
transcrevemos, a necessidade da criação de um
Centro Cultural (Casa de Portugal), está muito
enraizada na mente das gerações mais novas mas
enquanto não estiveren criadas as condições propícias à sua concretização, e tudo leva a crer que
não será tão cedo (estou a recordar recentes tentativas que se goraram), por agora o mais sensato
será continuar a apoiar as associações e colectividades existentes que continuam imprescindíveis
para preencher os tempos recreativos e de lazer
de grande parte da nossa comunidade. Como a
sabedoria popular costuma dizer, mais vale um
pássaro na mão do que dois a voar.

Mercredi, le 2 septembre 2020

PRIMEIRO CASAMENTO NA COMUNIDADE DURANTE A COVID-19
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Parabéns aos noivados, Alex e Octávia
SYLVIO MARTINS

H

á momentos para
tudo e este casamento
chegou a bom porto.
Já fui a muitos casamentos
de grande envergadura assim
como a mais pequenos.
Este acontecimento acaba por
ser um dos mais significativos porque, com esta
vida anormal que estamos a viver, o amor não
é esquecido. E com este casamento, espero que
as nossas vidas voltem ao normal. Alex e Otávia
casaram-se numa linda cerimónia no restaurante

Casa Minhota com muita alegria e uma saboroso jantar de alta qualidade. Devido à Covid-19
muitos familiares de Portugal não puderam estar
presentes, mas, com esta tecnologia, tive o prazer
de ver que a maioria da família, ainda que longe,
estava presente. "O casamento deve ser feito de
amor, de respeito e admiração. Deve sobreviver
ao fim da paixão, a tormentas e qualquer tipo de
tentação. Num casamento deve haver diálogo,
não discussão. O importante não é saber quem
tem razão, mas encontrar um consenso".
Eu sei que a vida a dois não é simples mas com
força e amor podemos viver um amor eterno
com felicidade. Parabéns.
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

agência
ALGARVE

Importadores

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

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

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

GILBERTO
ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES
LIGEIRAS

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

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

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

Dentista

www.acaixa.ca

SUDOKU

5

2
3

9 8
6 2

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

8
5 2
4 3

2

6
59 anos ao serviço
dos nossos leitores
e clientes

T.: 514.844.2269

ASS. PORTUGUESA DE LASALLE

9

imóveis

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

T.: 450.681.0612

ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ

CRUZADAS

4
7

1

Notários

T.: 514.495.3284

ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

ESCOLAS

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

Seguros / Financeiros

JES RENOVATIONS

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS

4

7
3

4

5
4

1

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Migas de espargos com entrecosto frito

INGREDIENTES: 1 kg de entrecosto de porco; 500 g de espargos verdes frescos;
500 g de pão caseiro duro; 390 g de tomate em pedaços; 5 dentes de alho; 50 ml
de azeite + azeite q.b.; 2 colheres (sopa) de banha; 1 colher (sopa) de massa de
pimentão; 1 folha de louro; Sumo de 1 limão; q.b. colorau; q.b. sal e pimenta preta;
e q.b. Película aderent.
PREPARAÇÃO: Corte o entrecosto em pedaços e tempere-o com sal, a massa
de pimentão, colorau, os alhos picados, o louro e o sumo de limão. Corte o pão em
pedaços, amoleça-os num pouco de água e desfaça-os com as mãos. Reserve.
Lave os espargos, corte-lhes a parte mais grossa do caule, retire a pele com um
descascador e corte-os em pedaços pequenos. Coza-os em água fervente para
ficarem macios. Reserve tudo. Leve ao lume um tacho largo com a banha e deixe
aquecer. Frite uniformemente o entrecosto, retire para um prato e tape com película aderente. Mantenha ao lume o tacho com a gordura da carne, adicione o tomate escorrido, mexa e deixe apurar. Junte os espargos escorridos e, minutos depois, a água reservada (retire alguns espargos para decorar). Acrescente o pão
amolecido e misture, até ficar com uma consistência moldável. Adicione um pouco de azeite e tempere com sal e pimenta.
Deixe ferver por alguns minutos, mexendo de vez em quando. Rectifique os temperos, retire do lume e elimine o louro.
Leve ao lume uma frigideira anti-aderente com os 50 ml de azeite e deixe aquecer. Junte as migas e, com uma colher
de pau, dê-lhes um formato redondo, virando-as de forma a ficarem coradas de ambos os lados. Coloque-as num prato,
decore-as com os espargos que reservou e disponha o entrecosto em volta. Polvilhe com colorau e sirva de seguida.

HORIZONTAIS: 1. Lisa. Feriado escolar. 2. Pedra miúda com que se
enchem os vãos que as grandes pedras deixam na construção das
paredes. Viktor (...), pri-meiro-ministro da Hungria. 3. Redução das
formas linguísticas “de” e “as” numa só. Grand Prix. 4. Que dão sinais.
5. Progenitor. Letra do alfabeto grego, cor-respondente ao i. Prefixo
(afastamento). 6. (...) Riso, directora da Casa Fernando Pessoa. Mulher celibatária (popular). 7. Elogio. Intensidade. 8. Utensílio de barro
em que fazem criação os coelhos domés-ticos. Centilitro (abrev.). 9.
Autoridade Tributária e Aduaneira. Chadwick (...), ficará celebrizado
principalmente pelo papel de rei T’Challa, em Black Panther (19762020). 10. Doutor da lei, entre os Judeus. Sinal de demarcação. 11.
Médico veterinário. Sufixo (abundância).
VERTICAIS: 1. Presidente da República. Primeiro violinista de uma
orquestra, que a pode reger na ausência do maestro (Música). 2. (...)
Jorge, é a 30.ª distinguida com o principal prémio da Feira de Guadalajara. Que não é o mesmo. 3.Tratar com desvelo exagerado (regional). Suspiro. 4. Vila e sede de concelho do distrito de Portalegre.
Grupo pop sueco formado em 1971. 5. «A» + «o». Borra, sedimento.
Organização Internacional do Trabalho. 6. (...) Méliès, realizador do
lendário filme “Le voyage dans la lune”. 7. Fazer adormecer, acalmar.
Ave pernalta corredora. 8. Pátria de Abraão. Rádio (s.q.). «O segredo
é a (...) do negócio». 9. O maior rio de Espanha. A tua pessoa. Argola.
10. Basta! (interj.). Vai à rua. Centro Nacional de Cibersegurança. 11.
Organização não governamental. Divindade dos Assírios e Fenícios.
Elemento de formação de palavras que exprime a ideia de ovo.
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS

Procura-se homem com experiência para pequenos
trabalhos de renovação em casa. 450-668-1578
PRECISA-SE DE HOMENS PARA TRABALHAR
NUMA FÁBRICA DE ALUMÍNIO.
TEL: 514-362-1300
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

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.

ESTAMOS À PROCURA DE
PESSOAS COM EXPERIÊNCIA A
TEMPO INTEIRO
DURANTE DIA E NOITE.

514-974-4680

ROBERTO
514-992-1586

Companhia em
paisagismo
está à procura de
empregados
com ou sem experiência
com carta de condução.
514-242-7649

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
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

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

EMPREGOS

TERRASSEMENT

UMA ESCOLHA CERTA

Precisa-se de uma esteticista e
uma cabeleireira para um salão de
cabeleireirasituado em Montreal.
514-267-2980
Boa família na área de Côtes-des-Neiges procura senhora séria, com experiência para fazer limpeza de uma
casa honesta e profissional, 2-3 vezes por semana.
Não há “Stress” no trabalho.
LUBA: 514-731-2176

Procura-se cozinheiros com
experiência em grelhado e
cozinha tradicional portuguesa
e o restaurante precisa também
um lava prasto.
514-729-9494
JARDINS DES BEAUX-RÊVES

Companhia paisagista procura homens para
trabalhar nos jardins.
Com ou sem experiência. Bom salário.
514-554-0213 ou 450-641-7389

Precisa-se de um zelador, pessoa que faz
pequenas renovações tal como pintura ou
estucador com experiência. Se possível ter a carta
de RBQ. Réjean: 514-781-3335

†

MARIA DO NATAL MARTINS
1925-2020

É com grande pesar, que a
família vem por este meio
informar o falecimento, em
Montreal, no passado dia 29
de agosto de 1937, com 83
anos de idade, senhora Maria
do Natal Martins natural das
4 Ribeiras, Terceira, Açores,
esposa do já falecido José
Nunes, natural de São Brás,
Terceira, Açores. Ela deixa
na dor seu filho José Carlos
(Paula Mendes), sua filha
Maria José. Netos Hugo, Samuel, Brian e sua neta Kayla.
Sua irmã Maria Fernanda (Já
falecido António Meneses), irmão Eduíno (Odete Bento), Carlos (Maria Lopes), suas cunhadas Odete (já
falecido Francisco Martins), Joaquina (já falecido José
Martins), sobrinhos/as, familiares
e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Est, Mtl
www.memoria.ca
514-277-7778
Missa de corpo presente ontem, terça-feira 1 de setembro de 2020 na igreja Santa Cruz, foi sepultada em cripta no Mausoléu St-Martin. A família vem por este meio
agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma,
se lhes associam neste momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Haja.

†

JOSÉ CARLOS MELO

1944-2020
Faleceu em Montreal no dia
31 de agosto de 2020, com
76 anos de idade, o senhor
José Carlos Melo natural da
Ribeira Grande, São Miguel,
Açores, esposo da senhora
Osvalda Custódio. Deixa na
dor sua esposa seus filhos
Suzanna (Manuel António
Medeiros), José António
(Sandy Alexandre), Sandra
(Vincenzo Di Marco), Danny
(Já falecida Gilda Custódio).
Netos
Steven,
David,
Samuel, Brian, Lucas, Emma.
Sobrinhos/as, familiares e
amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Est, Mtl
www.memoria.ca
514-277-7778
O velório terá lugar amanhã, quinta-feira 3 de setembro
de 2020 das 17h às 21h. O funeral será sexta-feira 4
de setembro de 2020 às 10h na igreja Santa Cruz. Vai
ser sepultado no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
Os seus restos mortais serão transladados para Portugal. A família vem por este meio agradecer a todas a
pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram
na dor. Bem Hajam.

MEMORANDUM

MEMORANDUM
10º ano de saudade

MARIA JUDITH FERNANDES GUEDES
Renovo a profunda gratidão
pelas presenças amigas na
liturgia do 10º ano, em sufrágio pela sua alma, que será
celebrada domingo, dia 13 de
setembro de 2020 às 9h00,
na igreja Santa Cruz situada
no 60, rua Rachel Oeste em
Montreal.
Agradeço antecipadamente
a todas as pessoas que se
dignarem assistir a este ato
religioso.
Marido e filhos

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
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'LA CASA DE PAPEL'. FILMAGENS JÁ ESTÃO A DECORRER EM LISBOA
O regresso de ‘La Casa de Papel’ ainda não tem data prevista mas, ao que parece, as filmagens já retomaram e, para felicidade dos fãs portugueses, bem na nossa capital. Como pode ver abaixo, têm sido partilhadas no Instagram e Twitter algumas imagens de membros de produção e do
elenco em Lisboa. Salta à vista a atriz Úrsula Corberó (que interpreta Tóquio) e ainda alguns recém-chegados ao elenco, entre os quais parece
estar Miguel Ángel Silvestre. Num dos vídeos que anda a circular é até possível ver os dois atores no Elevador da Bica. As gravações em Lisboa
não são uma completa surpresa, uma vez que já havia sido confirmado que a quinta e última temporada de ‘La Casa
COMUNIDADE de Papel’ teria cenas gravadas nossa capital, além de Espanha e até Dinamarca.

Uma Assembleia-geral extraordinária
virtual da Caixa Portuguesa
SYLVIO MARTINS

A

pesar de tudo o que
se passa em Montreal
e através do mundo
todos devem continuar esta
nova vida completamente (a)
normal, e, ao mesmo tempo,
devemos achar novas ideias e
maneiras de poder comunicar todas as informações de uma maneira simples.
Decorreu no domingo, 30 de agosto de 2020 às
15h00 no site web da Caixa Portuguesa Desjardins (www.desjardins.com/caissedesportugais),
a primeira na história da Caixa, uma Assembleia-Geral Extraordinária Virtual.
Esta assembleia foi chefiada pelo presidente
da Caixa Portuguesa, Sérgio Marques e acom-

panhado pela Diretora-Geral Catherine Neves e Para finalizar, gostei muito a mensagem de Guy
Paula Bernardino, secretária do conselho de ad- Cormier, Presidente e chefe da direcção do Moministração.
vimento Desjardins e homem sensacional e caFoi uma assembleia bastante interessante que rismático. Parabéns.
deveria continuar, de uma certa maneira, ser disponível para todos que não podem estar presente
e poder atender e mesmo estar pronto a intervenir em qualquer momento.
E, como todos sabem, tudo o que é novo não
pode ser esquecido, é mais uma nova maneira de
informar todos os seus membros que estão interessados a saber o que se passou. A única crítica
que eu tenho é ter uma parte "Live".
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PORTUGAL CONTABILIZA MAIS DUAS MORTES E 231 INFETADOS POR COVID-19
Portugal registou mais duas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e 231 novos casos de infeção. Desde o início da pandemia, o país acumula 1.824 mortes e 58.243 infetados com o novo coronavírus. Em relação aos dados de ontem, o registo diário de casos representa um aumento
de 0,40% e de mortes de 0,11%. Do total de casos que o país acumula, 42.104 estão recuperados, dos quais 143 curados nas últimas 24 horas.
O número de casos ativos da doença no país sobe assim para 14.315, mais 86 do que na segunda-feira. Internadas estão 350 pessoas (mais
uma do que ontem), 44 das quais em unidades de cuidados intensivos, ou seja, mais três do que na segunda-feira.
Mercredi, le le 2 septembre 2020

COMUNIDADE

Uma História de sucesso com
A Quinta durante a pandemia da Covid-19

dia. É importante não baixarem as mãos quando Joe e Ricardo trabalharam muito durante seis
tudo está contra nós e abraçar o negativismo e meses para que tudo funcionasse bem para o seu
negócio.
esde março de 2020 há construir o positivismo à volta de si.
Hoje em dia o sucesso do restaurante A Quinta
só histórias de horror
está
na Poutine portuguesa, a sua galinha bem
por causa desta malmarinada,
as saborosas batatas fritas e o serviço
dita pandemia. Pessoas que
impecável que este lindo restaurante fornece.
perderam o seu negócio, perParabéns A Quinta.
deram a sua casa, estiveram
fechados durante 3 a 5 meses.
Os proprietários das casas não ajudam e há só
problemas através desta cidade.
Não são tempos facéis para ninguém. Uns trabalham para aguentar outros que estão quase a
cair. E, sim, nós também estamos a sobreviver
pouco a pouco e agradecendo todos que nos ajudam porque não é simples ter um jornal semanal
nestes momentos.
A semana passada fui ao restaurante A Quinta,
do Joe Rebelo e do seu filho Ricardo. E contaram-me a história do seu sucesso. Eu não vou
divulgar tudo, mas seria bom dar uma pequena
visita lá e ver o que eles fazem de bom.
Mas, resumindo, o mais importante é que eles
nunca fecharam, trabalhando sem parar com os
"Take-outs" e principalmente funcionando com o
UBER EATS e outras plataformas que lhes permitiram continuar a servir a sua clientela. Eles
já chegaram a mais de 70 caixas de galinhas por
SYLVIO MARTINS

D
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GRUPO EASTERN

P
1-Columbus Crew 17
2-Philadelphia Union 15
3-Orlando City
14
4-NY Red Bulls
11
5-NE Revolution
11
6-Atlanta United
9
7-New York City FC 9
8-Toronto FC
9
9-FC Cincinnati
8
10-Nashville SC
7
11-Impact Montréal
7
12-Chicago Fire
7
13-DC United
6
14-Inter Miami CF
3
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CAMPEONATO

BRASILEIRO 2020
J
5
5
5
5
5
4
5
2
5
7
2
5
5
4

V
2
2
2
2
1
3
2
1
0
2
1
1
1
1

E
2
2
1
2
3
0
0
1
2
1
1
1
1
0

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

GM
12
12
15
7
7
7
6
9
6
4
8
8
8
6

GS
2
8
10
9
6
8
8
7
12
8
8
14
13
11

2020/09/02 Atlanta United 19:00 Inter Miami CF
NY Red Bulls 19:30 DC United
FC Cincinnati 19:30 Chicago Fire
Columbus Crew 19:30 Philadelphia U.
NE Revolution 20:00 New York City
Nashville SC 20:30 Orlando City
2020/09/05 Orlando City 20:00 Atlanta United
2020/09/06 DC United 19:00 New York City
NY Red Bulls 19:00 Philadelphia Union
Chicago Fire 19:30 NE Revolution
Columbus Crew 19:30 FC Cincinnati
Inter Miami CF 20:00 Nashville SC
GRUPO WESTERN

P
J V E D GM GS
1-Sporting KC
16 5 3 1 1 18 12
2-Seattle Sounders 14 4 3 1 0 13 5
3-Minnesota United 11 4 2 0 2 14 11
4-Portland Timbers 11 4 1 1 2 12 14
5-Real Salt Lake
10 4 1 3 0 11 8
6-FC Dallas
9
6 2 3 1 7
4
7-Los Angeles FC
9
4 1 1 2 16 15
8-LA Galaxy
8
4 2 1 1 10 13
9-Colorado Rapids 8
4 2 1 1 10 14
10-SJ Earthquakes 8
3 0 1 2 12 13
11-Houston Dynamo 7
4 1 2 1 11 13
12-Vancouver W.
6
2 1 0 1 7
10
2020/09/02 Sporting KC 19:30 FC Dallas
Houston Dynamo 20:00 Minnesota U.
Real Salt Lake 21:30 Seattle Sounders
Portland Timbers 22:30 LA Galaxy
Los Angeles FC 23:00 SJ Earthquakes
2020/09/05 Houston Dynamo 20:00 Sporting KC
SJ Earthquakes 22:30 Colorado Rapids
2020/09/06 Minnesota United 20:00 Real Salt Lake
Seattle Sounders 22:00 Portland Timbers
LA Galaxy 23:30 Los Angeles FC
MELHOR MARCADOR
		
1-Jordan Morris [Seattle Sounders]
1-Raúl Ruidíaz [Seattle Sounders]
1-Gadi Kinda [Sporting KC]
4-Maxi Urruti [Impact Montréal ]
4-Daryl Dike [Orlando City]

J
4
4
5
2
3

G
4
4
4
3
3

1-Internacional
2-São Paulo
3-Vasco
4-Fluminense
5-Atlético Mineiro
6-Palmeiras
7-Fortaleza
8-Bahia
9-Flamengo
10-Santos
11-Ceará
12-Grêmio
13-Athletico Paranaense
14-Coritiba
15-Botafogo
16-Corinthians
17-Red Bull Bragantino
18-Goiás
19-Atlético Goianiense
20-Sport

P
15
13
10
10
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4

J
6
6
5
6
5
5
6
5
6
6
6
5
6
6
5
5
6
4
5
6

V
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
2
2
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1
1
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1
1
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3
2
2
2
1
1
4
0
0
3
2
2
1
1
1
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1
1
1
2
2
0
2
1
2
3
3
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4
1
2
3
2
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JORNADA 6
29/08 Atlético Mineiro ADI Athletico Paranaense
Botafogo 0-2 Internacional
Fluminense 2-1 Vasco
Bahia 1-1 Palmeiras
30/08 Fortaleza 3-0 Red Bull Bragantino
São Paulo 2-1 Corinthians
Santos 0-1 Flamengo
Coritiba 1-0 Sport
Atlético Goianiense 0-2 Ceará
31/08 Grêmio ADI Goiás
JORNADA 7
02/09 Ceará 18:00 Fortaleza
Fluminense 18:15 A. Goianiense
Goiás 18:15 Corinthians
A. Paranaense 19:30 Red Bull Bragantino
Bahia 19:30 Flamengo
Botafogo 19:30 Coritiba
Palmeiras 20:30 Internacional
Santos 20:30 Vasco
03/09 Grêmio 18:00 Sport
Atlético Mineiro 19:00 São Paulo
MELHOR MARCADOR
		
1-Thiago Galhardo
2-Paolo Guerrero
2-Wellington Paulista [Fortaleza]
2-Fellipe Bastos [Vasco]
2-Nenê [Fluminense]
2-Alerrandro [Red Bull Bragantino]
2-Cléber [Ceará]
2-Germán Cano [Vasco]
2-Marinho [Santos]
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6
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5
5
6
5
6
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4
3
3
3
3
3
3
3
3

Sporting defronta Viking ou
Aberdeen. Rio Ave 'espreita' Besiktas

A

penas um dia depois de ser
palco do sorteio da segunda pré-eliminatória, eis
que a sede da UEFA, em Nyon,
volta a ser palco de um sorteio.
Desta feita, relativo à terceira
pré-eliminatória da Liga Europa.
O Sporting é, para já, a única equipa portuguesa com lugar reservado
nesta fase. No entanto, poderá ter a
companhia do Rio Ave, em caso de
vitória sobre o Borac Banja Luka.

Os encontros da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, recorde-se,

serão realizados a apenas um jogo
(à porta fechada), que está desde já
agendado para 24 de setembro.

Vieira comenta reforços e lembra
"momento" para justificar
investimentos

L

uís Filipe Vieira, através da
newsletter diária do clube
da Luz, abordou esta terça-feira o momento desportivo dos
encarnados, explicando os investimentos feitos na equipa principal.
Lembrando o regresso de Jesus
como fator de ambição, o máximo
dirigente do Benfica explicou que só
foi possível ao clube investir os montantes já dispendidos pela robustez
financeira do emblema da Luz, mas
também pelo momento que atravessa o futebol mundial.

"Estamos em vésperas do arranque
da próxima época e, apesar dos tempos de incerteza que ainda vivemos,
quero deixar uma palavra de confiança a todos os Benfiquistas.Uma
confiança alicerçada numa redobrada ambição que nos levou à contratação de uma nova equipa técnica
de reconhecida qualidade, liderada
pelo treinador com mais títulos na
história do Sport Lisboa e Benfica
e pela capacidade de ir ao mercado
contratar jogadores internacionais de
enorme prestígio.É nestes momentos de crise que as entidades mais
robustas e consistentes conseguem

por norma fazer os seus melhores
investimentos.E é mesmo isso que
temos feito. Aproveitar este momento de crise para, com base num nivelamento por baixo dos valores de
mercado, ter acesso a talentos que
noutras circunstâncias estariam fora
de hipóteses para nós", começa por
esclarecer Vieira.
"Mas ainda mais decisivo é o fator
credibilidade. Como tenho dito, a
credibilidade é um dos nossos principais títulos conquistados. E só a forte
e reputada credibilidade que temos
no mercado possibilita fazer este
reforço do plantel com uma gestão
eficaz e racional do seu esforço, diluído ao longo de vários anos.Como
fundamental tem sido também o reconhecimento unânime à qualidade
do projeto e das infraestruturas que
criámos – bem testemunhado nos depoimentos de todos os técnicos e jogadores que têm passado nesta casa
– e que nos permite atrair algum do
melhor talento, apesar de estarmos
fora das consideradas cinco principais ligas europeias.Vimos de uma
década com resultados desportivos
no futebol só superada pela década
de sessenta, voltámos a ver o nosso
Clube em duas finais europeias nos
seniores e três nos juniores, em sequência de uma estratégia e rumo
de aposta no centro de formação do
Seixal que é tida como exemplo internacionalmente", finaliza, no que
concerne ao momento do futebol das
águias. (NaM)

"Não consigo imaginar
um Barcelona sem Messi"

A

novela da putativa saída
de Lionel Messi da entidade blaugrana deixou Espanha e o mundo do futebol ansioso
pelo que está para acontecer: o
argentino fica ou não? Será capaz
de Josep Maria Bartomeu, presidente dos culés, travar a vontade
do argentino?
Ninguém mesmo passa ao redor
do maior episódio deste mercado de
transferências e, nesta terça-feira,
Dani Olmo, um dos convocados por

Luis Enrique para os duelos de Espanha na Liga das Nações, não passou
à margem da questão. O futebolista
do Leipzig confessa a sua admiração, caso o Barcelona deixe sair a estrela maior da sua companhia. "Não
consigo imaginar um Barcelona sem
Messi. O Leo esteve no Barça toda
a sua vida e seria uma pena para o
Barça se o deixasse sair, porque é um
dos melhores futebolistas do mundo,
mas não sei o que vai acontecer", referiu Olmo. (NaM)

Mercredi, le 2 septembre 2020
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F1: Lewis Hamilton Vence na Bélgica
uma volta à TOSCANA no dia 13 de setembro,
à RÚSSIA no dia 27 de setembro, a 11 de ouinalmente cá estamos tubro nomeado GP Eiffel em NURBURGRING,
nas montanhas das Ar- 25 de outubro em PORTUGAL, 1 de Novembro
dennes, mais precisa- no GP Emilia Romana em IMOLA, 15 de nomente no famoso circuito de
SPA-FRANCORCHAMPS,
na Bélgica o mais longo percurso da temporada com 7 004 Km e vinte
curvas. Construído em 1921 e desenhado pelos arquitetos, Jules de Thier e Henri Langlois
Van Uphemonde, este circuito é reconhecido
pelo seu prestígio por parte de todos os pilotos
à espera da vitória final, que tem efectivamente um sabor bem especial.
Uma magnífica pista a qual também tem os seus vembro GP da Turquia a correr-se em Istambul,
caprichos como por exemplo a rápida mudan- dois Grandes Prémio em Bahrein, no Sakir a 29
ça de temperatura, os problemas sentidos pela
maior parte dos pilotos na curva um, bem como
as suas longas linha rectas às quais LEWIS HAMILTON, Mercedes GP mais uma vez soube utilizar todo o seu potencial para quebrar um outro
recorde de pista com o magnífico cronómetro de
1m41s252 seg obtendo assim a sua sexta poleposition no Grande Prémio da Bélgica a sua
93 em carreira. Valtteri Bottas da Mercedes GP
e Max Verstappen da Red Bull foram os três primeiros.
HÉLDER DIAS

F

No final da secção classificativa Lewis Hamilton honrou a PANTERA NEGRA e homenageou
o seu amigo e ator Chadwick Boseman que faleceu sábado com 43 anos vítima de um cancro
do cólon.
Outra notícia que nos chegou é que a equipa
Williams deixou de pertencer a família fundadora uma vez ter sido vendida esta semana, segunda a sua diretora Claire Williams. Será que
Bernie Ecclestone estará na transação olhando a
amizade que sempre teve com Sir Frank Williams? Sabemos pelo momento que os novos donos
são a Dorilton Capital.
Domingo de manhã irá chover ou não era a
questão que se impunha sabendo de antemão o
quanto os pneumáticos teriam uma importância
vital para o bom seguimento da corrida mas o sol
raiou no circuito de Spa-Francorchamps só não
raiou para Carlos Sainz da McLaren que teve sérios problemas técnicos e fica fora da corrida.
E, como sendo hábito nestas andanças Lewis
Hamilton da Mercedes com um espetacular arranque dominou e comandou, sob o olhar atento e perseguido de Valtteri Bottas. Uma Ferrari
que luta não somente em pista mas também nos
pits... 5 seg para pôr quatro pneus, na F1, é muito tempo! "mas perdoável uma vez a equipa ter
aproveitado a paragens para injetar ar comprimido no chassi do monolugar do 16 da Ferrari".
AJUSTAMENTO NO CALENDÁRIO 2020
Neste mundo de incertitudes derivado a Pandemia do Covid-19 a FIA ainda conseguiu mais
uma vez modificar o seu calendário, fazendo

de novembro e a 6 de dezembro e finalmente a
13 de dezembro em ABU DHABI no YAS MARINA .
Quanto aos Grandes Prémios anulados desta
temporada foram: Austrália, Mónaco, França,
Holanda, Azerbeijão, Singapura, Japão, Brasil,
Estados Unidos, México, Canadá e China. Próximo encontro a 6 de setembro no GPda Itália
para os 1000 da FERRARI.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1-Lewis Hamilton, Mercedes
2-Valtteri Bottas, Mercedes
3-Max Verstappen, Red -Bull
4-Daniel Ricciardo, Renault
5-Alex Albon, Red Bull
7-Lance Stroll, Racing Point
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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

