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DIA DE PORTUGAL - DIA DE CAMÕES E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS 

Reaprender a ser português

De celebração em celebração vamos empaco-
tando os símbolos vivos da nação, na banali-
dade da rotina factual comemorativa, como 

se tratasse de sardinhas embrulhadas em folhas de 
jornal. Festa de desobriga com golfadas de incenso 
para o corpo moribundo da nação.

A 10 de Junho de 1580 morre Luís de Camões, o Ho-
mem que cantou o alvorecer e expandir de Portugal. 
Camões conseguiu, na sua incom-
parável epopeia “Os Lusíadas”, 
imortalizar o espírito português. 
“Os Lusíadas” tornaram-se o livro 
da identidade portuguesa. Identi-
dade esta, com o tempo desbotada 
pelo sol desgastante da ideologia e 
pelas ondas enleantes das revolu-
ções.

Os descendentes dos Homens-
-bons afirmam que, à morte de Ca-
mões, Portugal também morreu. 
Seguramente, uma afirmação certa 
no que respeita à classe política dos 
governantes de Portugal. Esta já não entende Camões 
nem entende a alma portuguesa, hoje residindo no 
borralho das cinzas do povo. Um governo “fraco torna 
fraca a forte gente…” escrevia aquele visionário que ao 
morrer terá dito "Morro com a Pátria"!

Não, Portugal não morreu. Só morrerá quando deixar 
de possuir aquilo que o criou, ergueu e tornou especí-
fico: a fé. A grandeza de Portugal foi construída à som-
bra do cristianismo. O povo assumiu a missão cristã 
tornando-a sua. Pátria e fé eram uma coisa só. O povo 
sabia conjugar o “heroico” com o “imortal”. Assim, os 
portugueses descobrem o mundo como missionários 
da pátria. Com o andar dos tempos perdeu-se o povo e 
com ele a pátria também. Agora, dela pouco mais resta 
do que massas à deriva e um Estado de abutres que 
voam sobre elas.

A obra à nossa frente não será menos arrojada e gran-
diosa do que a dos descobrimentos. Já não chega uma 
restauração, é necessária uma nova descoberta. Hoje, 
os Homens Bons” terão de se lançar à missão de, pri-
meiro, descobrir o povo e a pátria, na redescoberta do 
cristianismo e da energia lusitana que nos deram ros-
to!.

Para ressurgir terá de descobrir “mares nunca an-
tes navegados”. Terá de ultrapassar a “Taprobana” do 
materialismo institucional estatal e religioso. Terá de, 
como os nossos “egrégios avós”, possuir a coragem de 
se lançar no fluxo da vida, arriscar e ousar “pecar cora-
josamente” para abandonar as certezas dos “Velhos do 

Restelo” que, agarrados às velhas ideologias materia-
listas, fizeram o 25 de Abril, embrulhando, com elas, 
um povo inteiro. Filhos da escrava, da russa Agar, da 
gálica Libertas, continuam a enxovalhar, inconscien-
tes, a grei.

Portugal, desembrulhado, voltará a descobrir-se povo 
e então redescobrirá a missão que o levará à vitória 
sobre o nevoeiro estranho que embacia o cérebro das 
nossas elites e tolhe a vida moura do país.

Então, alijará as formas mecanicistas do seu pensar 
para poder proporcionar o salto quântico da nova físi-
ca, a nova consciência. Uma nova mundivisão, surgida 

já não de revoluções de interesses oportunos e subju-
gadores, mas dum impulso genuíno de verdade, dum 
desejo de liberdade criadora e universal.

Não teremos a ajuda dum infante D. Henrique que 
concatenou então saber e engenho e energia univer-
sal. Seremos ajudados por um processo paulatino 
desformatizador das formas do medo, do ganho, da 
avidez e do poder. O sofrimento e o desespero duma 
natureza cada vez mais atrofiada despertar-nos-á para 
uma nova criatividade, um novo pensar. Então sonho 
e realidade serão as formas do mesmo pensar. Então 
seremos tão livres que não saberemos onde a liberdade 
começa nem acaba. Então navegaremos à tona do mar 
como se esta fosse o seu fundo! Descobriremos no céu 
do horizonte novos mundos com caminhos diferentes. 
Nesse mundo da nova consciência a dignidade já não 
é apenas humana, passa a ser natural!

No novo mar português, o Povo já não descobre; ele 
pode criar porque a nova cultura já não é poder nem 
ter, mas sim relação.

Até lá vamos rasgando a cobertura das ideologias que 
nublam o céu português: nessa tarefa descobriremos o 
que significa reaprender a ser português. Das abertu-
ras surgirão novas auroras e do céu baixarão as cores 
do arco-íris. Então todas as relações e ligações serão 
libertadoras e benditas porque, entre uns e outros, dei-
xará de haver muros, para nos delimitar chegarão ape-
nas as cores do arco-íris.

ANTÓNIO DA CUNHA DUARTE JUSTO
Pegadas do Tempo
Cronista em Portugal

FOTO DA SEMANA

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.



LA VOIX DU PORTUGAL | MARDI LE 15 JUIN, 2021   | 3 CRÓNICA

CARICATURA DA SEMANA

JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Melhor precisa-se

É sabido que Portugal precisa 
de fazer diversas reformas, 
as chamadas reformas estru-

turais, tema este de tal forma recor-
rente que se assemelha às obras de 
Santa Engrácia! 

Já abordei aqui que quaisquer reformas que se fa-
çam, há uma que é importante para pelo menos não 
haver reversão: a reforma de mentalidade. E aqui ne-
cessitamos de liderança fortes e competentes. 

Quando refiro fortes não me refiro a lideranças ce-
gas nos seus preceitos que empurram forçadamente 
as suas ações de forma indiscriminada. Refiro sim 
lideranças capazes de ir ao terreno explicar o que se 
pretende, os objetivos e assumirem esse compromis-
so mesmo junto dos céticos. Infelizmente Portugal 
peca neste departamento: as lideranças são fortes no 
oportunismo e corporativismo mas fracas na visão e 
na mudança que devem implementar no país. Não 
estou de todo convencido com a velha máxima que 
um político que pretenda reformar enfrentará ime-
diatamente uma onda de impopularidade e conse-
quentemente se verá derrotado rapidamente. 

Creio que assim que a população começar a ver re-
sultados das verdadeiras reformas que o país precisa 
essa impopularidade será pequena, reservada apenas 
aos velhos do Restelo apegados a um passado de me-
diocridade. 

É certo que haverá resistência: há que desalojar in-
teresses e corporações firmemente instaladas, táticas 
estas em que os governos em Portugal se especializa-
ram, povoando as múltiplas instituições com perso-
nalidades amigas dos interesses. 

Vejamos os casos: Mário Centeno que passa de mi-

nistro das finanças a presidente do banco de Portugal; 
nomeação de Ana Paula Vitorino (esposa do atual 
ministro Eduardo Cabrita) para a Entidade Regula-
dora dos Transportes; a TAP, onde se desenha uma 
guerra interna entre António Costa e o seu ministro 
Pedro Nuno Santos, para além da desastrosa reversão 
da sua quase privatização; o Novo Banco, resquício 
do antigo BES (Banco Espírito Santo), cuja venda 
também desastrosa tem custado milhares de milhões 
ao estado, ou seja, aos contribuintes; os incêndios 
que causaram dezenas de mortos pondo a descoberto 
a inoperacionalidade ou fragilidade no combate aos 
incêndios; o caso de Tancos, com material de guerra 
que desaparece e misteriosamente volta a aparecer. 

Temos agora o caso de passagem de informação de 
manifestantes russos em Lisboa, em que a câmara 
passa informação pessoal destes às autoridades rus-
sas através da embaixada russa. 

Vem a descobrir-se que afinal já se fizera o mesmo 
com as autoridades chinesas e venezuelanas... para 
cúmulo, cómico ou triste de país terceiro-mundista, 
temos o ministro Augusto Santos Silva (negócios es-
trangeiros) a dizer o seguinte: 

“"Espero que as autoridades russas que receberam 
indevidamente os dados cumpram as leis internacio-
nais e os apaguem". 

Seria para rir se não estivesse a vida de pessoas em 
perigo! 

Como cereja em cima do bolo, que não será a úl-
tima pois são umas atrás de outras, temos Pedro 
Adão e Silva, ex-secretário nacional do PS, nomeado 
para comissário organizador das comemorações dos 
50 anos do 25 de Abril, com equipa e equivalência 
ministerial, com contrato que se prolonga dois anos 
para além destas comemorações... não procurei com 
profundidade, mas julgo que nem os jogos olímpicos 
têm comissões que se prolongam dois anos para além 

da sua data efetiva, em nenhum país! 
O interessante é atribuir tal função, comemorativa 

de uma data acerca da pluralidade de opiniões e de 
participação política e cívica, a um propagandista do 
PS, até agora comentador na televisão onde a profu-
são das suas opiniões são marcadamente PS, para o 
melhor e para o pior.

Onde está o maior partido da oposição? Em parte 
alguma, pois vemos o seu líder Rui Rio mais preocu-
pado em se apresentar como uma segunda versão do 
atual PS, do que preocupado em ser alternativa. 

Reformar é preciso, mas para isso precisamos de 
melhores atores políticos, mais competentes e menos 
toldados pela ideologia, pragmáticos mas sem descu-
rar o lado humano de liderar um país. 

A deficiente liderança que vemos na política é tam-
bém consequência da falta de exigência por parte do 
povo: se este se manifestasse em vez de ser amorfo; se 
o povo penalizasse estes erros, logo nas sondagens, 
mas acima de tudo nas urnas, decerto que haveria 
pressão para os representantes políticos pensarem e 
fazerem melhor. 

Até lá, Portugal continuará condenado à mediocri-
dade e à mendicidade dos dinheiros externos, preso 
a teias de interesses corporativistas.
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Dia dos namorados no Brasil

Dia 12 de junho comemora-se 
no Brasil o Dia dos Namora-
dos. 

Diferentemente de alguns países que 
têm data diferente e chamam a comemoração de Dia 
de São Valentin, os motivos são os mesmos ou seja, é 
uma data especial na qual 
os namorados celebram 
a união amorosa do ca-
sal. A troca de presentes, 
um jantar à luz de velas, 
a troca de cartão român-
tico com direito a estam-
pa de um coração, fazem 
parte da demonstração 
de carinho, afeto e sobre-
tudo do amor que o par 
de noivos nutrem entre 
si. Segundo a história, os 
países que celebram o dia 
dos namoradas em 14 de 
fevereiro como Canadá,  
Estados Unidos e alguns países da Europa, baseiam-
-se na figura de São Valentim, Bispo da Igreja Católica 
preso e condenado à morte porque continuou fazendo 

casamentos apesar da proibição do rei Cláudio II de 
Roma no século III. Daí, a origem do nome VALEN-
TIN DAYS ou dia dos namorados.

No Brasil a comemoração do dia dos namorados em 
12 de junho, baseia-se no mês que é festejado com 
muita pompa Santo Antonio, o santo casamenteiro. 
Danças típicas, fogos de artifícios, rojões, festas com 
iguarias como pipoca, pé de moleque, cangica, vinho 
quente  maçã do amor, pinhão, paçoca e sobretudo 

quentão, que é a bebida preferida nesta ocasião fazen-
do a alegria não só dos namorados como das famílias 
enganjadas nesta festividade junina. 

JOÃO
APARECIDO DA LUZ

Dia de Portugal, de Camões e das comunidades Portuguesas 
integrado no Festival Portugal internacional de Montreal

O Festival Portugal Internacional 
Já tem uma longa história para 
trazer tesouros escondidos de 

Portugal, e não só. Este ano, devido a pandemia, 
houve uma grande mudança, para uma sala "ITA-
LIANA". Mas, é assim que quiseram e fizeram assim 
tal como eles organizaram. 

Quinta-feira 10 de junho às 16 horas, o evento ini-
ciou-se com Ari Skye can-
tando o hino do Canadá 
e Sara Franco cantando o 
hino de Portugal. Depois 
iniciou-se com discur-
sos de individualidades 
da diaspora, Sr. Cônsul-
-Geral de Portugal em 
Montreal António Barro-
so presente no palco, Da-
niel Loureiro que estava 
presente no palco, Sr. De-
putado da assembleia do 
Quebec Carlos Leitão no 
palco, Dr. Horácio Arru-
da virtualmente, e o resto 
também em modo virtual.

Depois das saudações destas individualidades teve 
inicio o festival com a Marta, que cantou a canção 
Amália everywhere e sem esquecer a mestra da ceri-
mónia que era Viviana Lourenço. 

Sexta-feira dia 11 de Junho às 16 horas foi iniciado o 
segundo dia do festival, com introduçao com Daniel 
Loureiro e Viviana Lourenço. Iniciou-se o espetáculo 
com uma cantora de origem Portuguesa Ari Skye, com 
uma linda voz e Jason Coroa bastante conhecido de to-
dos nós, possuidor de linda e poderosa voz, claro para 

fechar com chave de ouro ouvimos a canção nacional. 
Marta Raposo cantou e encantou com sua linda voz 
castiça de fadista como ela nos habituou nos inúmeros 
espetáculos executados.

Sabado, dia 12 de junho às 14h, com um espetáculo 
para crianças, com aresentação de Gabriel David Feio, 
um jovem promissor com muito potencial, na sua jo-
vem idade é fora do vulgar.

Todos os assistentes eram dirigidos para a sala de  ex-
posição de arte e cultura, os artistas presentes foram, 
Maria João Sousa coordenadora do evento, Candida 
Martins, Graça da Rocha, Vitor Carreira Gaspar, Do-
mingos-Ana Martins. Seguiu-se o espetáculo musical 

com Sara Franco 
e o seu guitarrista 
Jean-Filipe.

Seguiu-se um 
pequeno concur-
so Voz do Fes-
tival 2021, três 
concurrentes mas 
com umas vozes 
extraordinárias 
e ainda mais que 
são todos Portu-
gueses.

Depois do con-
curso foi de Suzy 
D. cantora Jazz/
Rock/Pop que en-

cantou com a sua linda voz, com um futuro risonho. 
Fechou o espetaculo o iniguálavel conjunto CON-
TACTO, de facto é um contacto electrisante ouvir es-
tes artistas musicais, que unidos por amizade e gosto 
pela musica existem ja à 34 anos na comunidade longa 

vida para eles para que continuem a nos fazer escutar 
as suas musicas.

Domingo, 13 de junho às 16h foi um festival bem 
variado com um espetáculo do DJ Rafeiro, Marya, Jay 
Duende e para finalizar, o Grupo Maracujá.

Foi pena que mesmo se foi uma edição virtual, mui-
tos tiveram dificuldade em ver o festival em linha e que 
mesmo hoje, segunda-feira não foram capaz de o ver. 

Até p'ró ano se Deus quiser.

JORGE MATOS
admin@avozdeportugal.com
Diretor do jornal
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SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

EM MEMÓRIA 
DOS NOSSOS 
PAIS,
de todas as gerações

Domingo, dia 20 de junho, 
das 10h00 às 16h00

VENHAM  
RECOLHER-SE 
NA MAIOR DAS 
INTIMIDADES NUM DOS 
NOSSOS LOCAIS DE 
SEPULTURA

• Mausoléu 
de Saint-Martin 
• Jardim das Memórias
• Columbário de Laval 
• Columbário 
de Bellechasse
• Columbário 
de Pointe-aux-Trembles

Na ocasião será entregue 
uma lembrança a cada 
família. 

Aceitamos um máximo de 
seis pessoas por família.

O MURO DA MEMÓRIA 
PARA NÃO ESQUECER 
AS GERAÇÕES 
PASSADAS.

Tem vontade de fazer 
um gesto de memória 
sem se deslocar ? 
Convidamo-los (as) 
a visitar memoria.ca 
e escrever um 
pensamento no nosso 
espaço virtual, O Muro 
da Memória. Estas 
mensagens serão 
projetadas através 
da luz no coração do 
Mausoléu Saint-Martin.

514 277.7778    memoria.ca

Adeus ao Romados

Domingo fiquei de 
boca aberta quan-
do vi no Facebook 

a triste notícia. Muitos especulavam 
mas já é oficial. O Romados encerrou 
as suas atividades. 

Depois de 27 anos a servir a comuni-
dade, o Plateau, e a enriquecer o nome 
da gastronomia portuguesa. 

Deixou de ser. 
Fiquei muito triste com esta notícia e 

acho que muitos vão se lembrar o que o 

Romados fez e deu a nossa comunidade 
portuguesa e à cidade de Montreal. 

Estes pioneiros fizeram muito para dar 
um nome significativo ao frango portu-
guês. Quando eu falo de frango portu-
guês a um quebequense, todos eles fa-
lam que é o melhor frango em Montreal.

E isto é só em Montreal porque nin-
guém é capaz de fazer melhor frango 
fora da grande região de Montreal. 

Convido todos a ir à Poule Mouillée, 
saborear um bom frango de alto nível, 
situado no 969 Rachel este, onde pode-
rão ver, ao mesmo tempo o meu filhote, 
que já está a trabalhar lá e adora o seu 
emprego. Obrigado e bom apetite.

P3P em modo festa
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com

O verão já está a che-
gar e o Covid-19 
já está quase em 

super controlo e a partir desta semana 
estamos na zona amarela. 

O que é muito bom para todos nós. 
E, ao mesmo tempo o restaurante P3P 
festejou a chegada do verão com Tony 
Mickael, no terraço fez um espetáculo 
sensacional e fez um "LIVE" no face-
book para alegrar todos. Não esquecer 
que o P3P está situado no 3224 Boul. 
Rosemont em Montreal. Parabéns por 
esta iniciativae força.
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HÉLIO BERNARDO LOPES
Jornalista em Portugal

PARA BIDEN É ESSENCIAL

Na próxima quarta-feira, em 
Genebra, terá lugar um en-
contro entre o Presidente 

Vladimir Putin e o seu homólogo 
norte-americano. O primeiro encontro entre os dois 
Chefes de Estado, desde que Joe Biden chegou à Casa 
Branca.

Nos termos usuais, estes encontros costumam termi-
nar com uma conferência de imprensa conjunta, como 
se deu com o encontro de Putin com Trump. Simples-
mente, após esta reunião, Trump ignorou publicamente 
as conclusões – quem saberia se eram verdadeiras ou fal-
sas? – das suas agências de inteligência, dizendo acredi-
tar no seu homólogo russo, quando disse que Moscovo 
não interferiu nas eleições de 2016. A controvérsia ge-
rada, naturalmente, teria de ser grande a diversos níveis 
norte-americanos, sempre desejosos de criar um clima 
belicista e sem compreenderem que as secretas norte-
-americanas o que têm é de informar o Presidente, não 
de esperar dele o que este não entenda dizer. Um pouco 
como referiu, há pouco, o Presidente Marcelo Rebelo 
de Sousa, salientando que quem Governa é o Governo e 
não os especialistas. Ao contrário do que referiu alguém 
da Casa Branca, uma conferência de imprensa não é o 
formato apropriado para comunicar claramente com a 
imprensa livre sobre as questões a serem discutidas na 
reunião – aliás, duas reuniões. Nesta situação, porém, 
teria de ser assim, a sós, porque tal é o mais conveniente 

para Joe Biden. De resto, o The New York Times expli-
cou que o Governo russo estava interessado em que os 
dois líderes realizassem uma conferência de imprensa 
conjunta. O problema é que esta usual metodologia não 
convinha a Joe Biden. E eram diversas as razões para 
falar aos jornalistas a sós. Em primeiro lugar, lá surgi-
ria uma possível pergunta ao redor daquela brutalidade 
política e diplomática ao redor de ser Vladimir Putin 
um assassino!! E como é que Biden iria responder...?

Em segundo lugar, a conversa treteira dos Direitos 
Humanos, como já escrevi há uns bons dias atrás, teria 
sempre uma resposta contundente de Vladimir Putin, 
dado que a violação dos mesmos, nos Estados Unidos, 
bem como a exploração mundial dos povos, são meca-
nismos de prática diária e histórica. E, em terceiro lu-
gar, Biden corria o risco de ouvir de Vladimir Putin algo 
deste tipo: os nossos serviços de inteligência possuem 
provas de que o seu filho teve negócios escuros na Ucrâ-
nia. Ou seja, provas como as possuídas, alegadamente, 
sobre os Skripal e sobre Navalny. O grande problema 
de Joe Biden é que, sendo católico, sabe bem que Jesús 
apontou para que lançasse pedras sobre Maria Madale-
na o primeiro que nunca tivesse pecado...

Por fim, cada um de nós: ao proceder deste modo, Joe 
Biden mostrou ao mundo realmente livre que alguma 
coisa deveria temer por via de uma conferência conjun-
ta, ou não lhe teria fugido. Precisamente o contrário de 
Vladimir Putin: preferia uma conferência de imprensa 
conjunta. O primeiro teve medo do que lhe poderia sur-
gir pela frente, o segundo pretendia enfrentar, a dois, os 
jornalistas. Mas, enfim, temos a democracia...

FILARMÓNICAS
Divino Espírito Santo T.: 514.844.1774
Portuguesa de Montreal T.: 514.982.0688

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Associação dos Pais T.: 514.495.3284
Associação Nossa Senhora de Fátima T.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do Canadá T.: 514.844.2269
Associação Portuguesa de Lasalle T.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse T.: 450.435.0301
Associação Saudades 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 Montreal T.: 514.619.5932
Festival Portugal Internacional de Montreal T.: 514.923.7174
Liga dos Combatentes T.: 514.844.1406

IGREJAS
Missão Santa Cruz T.: 514.844.1011
Missão de Nossa Senhora de Fátima T.: 450.687.4035

Campinos do Ribatejo T.: 514.648.8343
Cana Verde T.: 514.618.9087
Estrelas do Atlântico T.: 450.681.0612
Ilhas do Encanto T.: 514.388.4129
Praias de Portugal T.: 514.844.1406

GRUPOS FOLCLÓRICOS

CENTROS
CENTRO D'AÇÃO SOCIO-COMUNITÁRIO T.: 514.842.8045
CENTRO DE AJUDA À FAMÍLIA T.: 514.982.0804

EMBAIXADA DE PORTUGAL EM OTAVA
645 Island Park Dr, Ottawa, ON K1Y 0B8
T.: 613.729.0883 

CONSULADO PORTUGAL EM MONTREAL
2020 Boul. Robert-Bourassa #2425, Montréal, QC H3A 2A5
T.: 514.499.0359

SERVIÇOS CONSULARES

HORIZONTAIS: 1 - Hoje é o Dia Mundial do Dador de (...). Antigo 
guarda-redes que tinha sempre um sorriso (1962-2021). 2 - João 
(…), testou positivo à covid-19 e está fora do Europeu. Prefixo 
(afastamento). 3 - Ruminante bovídeo. Viagem. 4 - Vazios. Rezes. 
5 - Rádio (s. q.). Jogador da Dinamarca que caiu inanimado no rel-
vado, mas recuperou. 6 - Filme indiano com estreia marcada para 
este ano. Deserto. O fim da sorte (pista interpretativa). 7 - Argolas. 
«De alto (...) quem alto sobe». 8 - Prestar para. Pode fazer toda a 
diferença numa lei. 9 - Eles. Jorge (...), tornou-se no primeiro judo-
ca português bicampeão mundial. 10 - Vamos (...), nova rubrica do 
Público na Escola. 11 - Deserto situado no continente asiático, a sul 
da Mongólia. Verbal.
VERTICAIS: 1 - António (...), o escritor que tinha sempre um livro 
para oferecer (1939-2021). 2 - Antes de Cristo (abrev.). Algoz. 3 - 
Bronco (pop.). Grande porção (popular). Rubídio (s. q.). 4 - Conhe-
cimento. Compareci. 5 - Unidade de Cuidados Intensivos. Prefixo 
(repetição). Era Uma (...), associação criada em Casa Branca que 
quer levar cultura a todo o concelho. 6 - Estónia (código de Inter-
net). Estado membro dos EUA que se encontra situado na parte 
central do litoral atlântico. 7 - Decifrei. Quilómetro (abrev.). Este 
país perdeu as vogais, mas não perdeu dados dos organizadores 
de protestos em Lisboa (pista interpretativa). 8 - Que tem nós ou 
saliências. Osga. 9 - Centésima parte do hectare. Cantar (o cuco). 
10 - Sódio (s. q.). Metera em apertos (fig.). 11 - Peça de artilharia 
semelhante a um morteiro comprido. Interjeição que se emprega 
para excitar ou animar.

CRUZADAS

HUMBERTO PINHO DA SILVA
humbertopinhodasilva@gmail.com

ONDE SE FALA DE INGRATIDÃO
E DO FIM DO MUNDO

Que Camilo não foi exímio 
poeta, é sobejamente co-
nhecido. O maior prosador 

português, escreveu, todavia, poe-
mas que merecem ser lidos.

Para mim, o melhor, é: “ Os Amigos”, que relata, em 
verso, o que é a vida e o comportamento humano. Na 
hipótese de haver leitor, que o não conheça, apesar, de 
a cada passo, ser citado em seletas, vou transcreve-lo:

Os Amigos
Amigos, cento e dez ou talvez mais
Eu já contei. Vaidades que sentia:
Supus que sobre a terra não havia
Mais ditoso mortal ente os mortais!

Amigos, cento e dez, tão serviçais
Tão zelosos das leis da cortesia,
Que já farto de os ver me escapulia
Às suas curvaturas vertebrais.

Um dia adoeci profundamente:
Ceguei. Dos cento e dez houve um somente
Que não desfez os laços quase rotos.

-Que vamos nós (diziam) lá fazer?
Se ele está cego, não nos pode ver!…
- Que cento e nove impávidos marotos.

(Da Revista Ilustrada)
Frequentemente abordo a “ ingratidão” e louvo a ami-

zade de quase todos os caninos.
S. Paulo avisou Timóteo: que nos últimos dias haveria 

homens: “ desobedientes aos pais e mães, ingratos, pro-
fanos” - 2Tm3:2

Será que estamos nos últimos dias? Não sei. É perigoso 
especular sobre o tema, já que a Bíblia tem passagens 
obscuras, de difícil interpretação, sobre a Parusia e a Es-
catologia.

Muitos versículos do Livro Sagrado, diz Daniel: “ estão 
fechadas e seladas até ao fim dos tempos” (Daniel:l2,9)

É, portanto, para o leigo, arriscado tentar interpretar 
as palavras enigmáticas; mesmo teólogos experimenta-
dos se enganam. Para mim a profecia, que mais me im-
pressiona é a revelada em: Deuteremónio:30:1,5 - que 
relata o regresso dos judeus à Palestina:

“O Senhor, teu Deus, te reconduzirá à terra que pos-
suíam os teus pais e te dará a sua possessão”.

Além dessa profecia, existem outros sintomas do fim 
do mundo. Se abrires a tua Bíblia, lá as encontrarás; mas 
não é meu propósito relatá-los, visto não ser exegeta 
para o fazer com autoridade. Apenas pretendo falar da 
ingratidão que grassa pelo mundo: filhos abandonam 
os pais ao cuidado de estranhos; e netos maltratam os 
avós e pais, com palavras e atos. Camilo lamenta-se que 
tendo numerosos amigos, perdendo a saúde e a influên-
cia, que possuía, não restou um só, que o fosse reconfor-
tar. O que aconteceu ao genial escritor, acontece a todos 
nós. Quando se ocupa cargo de relevo, e a  mass-media 
louva, a nossa casa parece a de Job, mas uma vez caídos 
em desgraça ou afastados por aposentação, os “amigos” 
desaparecem: - “ O  que vamos nós lá fazer?” Já não nos 
pode ser útil!… - Dizem.

Outros, após receberem benesses, viram as costas, e 
declaram: - “ Já não preciso dele para nada!…”Mas já 
precisaram…

É pela ingratidão humana, que muitos preferem a ami-
zade dos cachorros.
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por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades
Portuguesas - 10 de junho de 2021

Caras e caros compatriotas,

Neste Dia de Portugal, de Camões e das Comunida-
des Portuguesas, dirijo-me a vós a partir dos Estados 
Unidos da América, onde neste ano celebrarei o 10 de

junho com a comunidade portuguesa.

Junto-me assim a uma festa que acontece pelo mun-
do inteiro e que tem os portugueses, em particular 
aqueles que residem no estrangeiro, como seus prota-
gonistas e grandes dinamizadores.

Onde está um português está Portugal. Hoje cele-
bramos esse Portugal no Mundo, nos 5 continentes e 
em mais de 100 países. Lembramos hoje as primeiras 
gerações de emigrantes que partiram para os Estados 
Unidos, o Brasil, o Canadá, a Venezuela e outros paí-
ses, em busca de uma vida melhor, como lembramos 
os seus filhos e netos ou tantos jovens graduados e pós-
-graduados portugueses que vivem hoje em mobilida-
de constante.

Com todos eles, que hoje celebramos, deve existir um 
diálogo permanente, quotidiano, olhando para o futu-
ro sem esquecer o passado: - Preservando a memória 
através da museologia, da literatura ou das tradições

que o movimento associativo mantém vivas;

- Criando e reforçando as redes científicas, culturais, 
económicas e sociais entre o país e a diáspora;

- Prestando serviços de qualidade nos postos consu-
lares no estrangeiro;

- Reforçando os vínculos que ligam portugueses e 
lusodescendentes ao país, através do ensino da língua 
portuguesa, da ação cultural externa, do incentivo ao 
investimento e do apoio ao movimento associativo.

A Diáspora, um importante ativo estratégico do nos-
so país, tem a particularidade de nos levar ao mundo 
devolvendo-nos a Portugal, fazendo-nos avançar sem 
deixarmos, contudo, de refletir sobre o país que somos.

Permitam-me que manifeste a minha alegria pelo re-
gresso das visitas às comunidades e da oportunidade 
de, como aqui, nos Estados Unidos, ouvir as suas his-
tórias, conhecer os seus feitos, o seu dia-a-dia e, uma 
vez mais, ver a sua capacidade de resiliência e a sua 
coragem. 

Em tempos pandémicos, essas características foram 
especialmente evidentes: no esforço que fizeram para 
manter a distância aos amigos e familiares que os espe-
ravam em Portugal, no exemplo que deram de entrea-
juda e solidariedade nos países de acolhimento; e no 
facto de termos tantas e tantos portugueses notáveis, 
que estiveram e estão na linha da frente do combate 
a pandemia e que hoje saudamos em particular: mé-
dicos, enfermeiros, investigadores, alguns deles com 
importantes contributos para desenvolvimentos das 
vacinas contra a Covid19, auxiliares de saúde e todos 
os que contribuíram para combater esta situação que 
ainda nos afeta, mas que esperamos que progressiva-
mente possamos ultrapassar e retomar a normalidade.

Celebremos hoje as comunidades portuguesas e a lín-
gua de Camões, sem as quais não saberíamos o que é 
Portugal ou ser português no mundo.

Feliz 10 de junho para todas e para todos.

Berta Nunes
Secretária de Estado das 

Comunidades Portuguesas

Eu ousei ficar aqui
Eu ousei ficar em silêncio, 

Sim! Eu ousei
De mãos atadas então tudo ficou sombrio

Mas a poesia, ainda cultivo n’alma...
Mesmo com tanta escuridão e sombra.

Eu ousei compor e te recompor 
Em belas-letras mortas 
Nas cósmicas sombras

Na mais completa escuridão astral  
Eu ousei ficar em silêncio nas trevas

Pois deixei fragmentos 
Do meu coração partido 

Espraiados aos ventos insulares  
Sem medo eu tento juntá-los.... 

E me refazer
Hoje, sou apenas errante, estrangeira.

Abrigada nas celestes infinitudes
Dos nevoentos estros meus

És tu a minha ebúrnea poetisa 
Que repousa em tranquilas 

E límpidas águas de um rio claro
Calo-me, não quero gritar, amedronta

Tudo está tão vazio e tão triste, 
Perdi-me aqui.

Mas ousei ficar em silêncio...límpida...
Não se cale amor meu

Grite alto alabastrina musa minha
Esbravejes 

Para quem quer escutar
Liberta de bagagem vulgar, me refiz

Desígnios da alma, ainda me faz voltar
Preciso explicar!? Estou aqui, calada…!

Sou eu que em silêncio te escuto
Sou eu que calado te sinto 

Tu sempre tão bela 
Tu sempre tão fugaz 

Fabiane Braga Lima e Samuel da Costa
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POR QUE DEVO SER VACINADO?

Para me proteger contra a COVID-19 e não ficar doente. Mesmo 
que muitas pessoas se recuperem sem tratamento, outras podem 
até morrer devido à COVID-19. Ela também pode causar problemas 
cardíacos ou respiratórios como a pneumonia, ou problemas do 
sistema nervoso.

Vamos continuar a nos proteger!
Nos próximos meses, enquanto a maior parte da população ainda 
não tiver sido vacinada, a COVID-19 ainda estará presente.

Nós todos queremos 
saber mais sobre a 
vacinação contra a 
COVID-19

Québec.ca/vaccinCOVID
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

SEMPRE MAIS PERTO DE SI
4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

A mercearia das 
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
T.: 514-849-3808

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

www.acaixa.ca

SEGUROS
Doença Grave

Invalidez | Vida

PLANO POUPANÇA
- Reforma - Investimentos

- REER-CELI

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

Tel.: 514.522.5175

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

RBQ: 5599469301
T.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

RUI MIGUEL RODRIGUESRUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.comrlarenovation@outlook.com

GILBERTOGILBERTO

Cimento, cerâmica,Cimento, cerâmica,
casas de banho,casas de banho,

cozinha, canalizaçãocozinha, canalização
e muito mais...e muito mais...

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

PAULO F. 
GONÇALVES

T.: 514 884.0522

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

Padaria

Seguros / Financeiros

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Atum à Gomes de Sá

IMPORTADORES
DE PRODUTOS

DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

Mercearias

T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR

Renovações

assure-toi.ca

SUDOKU

INGREDIENTES: 
4 batatas grandes
2 alhos poró grandes
350g de atum em água
½ cebola
4 ovos
500 mls de vinho branco
Salsinha seca e fresca
Sal e pimenta preta
azeite de oliva
azeitonas 

61 anos ao serviço 
dos nossos leitores e clientes

GUIA

Restaurante

imobilíaria

Renovações

60 anos 
ao serviço 
dos nossos 

leitores 
e clientes

681 Jarry Este,
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE
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EMPREGOSANEDOTAS

PREPARAÇÃO: Pré-aqueça o forno a 200ºC e comece por descascar as batatas 
e cortá-las em rodelas aproximadamente iguais, para que cozam uniformemente. 
Coloque as batatas cozendo em água e sal junto com os ovos. Lave bem e corte 
o alho poró em juliana. Coloque num tacho e polvilhe salsinha seca e sal. Regue 
com azeite, de forma a cobrir todo o fundo, e refogue o alho poró por um pouco 
mais de 5 minutos, mexendo para que não queime. Continue preparando esta re-
ceita de atum à Gomes de Sá: adicione a cebola cortada em meias luas e o vinho. 
Envolva e deixe refogar até secar. De seguida acrescente o atum e a sua água, 
envolva e deixe cozinhar por mais 4-5 minutos. Retire do fogo e reserve. Escorra 
as batatas e deixe que arrefeçam um pouco, para poder manuseá-las mais facil-
mente. Numa assadeira disponha uma camada do refogado, outra camada de 
batata, e repita até que esgote. Decore com os ovos cozidos cortados em rodelas 
e as azeitonas e leve a dourar no forno.

9 2

4

Está um cigano à porta de um supermercado juntamente 
com a mulher e o filho ainda pequeno, a pedir leite. O 
comerciante, ao ver esta cena triste, decide dar um copo 
de leite ao cigano. Este não tem mais nada, pega no copo 
e bebe o leite todo sozinho. O comerciante, danado com 
a cena, diz ao cigano: - Oh rapaz, então eu dou-te o leite 
com a esperança que tu o desses ao miúdo e tu bebe-lo 
sozinho? - Oh senhor! - Diz o cigano - O senhor é que não 
compreendeu! De manhã, bebo eu o leite; à tarde, a mu-
lher dá o leite ao miúdo; e à noite, eu dou o leite à mulher!

O "Zé Povinho", deprimido que anda com a situação fi-
nanceira do País,foi a uma cartomante. Depois de deitar 
as cartas, disse-lhe a cartomante: "Isto vai ser assim até 
2020! "E depois?" - perguntou o "Zé Povinho" "Depois, 
habitua-se..."

Letreiro visto num consultório veterinário: 
"O médico está cá. Senta. Quieto."
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Atum à Gomes de Sá

PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

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

Você procura uma empresa e um patrão que 
saiba valorizar o seu trabalho pelo seu justo 
valor? 

ROBERTO TAVARES
514-992-1586 OU

info@terrassementterranova.com

Companhia de construção e jardins procura pedreiros e 
homens com experiência no “Pavé uni” melhor salário 
na indústria. 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

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

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

ANÚNCIOS

EMPREGOSEMPREGOS

Precisa-se de padeiro com 
experiência para uma Padaria
em Laval. Muito bom salário. 

PATRICIA
514-814-0362

Precisa-se de homens para trabalhar nos jardims, 
assentar pedra “Pavé-uni”, coffragens. 

BOM SALÁRIO. 
Se possível com carta de condução. 

Com ou sem experiência.
CONTACTAR MANUEL CORREIA

514-977-3248

Companhia em paisagismo está a procura 
de empregados  com ou sem experiência 

com carta de condução.
514-242-7649

Precisa-se de homens para trabalhar
numa fábrica  de alumínio.

Tel.: 514-362-1300

VAVarina
Aluminum Inc.

ORAÇÃO

Precisa-se de ajudante de 
cozinha a tempo inteiro.

438-764-4964

Restaurante português
está a procura de um 

cozinheiro/a com 
experiência.
514-969-4588

EMPREGOSEMPREGOS

Oração ao Divino Espírito Santo
Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis em tudo, 
Vós que iluminais todos os meus caminhos, para que 
atinja a felicidade,  Vós que me concedeis o sublime 
dom de perdoar e esquecer todas as ofensas e até o 
mal que me têm feito. Vós que estais comigo em todos 
os instantes, eu quero humildemente agradecer por 
tudo o que sou e por tudo o que tenho, e confirmar mais 
uma vez a minha esperança de um dia merecer o poder 
juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos, na perpétua 
glória e paz.. Obrigado mais uma vez (A pessoa deverá 
fazer esta oração três dias seguidos sem dizer o pedido 
e dentro de três dias terá alcançado a graça por mais 
difícil que seja). Publicar assim que receber a graça. 
Agradeço-vos Senhor as graças desejadas.

PRECISA-SE DE EMPREGADOS:
Serventes de Mesa e Busboy/Busgirl

$15.00 hora + tips
Contactar : Fernando 514-849-0646

Cell : 514-449-5717

PORTO POULET
Precisa-se de assistente cozinheiro/a 

para um restaurante português 
na rua fleury perto da papineau, 

com ou sem experiência. 
Disponível a tempo inteiro.

GINA: 514-773-1272

Precisa-se de empregados para 
l'Oeufrier De La Montagne

- Cozinheiros
-Ajudante de cozinha/empregados de mesa

Com ou sem experiência
Sálario acima da média

Horário das 7h às 15h e 5 dias por semana.
514-209-1290

EMPREGOSEMPREGOS

Precisa-se de uma senhora para fa-
zer limpeza de uma casa 41/2em Ville 

St-Laurent, 1 dia por semana.
514-808-3415
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CARNEIRO: Carta Dominante: 7 de Espadas, que 
significa Novos Planos, Interferências. Amor: Sentir-
-se-á liberto para expressar os seus sentimentos e 
amar sem receios. Saúde: Estará em boa forma.

Dinheiro: Boa altura para pedir um aumento ao seu chefe.
Números da Sorte: 14, 27, 23, 5, 10, 36

TOURO: Carta Dominante: O Eremita, que signifi-
ca Procura, Solidão. Amor: Irá sentir necessidade 
de se isolar para fazer uma análise à sua relação. 
Oiça o seu coração... descubra dentro de si o ca-

minho para a felicidade. Saúde: Tendência para se sentir 
sem energia. Dinheiro: O seu rendimento poderá não ser 
tão bom quanto deseja.
Números da Sorte: 4, 17, 45, 13, 23, 10

GÉMEOS: Carta Dominante: 2 de Espadas, que 
significa Afeição, Falsidade. Amor: Ignore comentá-
rios maldosos de terceiros. Não dê ouvidos a calú-
nias e intrigas! Saúde: Poderá sentir-se debilitado. 

Dinheiro: Procure não desistir dos seus objetivos.
Números da Sorte: 14, 23, 38, 44, 16, 7

CARANGUEJO: Carta Dominante: O 9 de Ouros, 
que significa Prudência. Amor: Anda muito nervoso, 
o que poderá provocar algumas discussões com os 

seus familiares mais chegados. Reúna a sua família com o 
propósito de falarem sobre os problemas que vos preocu-
pam. Saúde: Sentir-se-á muito bem física e espiritualmente.
Dinheiro: Previna-se contra tempos difíceis.
Números da Sorte: 12, 46, 33, 25, 6, 22

LEÃO: Carta Dominante: 7 de Copas, que significa 
Sonhos Premonitórios. Amor: Ponha em prática os 
sonhos e as fantasias que tem tido. Saúde: Faça 

exercício físico de forma mais regular. Dinheiro: Poderá re-
ceber uma boa notícia a nível profissional.
Números da Sorte: 22, 13, 10, 47, 15, 3

VIRGEM: Carta Dominante: Os Enamorados, que 
significa Escolha. Amor: Seja mais atencioso para 
não criar mal-entendidos com o seu par. Saúde: Pro-
teja a sua pele. Dinheiro: Prevê-se estabilidade na 

sua vida financeira. Números da Sorte: 37, 29, 46, 10, 1, 22

BALANÇA: Carta Dominante: Ás de Paus, que sig-
nifica Energia, Iniciativa. Amor: Dê mais liberdade ao 
seu parceiro. Invista naqueles que ama, cuide deles 

com carinho. Saúde: Cuide do seu sistema digestivo. Di-
nheiro: Esteja atento a novidades no seu local de trabalho. 
Números da Sorte: 14, 33, 12, 25, 4, 17

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 10 de Paus, que 
significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: O 
egoísmo é uma característica que deve moderar. 

Combata a sua fraqueza e reforce as suas virtudes. Saúde: 
Procure com maior frequência o seu dentista. Dinheiro: Ten-
te conter-se mais nos seus gastos.
Números da Sorte: 11, 23, 44, 26, 24, 49

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Valete de Copas, 
que significa Lealdade, Reflexão. Amor: Seja since-
ro com a sua cara-metade. Fale sobre o que é ne-

cessário resolver. Saúde: Momento indicado para fazer a 
introspeção de que tanto necessita. Dinheiro: Altura em que 
terá maior lucidez sob o ponto de vista financeiro, aproveite 
para pôr as suas contas em ordem.
Números da Sorte: 14, 36, 28, 44, 16, 1

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Ás de Ouros, 
que significa Harmonia e Prosperidade. Amor: Não 
deixe que a sua teimosia deixe marcas numa amiza-

de. Saúde: O seu bem-estar depende da forma como enca-
ra os problemas. Dinheiro: O seu desempenho profissional 
e agilidade poderão ser postos à prova.
Números da Sorte: 17, 42, 35, 19, 2, 23

AQUÁRIO: Carta Dominante: Ás de Espadas, que 
significa Sucesso. Amor: Respeite os sentimentos 
do seu par, não seja narcisista. Procure desenvolver 

sentimentos sólidos e duradouros, espalhando em seu re-
dor alegria e bem-estar! 
Saúde: Uma ligeira dor de cabeça poderá afetar o seu dia. 
Dinheiro: Estabeleça as prioridades a que deseja dar se-
guimento. 
Números da Sorte: 3, 25, 46, 11, 27, 46

PEIXES: Carta Dominante: 6 de Copas, que signi-
fica Nostalgia. Amor: Evite conflitos familiares, pro-
cure acalmar alguma situação delicada. Procure ter 

uma vida de paz e amor. 
Saúde: Ao jantar opte por comer sopa. Dinheiro: Vá traba-
lhar com a cabeça limpa e deixe as preocupações de parte. 
Números da Sorte: 12, 28, 33, 41, 47, 70

CRÓNICA

ANTÓNIOPEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
Jornalista nos Açores

Ansiosos pela imunidade de grupo

Segundo anunciou o Secretá-
rio Regional da Saúde, Clélio 
Menezes, Os Açores deverão 

atingir a imunidade comunitária à 
Covid-19 já no próximo mês de julho, graças à ma-
joração de vacinas que a Região recebeu, destinadas 
às ilhas sem hospital, o que vem permitir, por outro 
lado, o reforço da vacinação nas ilhas de S. Miguel, 
Terceira e Faial, através do contingente regional.

Faz-se finalmente justiça aos Açores que era a Região 
do país mais atrasada na vacinação que está a ser levada 
a cabo em todo o território nacional, encontrando-se 
mesmo atrás do arquipélago da Madeira. Foi o próprio 
coordenador do Plano de Vacinação contra a covid-19, 
Gouveia e Melo, quem admitiu na sua visita à Região 
que os Açores tinham alguma desvantagem no proces-
so de vacinação, em termos comparativos com o conti-
nente, uma situação que assegurou estar a ser corrigida. 
Gouveia e Melo declarou ainda que veio aos Açores 
para fazer o reforço que se fosse necessário, especial-
mente por ser uma região ultraperiférica, onde há ilhas 
com algum isolamento e em que os cuidados de saúde 
não são de nível 1, e não havendo hospitais. Assim, e 
tendo a ilha do Corvo já atingido a imunidade à doen-
ça causada pelo novo coronavírus, no passado mês de 
março, as 15 mil doses que chegaram à Região a semana 
passada foram distribuídas pelas ilhas de Santa Maria, 
Graciosa, Pico, São Jorge e Flores.Por outro lado, com 
estes avanços, o Presidente Bolieiro também anunciou 
publicamente que deverá ocorrer nos próximos dias o 
reforço da vacinação dos lugares da ilha de S. Miguel, 
onde a incidência de contágios de covid 19 tem sido 
maior, pelo que se trata de uma boa notícia para a po-
pulação de Rabo de Peixe, que desde a primeira hora 
reivindicou tal necessidade e que encontrou todas as 
portas fechadas, dado que muitos açorianos entendiam 
que se tratava de premiar os incumpridores das reco-

mendações sanitárias. Esqueciam-se, no entanto, os 
zelosos pela não vacinação em massa do povo daquela 
Vila micaelense, que protegendo Rabo de Peixe com a 
vacinação estar-se-ia a proteger toda a ilha de S. Miguel, 
por via da inoculação da densa população ali residente.  
Para além da majoração de vacinas para garantir a ino-
culação nas ilhas sem hospital, a Região teve a sorte de 
ter tido a compreensão dos militares que se dispuseram 
a dar uma ajuda na vacinação daquelas ilhas sem hospi-
tal, disponibilizando uma equipa de militares, mesmo 
havendo uma capacidade instalada adequada por parte 
do Serviço Regional de Saúde. De acordo com Gusta-
vo Tato Borges, estando 70% da população vacinada, o 
aparecimento de um caso nessas ilhas não dará azo a 
um surto tão grande, não haverá risco acrescido. Em 
São Miguel ainda se mantêm algumas restrições, mas 
na Terceira houve um aumento do número de turistas 
mas não há muitos problemas de aumento de casos, o 
que constitui uma boa notícia. Entretanto, o famoso e 
ansiado Certificado Verde Digital entrará em funciona-
mento nos países da União Europeia a 1 de Julho e os 
Açores também irão acompanhar esta data ou talvez até 
mais cedo pelas palavras do Coordenador da Comis-
são Especial de Acompanhamento da Pandemia, que 
adiantou que o Certificado é uma forma fidedigna de 
verificar se alguém está vacinado e vai ser possível ser 
usado nas viagens inter-ilhas e nas viagens com o exte-
rior. E será uma peça importantíssima para o retomar 
das ligações aéreas. Outra boa notícia é que o plano de 
desconfinamento para as ilhas sem transmissão comu-
nitária entrou já em vigor desde Sábado na ilha do Cor-
vo, e em Santa Maria será a 21 de Junho (70% com 1º 
dose), Flores dia 24, Graciosa a 3 de Julho e São Jorge a 
9 de Julho, dado que os Açores estão a viver uma nova 
fase no combate à pandemia com o avanço do plano de 
vacinação, e por isso foi anunciada a calendarização da 
normalização da vida dos açorianos.

Estamos ansiosos pela imunidade de grupo e, como 
se percebe, a Autoridade de Saúde Regional começa a 
permitir a normalização da nossa vida. Que finalmente 
assim seja.

Dia de Portugal em Laval
Dando seguimento á oferta da Camara de 

Laval de iluminar o  edificio da Camara 
com as cores nacionais e de issar a bandeira 

portuguesa durante todo o dia 10 de junho, para co-
memorar o dia de Portugal, um pequeno grupo acei-
tou o convite da conselheira de ST-Martin, senhora 
Aline Dib, (digamos de passagem que esta sra, tem 
demonstrado o sua  generosa disponibilidade  e de-
dicação á comunidade portuguesa de Laval) , para 
se juntarmos a ela em frente deste edificio e assim 
homenagearmos a festa de Portugal, Camões e das 
Comunidades.

Pelas 9 da manhã, com um sol radiante, os presentes 
escutaram atentivamente a mensagen de ocasião da 
sra Dib, que aqui publicamos na integra :
Chers amis d’origine portugaise
Ce 10 juin, le maire de Laval a voulu que le drapeau du 

Portugal soit hissé au mât de l’Hôtel de Ville en homma-
ge à toute la population lavalloise d’origine portugaise. 
La façade de l’Hôtel de Ville sera également illuminée 
en soirée aux couleurs du drapeau. Le merveilleux dis-
trict municipal de Saint-Martin a le privilège de comp-
ter un nombre important de résidentes et de résidents, 
parmi près de 10 000 personnes à Laval qui sont fières 
d’affirmer leurs origines portugaises. Toutes ces person-
nes enrichissent la grande diversité culturelle de notre île 
d’exceptions. Et vous faites partie de ce qui crée cette île 
d’exceptions. Je connais en effet peu de villes au Québec 

qui peuvent s’enorgueillir d’avoir la capacité d’unir tant de 
gens d’origines culturelles diverses sur la base de valeurs 
communes. En travaillant avec le maire de Laval, M. 
Marc Demers et le maire suppléant et vice-président du 
comité exécutif, M. Stéphane Boyer, nous avons ensem-
ble mis sur pied le Comité consultatif des relations inter-
culturelles afin de poursuivre le travail d’harmonisation 
des liens au sein de la population lavalloise. J’ai bien sûr 
le profond désir de poursuivre ce travail avec vous. En 
cette journée du 10 juin, je vous souhaite toutes joies et 
toute la fierté que vous inspirent vos origines portugaises 
et je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, mes salu-
tations amicales.

ALINE DIB
Conseillère du district de Saint-Martin

Responsable des dossiers de l’enfance et de la culture.
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Aconselhamento 
por tonelada.
At Sysco, we do more than deliver great products for 
restaurants. From the management to the real-time 
tracking of your order, in addition to the support of our 
specialists, we supply you with foodservice products and 
quality advice. Restaurateurs like you deserve that.

syscograndmontreal.ca
Happiness in Quantity
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 P J V E D GM GS

1-Fortaleza 9 3 3 0 0 8 2
2-Athletico Paranaense 9 3 3 0 0 5 0
3-Flamengo 6 2 2 0 0 3 0
4-Atlético Goianiense 6 2 2 0 0 3 0
5-Atlético Mineiro 6 3 2 0 1 3 2
6-Red Bull Bragantino 5 3 1 2 0 8 5
7-Fluminense 5 3 1 2 0 3 2
8-Bahia 4 3 1 1 1 6 4
9-Palmeiras 4 3 1 1 1 4 3
10-Corinthians 4 3 1 1 1 2 2
11-Ceará 4 3 1 1 1 4 5
12-Santos 4 3 1 1 1 3 4
13-Internacional 4 3 1 1 1 4 7
14-Juventude 2 3 0 2 1 2 5
15-Cuiabá 1 2 0 1 1 2 3
16-Sport 1 3 0 1 2 2 4
17-São Paulo 1 3 0 1 2 0 3
18-Chapecoense 1 3 0 1 2 1 6
19-Grêmio 0 2 0 0 2 2 4
20-América Mineiro 0 3 0 0 3 0 4

GRUPO EAST P J V E D GM GS
1-NE Revolution 17 8 5 2 1 11   7
2-Philadelphia Union 14 8 4 2 2   9   5
3-Orlando City 12 7 3 3 1   8   4
4-New York City FC 11 7 3 2 2 13   7
5-CF Montréal 11 8 3 2 3 10   9
6-Columbus Crew 11 7 3 2 2   7   6
7-Nashville SC 11 7 2 5 0   9   6
8-Atlanta United 10 7 2 4 1   9   7
9-NY Red Bulls   9 7 3 0 4 10 10
10-DC United   9 8 3 0 5   8 11
11-Inter Miami CF   8 8 2 2 4   8 13
12-Toronto FC   5 7 1 2 4   8 12
13-Chicago Fire   4 7 1 1 5   4 11
14-FC Cincinnati   4 6 1 1 4   6 15

GRUPO WEST P J V E D GM GS
1-Seattle Sounders 18 8 5 3 0 14   3
2-Sporting KC 17 9 5 2 2 16 11
3-LA Galaxy 15 7 5 0 2 11 11
4-Colorado Rapids 13 7 4 1 2 12   8
5-Houston Dynamo 11 8 3 2 3 11 12
6-SJ Earthquakes   9 8 3 0 5 11 12
7-Portland Timbers   9 7 3 0 4   9 11
8-Real Salt Lake   9 6 2 3 1   9   7
9-Los Angeles FC   8 7 2 2 3   8   9
10-Austin FC   8 8 2 2 4   6   9
11-Vancouver Whitecaps   7 7 2 1 4   6 9
12-Minnesota United   7 7 2 1 4   6 11
13-FC Dallas   6 7 1 3 3   8 11

Ronaldo entre ficar e sair da Juventus:
«Isso nem me faz cócegas»
Cristiano Ronaldo enfrenta este Euro 2020 

com um ponto de interrogação sobre ele: na 
próxima época, fica ou sai da Juventus? Nesta 

altura não se sabe e por isso alguém quis saber se isso 
podia ser uma motivação extra para o português.

«Já jogo a alto nível há 18 anos, acho que isso nem me 
faz cócegas. Se estivesse a começar agora, com 18 ou 
19 anos, se calhar nem dormia à noite a pensar no meu 
futuro. Mas agora com 36 anos... É como digo, o que 
vier, será para bom. Independentemente de ficar ou 
sair, isso não é o mais importante agora», respondeu.

«O mais importante é focarmo-nos na seleção, uma 
competição desta magnitude não se joga todos os dias, 
vou jogar o quinto europeu mas na minha cabeça é 

como se fosse o primeiro. Quero entrar com o pé di-
reito, quero ganhar, quero jogar bem e quero ter pen-
samos positivos, desde o início até ao fim da compe-
tição.»

EX-COMENTADOR DA TVI ASSUME CARGO QUE ERA DE TIAGO PINTO

Benfica: Rui Pedro Braz é o novo diretor-geral

O antigo comentador da TVI vai ocupar o car-
go que era de Tiago Pinto. A posição estava 
vazia desde que Tiago Pinto saiu da Luz e 

foi contratado pela Roma.
Rui Pedro Braz começa a trabalhar no Benfica nesta 

terça-feira.
Entretanto, os encarnados confirmaram a chegada do 

novo diretor-geral ao clube. 
«O Sport Lisboa e Benfica informa que Rui Pedro 

Braz assume o cargo de Diretor-Geral do Futebol Pro-
fissional a partir de amanhã, dia 15 de junho. O Sport 
Lisboa e Benfica endereça as maiores felicidades a Rui 
Pedro Braz no exercício das suas novas funções», pode 
ler-se, em comunicado.

Euro 2020: Bruno Fernandes é o jogador
com mais minutos desde a retoma
Bruno Fernandes é o jogador entre os presentes 

no Euro2020 com mais tempo de utilização 
desde a retoma do futebol após a interrupção 

devido à pandemia de 
covid-19, segundo um 
estudo divulgado pelo 
Observatório do Futebol 
(CIES).

Entre maio de 2020 e o 
início do Europeu, con-
tabilizando presenças no 
clube e nas seleções, o 
médio português dispu-
tou 81 jogos, num total de 
6.472 minutos, um pouco 
mais (23 minutos) do que 
o defesa inglês Harry Ma-
guire, colega de equipa no 
Manchester United.

No top 5 da lista surge 
outro português, o de-
fesa central Rúben Dias, 
considerado o jogador do 
ano na Premier League, 
que disputou 73 jogos (6.330 minutos), três dos quais 
ainda pelo Benfica, antes de se transferir para o Man-
chester City, no final de setembro.

O defesa central é quarto na lista dos mais utilizados, 
atrás do guarda-redes italiano Gianluigi Donnarum-
ma, com 71 jogos, mas maior número de minutos 
(6.420).

Entre os jogadores que estão no Europeu e que jogam 

na Série A italiana, Donnarumma foi o mais utilizado, 
seguido de Cristiano Ronaldo, que, segundo o estudo 
do CIES, é o 15.º mais utilizado na contabilidade geral.

O capitão da seleção portuguesa disputou, entre sele-
ção e Juventus, 68 jogos, num total de 5.836 minutos.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo 
F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha 
e França, tendo estreia marcada na competição para 
terça-feira, diante dos húngaros, em Budapeste, a par-
tir das 12:00 (hora de Montreal), um encontro que será 
dirigido pelo turco Cuneyt Çakir.

MELHOR MARCADOR
# Jogador J G
1 Patrik Schick [República Checa] 1 2
1 Romelu Lukaku [Bélgica] 1 2
3 Marko Arnautović [Áustria] 1 1
3 Michael Gregoritsch [Áustria] 1 1
3 Thomas Meunier [Bélgica] 1 1
3 Karol Linetty [Polónia] 1 1




