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Este ano o Dia das Mães foi no dia 10 
de maio. Com tudo que está aconte-
cendo a volta do mundo este ano as 

celebrações do Dia das Mães foi muito di-
ferente, mas uma coisa que nunca muda é o 
amor que sentimos pelas nossas mães, este 
amor de mãe há so um.  As mães são presen-
tes de Deus então este dia não deixou de ser 
um dia especial. Esta data é muito celebra-
da a volta do mundo e a tradição deste dia é 
a mesma que é reunir a família e celebrar o 
amor e a vida. O mês de maio vai continuar 
a ser um mês de transição e de desafios para 
muitas famílias, empresários, e para a econo-
mia. É preciso continuar reforçar os cuidados 
porque os casos da Covid-19 continua a su-
bir. Precisamos continuar a ter muita prudên-
cia, e sobretudo “TER MUITA FÉ”. 

Dia da Mãe Virtual

OS NOSSOS HERÓIS NUMA
NOVA COMUNIDADE (A)NORMAL
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Continuação na página 6
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13 de maio: Nossa Senhora de Fátima
Festejada numa forma diferente
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CARNEIRO: Carta Dominante: Carro, que significa 
Sucesso. Amor: Poderá surgir uma nova amizade 
de cariz romântico através de uma troca acentuada 
de mensagens. Saúde: A atividade profissional e as 

necessidades quotidianas exigem de si um maior esforço físico 
e mental. Durma mais para recuperar energias. Dinheiro: Terá 
maior capacidade de resolução das situações e gestão dos 
seus recursos. Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3

TOURO: Carta Dominante: 3 de Copas, que 
significa Conclusão. Amor: Tendência para resolver 
definitivamente uma situação que já há muito tempo 
lhe causava mal-estar. Saúde: Sentir-se-á mais 

enérgico se investir num passatempo que aprecia, como 
jardinar. Dinheiro: Boas oportunidades. 
Números da Sorte: 33, 6, 35, 37, 8, 5

GÉMEOS: Carta Dominante: A Papisa, que 
significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: A 
sua tolerância e capacidade de compreensão vão 
proporcionar bons momentos a dois. Saúde: O bem-
estar físico vai acompanhá-lo durante toda a semana. 

Tenha alguns cuidado com os seus olhos. Dinheiro: Poderá 
receber boas notícias relativas a um projeto. 
Números da Sorte: 22, 25, 36, 24, 20, 3

CARANGUEJO: Carta Dominante: Ás de Paus, que 
significa Energia, Iniciativa. Amor: Aprenda com os 
seus erros, de modo a não os cometer segunda vez. 
Pense bem naquilo que quer para não magoar os 
outros. Saúde: O cansaço tomará conta de si. Faça 

meditação para descomprimir. Dinheiro: Seja mais determinado 
nos objetivos a que se propõe. 
Números da Sorte: 11, 13, 19, 18, 14, 7

LEÃO: Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa 
Prudência. Amor: Invista mais no relacionamento. 
Está muito carente, procure ser mais otimista quanto 
ao seu futuro sentimental. Saúde: Terá muito a ganhar 

se apostar a sério no exercício físico. Dinheiro: Com empenho 
alcançará o êxito que tanto deseja e merece. Avance com 
prudência. Números da Sorte: 1, 5, 9,7, 45, 42

VIRGEM: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa 
Força, Coragem e Justiça. Amor: Terá a capacidade 
de perdoar o mal que lhe fizeram. Saúde: Poderá 
sofrer de problemas no estômago. Dinheiro: A sua 

opinião profissional será valorizada. Uma maior capacidade de 
resolução e gestão poderão conduzi-lo ao bom caminho. 
Números da Sorte: 44, 41, 10, 20, 30, 5

BALANÇA: Carta Dominante: 3 de Espadas, que 
significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Dê mais atenção 
aos seus filhos. Não espere que o amor vá ter consigo, 
procure ser você a distribuir amor pelas pessoas que 
vivem consigo. Saúde: Evite pôr em risco a sua saúde 

e a dos outros, seja mais cuidadoso. Dinheiro: A sua situação 
financeira pode sofrer algumas alterações. 
Números da Sorte: 7, 8, 9, 19, 29, 6

ESCORPIÃO: Carta Dominante: Cavaleiro de 
Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Terá 
a força e a determinação necessárias para fazer o que 
tem que ser feito. Seja mais compreensivo com o seu 
par. Saúde: Modere os condimentos. O excesso de sal 

é-lhe prejudicial. Dinheiro: Período favorável ao desenvolvimento 
dos seus projetos, mas seja prudente. Números da Sorte: 11, 23, 
25, 4, 9, 7

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Rainha de Ouros, 
que significa Ambição, Poder. Amor: Dê mais atenção 
à sua cara-metade. Ela precisa muito do seu ombro 
amigo. Saúde: Poderá sofrer um certo descontrolo 
nervoso. Dinheiro: Atravessa um período em que 

tem que enfrentar alguns problemas de ordem económica. 
Números da Sorte: 8, 5, 2, 1, 14, 11

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: O Diabo, que 
significa Energias Negativas. Amor: Telefone a 
um familiar que já não vê há algum tempo. Saúde: 
Cuide da sua pele. A saúde é o espelho da nossa 

alma, nunca se esqueça disso. Dinheiro: Poderá haver 
algumas mudanças a nível profissional. Procure controlar a 
impulsividade nos gastos.
Números da Sorte: 6, 3, 36, 39, 38, 7

AQUÁRIO: Carta Dominante: O Mágico, que 
significa Habilidade. Amor: Esteja preparado para 
enfrentar novas situações. Cuidado para não ser 
injusto com a sua cara-metade. Saúde: Controle os 

níveis de açúcar no sangue, evite doces. 
Dinheiro: Tendência para se exaltar sem razão. Evite andar 
tenso. Números da Sorte: 20, 25, 14, 45, 6, 9

PEIXES: Carta Dominante: 8 de Ouros, que 
significa Esforço Pessoal. Amor: Semana propícia 
ao fortalecimento de laços amorosos. Saúde: 
A sua boa-disposição contagiará os que vivem 
consigo. Dinheiro: Semana pouco favorável a novos 

investimentos. Números da Sorte: 5, 2, 11, 19, 7, 8
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Um apelo a quem estiver com dificuldades para não terem vergonha de 
pedir ajuda tem servicos confidênciais e de confiança para poderem 
aliviar quem precisa. 
Podes por o telefone du CAF 514-982-0804.

Efeitos secundários da covid

As pessoas que não são 
afectadas pelo brutal au-
mento do desemprego, 

pelas falências em massa e pela 
recessão económica, agradecem muito à co-
vid estes tempos de reclusão, que têm sido tão 
bons para intensificar o contacto com a famí-
lia, meditar no sentido da vida e alinhar os 
chacras.
Não quero alarmar ninguém mas tenho tido uns 

sintomas esquisitos. Dor de cabeça, febre… Fe-
lizmente, não me apareceram por ter contraído 
covid mas sim por ter ouvido gente a falar de 
covid. Tenho sofrido muito. Ouço-os e começo a 
ferver. E a seguir dói-me a cabeça. O problema é 
este: muita gente julga que o vírus é uma garrafa 
que a gente recolhe à beira-mar e que tem den-
tro a mensagem de um náufrago. Neste caso, o 
náufrago limitou-se a meter na garrafa um papel 
em branco, que cada pessoa interpreta à sua ma-
neira. E há hermeneutas que têm lido romances 
inteiros no papel em branco. Os mais irritantes 
de todos são os masoquistas. Aqueles que acham 
que o vírus é um castigo muito merecido.
Curiosamente, eles nunca são dos mais casti-

gados. Gente que se congratula por o vírus ter 
devastado a economia, porque isso fará nascer 
uma civilização melhor, regra geral não ficou no 
desemprego nem na miséria. É muito interessan-

te. Nas filas para o centro de emprego e para a 
sopa dos pobres é difícil encontrar admiradores 
da covid. Os pobres e os desempregados, por 
uma razão qualquer, não são sensíveis à linda 
mensagem de amor e fraternidade que o vírus 
tem sussurrado a tanta gente. 
Mas as pessoas que não são afectadas pelo bru-

tal aumento do desemprego, pelas falências em 
massa e pela recessão económica, agradecem 
muito à covid estes tempos de reclusão, que têm 
sido tão bons para intensificar o contacto com a 
família, meditar no sentido da vida e alinhar os 
chacras. “Fez-nos dar valor ao que é mais impor-
tante na vida”, dizem elas, confortavelmente ins-
taladas nos seus sofás, iniciando o visionamento 
de mais uma série da Netflix juntamente com os 
seus entes queridos. Só é pena que nem toda a 
gente veja a pandemia com os seus olhos doces. 
Pessoas menos sensíveis ao que é mais impor-
tante na vida, e que ligam bastante importância 
precisamente àquelas questões menos impor-
tantes e até mesquinhas, como ter dinheiro para 
pagar a renda e a conta da mercearia, não têm 
desfrutado tanto dos ensinamentos da covid.
Acaba por ser incrível que, quase cinco décadas 

depois do 25 de Abril, ainda haja quem aprecie 
um paizinho severo, que nos restringe a liberda-
de, nos obriga a ficar em casa, ameaça a nossa 
saúde e, pelos vistos, nos vai condenar à pobre-
za. Só falta dizerem que isto precisa é de um co-
ronavírus em cada esquina.

RICARDO A. PEREIRA
JORNALISTA DA VISÃO

CATARINA MARTINS: Uma das consequências do confinamento 
foi a melhoria do ar que respiramos, fruto da enorme redução de 
circulação automóvel. Lá fora, o mesmo fenómeno levou a alguma 
reconfiguração do espaço público. E é isso que consta na proposta 

que o partido entregou na AR, onde recomenda ao Governo acções con-
cretas para estimular a mobilidade pedonal e ciclável no espaço urbano 
que ajudem a preservar as cidades de um regresso em força do automóvel.

BORIS JOHNSON: O primeiro-ministro apresentou aos britâni-
cos o plano do seu Governo para começar a pôr fim ao isolamento 
social no país mais afectado pelo novo coronavírus da Europa oci-
dental, mas não soube clarificar as medidas e até semeou a confu-

são. Boris Johnson nem sequer tem o apoio de todos os líderes políticos, já 
que Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte consideram ser demasiado 
prematuro avançar com o relaxamento de medidas.
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JORGE CORREIA
MEU QUERIDO PORTUGAL

Meu querido Portugal 
com teus encantos profundos.

Tu és pequenininho, 
mais és grande para o mundo...

És conhecido em toda parte, 
da Europa ao Japão.

Graças as tuas belezas 
que despertam multidões.

 
Meu querido Portugal, 
tu és um predestinado.

Para descobrir novas terras 
para isso fostes criados.

E nunca foste esquecido...
Pois por Deus és sempre lembrado.

Tua missão foi divina, e repleta de muita luz.
Para descobrir 
novas terras...

E através da catequese 
ganhar almas para Jesus.

O mestre crucificado e 
morto pregado na cruz.   

Minha homenagem em especial 
a todos os portugueses...

Radicados ou não 
nesse belo Portugal

Vivaldo Terres 

POESIA DA SEMANAO perigo do medo

Nas circunstâncias 
mais difíceis é natu-
ral sentirmos medo: o 

desconhecido, a incerteza, as 
potenciais perdas humanas 

ou materiais, alimentam a inquietação inter-
na que se traduz por medo. Este sentimento é 
depois justificação para as mais disparatadas 
ações; é alimento para as mais mórbidas ideo-
logias; ambas, ações e ideias, sendo estas últi-
mas as propulsoras das primeiras, traduzem-
-se na prática em erros desastrosos que tantas 
vezes ao longo da história humana causaram 
sofrimento e derramamento de sangue.

Nestes últimos dias nos EUA veio à luz mais 
um vídeo alarmante de pai e filho que numa inu-
sitada investida contra um transeunte, que por 
acaso era de raça negra, acabaram por assassiná-
-lo. Justificação: como ele estava em corrida jul-
garam que se tratava de um larápio em fuga...! 

Ainda que seja bem vinda a atenção com que 
os cidadãos têm face a possíveis criminosos, 
qual a justificação para assassinar uma pessoa, 
mesmo que fosse um larápio, numa circunstân-
cia que nem eles conseguiam ter a certeza, antes 
pelo contrário, seguiram palpites pessoais? Qual 
o valor da vida humana face a uma mentalidade 
que toldada pelo medo, prefere destruir o pró-
ximo antes mesmo de perceber o que se passa? 
Este medo é um sentimento que se revela bem na 
prioridade dos americanos face à covid-19: pa-
pel higiénico e armas, foram os artigos que mais 
subiram nas suas aquisições! 

Na realidade que vivemos, com uma ameaça 
que ainda mal conhecemos, e por conseguinte, 
não dominamos, o medo instala-se e prolifera 
mais rápido e eficiente que a própria covid-19. 
Nas trocas de ideias que faço com o meu círculo 
de conhecidos mais ou menos próximos, verifico 
a ansiedade face à situação que ainda parece fora 
de controle. 

Este medo apodera-se dos nossos espíritos e 
cega-nos face à realidade, levando-nos, mais ou 
menos conscientemente, a apoiar ideias e esco-
lhas com as quais provavelmente em outras cir-
cunstâncias jamais alinharíamos. 

O perigoso derivar aos extremos acentua-se 
e, pouco a pouco, abrem-se portas a medidas e 
aparente heróis de circunstância, que nada mais 

são do que oportunistas, que aproveitando-se da 
oportunidade e da recetividade dos cidadãos, 
propõem com sucesso caminhos para a socieda-
de que já foram trilhados no passado, caminhos 
esses que desembocaram na desgraça. Não há 
nenhum país que esteja imune a esse desafio, ou 
esse perigo. 

O Canadá beneficia de um bom ponto de parti-
da, com uma economia que se vinha revelando 
de forma geral resiliente às oscilações negati-
vas do exterior. Portugal tem os seus problemas 
que todos já sabemos: gasta para além dos seus 
recursos, e como tal, está sempre a colocar-se 
nas mãos de decisores exteriores pois mostra-se 
incapaz de se governar racionalmente. Ambos 
enfrentam o mesmo desafio mas em condições 
diferentes. 

O Canadá, com uma economia e postura mais 
liberais que Portugal, tem se mostrado flexível o 
suficiente para manter o seu tecido social coeso 
através da criação de oportunidades, principal-
mente com um setor privado bastante forte com 
os resultados positivos que se vêem. Portugal, 
por seu lado, insiste, teimosamente, na fratura 
entre setor privado e público, criando assim dois 
mundos distintos. 

As circunstâncias de ambos países também são 
diferentes: o Canadá, com uma interligação mui-
to grande da sua economia com o vizinho EUA, 
parceiro maior e consequentemente mais forte; 
e Portugal, inserido na União Europeia, no mer-
cado único e no euro. As soluções técnicas não 
serão exatamente iguais, mas terão um fundo co-
mum junto dos cidadãos: evitar a propagação do 
medo e alimentar a iniciativa privada, a criativi-
dade e o dinamismo próprios do individuo en-
quanto cidadão. O medo cega; o medo paralisa; 
o medo divide; o medo isola; o medo destrói. 

Alguns dos meus amigos e conhecidos de am-
bos os lados do Atlântico manifestam-se ex-
tremamente pessimistas. Eu prefiro manter um 
otimismo prudente e realista. A situação é fácil? 
Não. A situação é propícia a erros de percurso? 
Sim. Olhemos para a história e vejamos o que 
resultou e o que falhou, sem apegos emocionais 
a ideologias ou ideias que já tenhamos abraça-
do, defendido ou mesmo simpatizado. Olhemos 
também para a realidade e para as necessidades 
do ser humano, não só na satisfação das suas 
necessidades materiais básicas mas também na 
satisfação íntima de poder optar, de poder seguir 
um rumo escolhido por si e sair vitorioso pelo 
seu próprio esforço e iniciativa.

VLADIMIR PUTIN: Os dados são preocupantes: a Rússia regis-
tou ontem 11 mil novos casos de covid-19 e é já o quarto país 
com mais casos em todo o mundo. Os efeitos das medidas de 
isolamento social são tremendos, com o desemprego a duplicar 
no último mês, atingindo 1,4 milhões de pessoas. E no dia em que 

a Rússia atingiu um novo recorde de infecções, o Presidente Putin decidiu 
que o país vai avançar já para a reabertura da economia. Um grande risco.

JOÃO LOURENÇO: Angola renovou o estado de emergência, 
mas com uma novidade: vai poder aceder à correspondência e 
às comunicações dos seus cidadãos. Diz um deputado do MPLA 
e jurista, que esta medida incluída no decreto presidencial visa 
dar aos tribunais a possibilidade de usar mensagens, imagens, 

etc., como matéria de prova contra infectados que violem a quarentena, o 
que levanta dúvidas sobre a verdadeira intenção das autoridades.
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CRÓNICAS

Emanuel Rego
Representante de hipoteca Desjardins

Sempre disposto a 
vos servir na vossa
língua: português, 
francês e inglês

A Conversão dos Mouros de Trancoso

Trancoso foi uma im-
portantíssima vila da 
idade média portu-

guesa. O seu velho castelo, 
ainda hoje de pé a imprimir 
um cunho de medievalismo 

impressionante e raro já no País, foi palco de 
muitas lutas heroicas ao longo de toda a nossa 
história.
A falta de documentos escritos faz com que pou-
co se saiba da sua história anteriormente à inde-
pendência do reino de Portucale. A mais antiga 
documentação que se lhe refere é o testamento da 
condessa D. Chamoa, mulher extremamente rica 
para a sua época e que entre vários castelos que 
possuía estava o de Trancoso. D. Chamoa viveu 
no século X. Depois da sua morte, os mouros re-
tomaram Trancoso, que se situava numa região 
de fronteiras instáveis, tão depressa sendo moura 
como cristã.
Depois da batalha de Ourique, os mouros ven-
cidos, num rápido contra-ataque, assolaram e 
chacinaram toda uma região para norte do caste-
lo de Leiria e nesse, entretanto retomaram Tran-
coso. Foi então que tiveram lugar os factos que 
originaram a curiosa lenda que conta a conver-
são dos mouros de Trancoso. Afonso Henriques, 
sabedor das razias muçulmanas feitas a norte do 
Tejo, torna rapidamente para cima e, a golpes de 
audácia, vai reconquistando um a um os caste-
los que a moirama lhe tomara, até que chega às 
portas de Trancoso. Os mouros, sentindo-se em 
perigo, dispuseram-se a uma longa defesa. E, não 
se sabe por que razão prenderam, numa sala do 
castelo absolutamente só, uma cristã da vila, cha-
mada Iberusa. A sala onde a infeliz fora trancada 

tinha uma alta abóbada e, além da porta, possuía 
apenas uma pequena fresta por onde entrava o 
ar, mas dificilmente a luz do dia. Iberusa não se 
assustou com o escuro, nem se afligiu com a so-
lidão. Como pôde, empoleirou-se na fresta, para 
espreitar para fora, e viu que a hoste de D. Afonso 
Henriques ia avançando, pouco a pouco, à força 
de espadeiradas. Alegrou-se-lhe o coração e de 
súbito sentiu pesar-lhe a solidão, porque a expec-

tativa e o nervosismo lhe exigiam qualquer modo 
de iludir o tempo. Chamou, então, os seus quatro 
carcereiros mouros, que, um pouco desconfiados, 
acorreram sem demora. Iberusa perguntou-lhes 
qual a sorte que o alcaide lhe reservava, ao que 
um deles lhe respondeu que segundo a sentença 
recebida ela morreria decapitada nessa mesma 
manhã. A rapariga não pareceu impressionar-se 
muito com o que a esperava em breve e, depois 
de apelar interiormente para a Nossa Senhora, 
pediu-lhes que, já que aqueles eram os seus últi-
mos momentos, ali ficassem a fazer-lhe um pou-
co de companhia. Os homens entreolharam-se e, 
como não tinham qualquer razão para lhe negar 
aquele pedido inocente, deixaram-se ficar. Iberu-
sa começou então a falar baixinho como se esti-
vesse só e inventasse histórias para se entreter. Os 
carcereiros, mudos e quedos, e espantados tam-
bém, ouviam a sua lengalenga sem se atreverem 

a interromper. Iberusa falou do tempo em que era 
menina, falou do que aprendera pouco a pouco 
no convívio com as pessoas, contou maravilhas 
que sabia dos milagres de Deus e da vida pobre 
que Jesus levara na terra. Tanto falou e disse que 
a certa altura percebeu um inesperado interesse 
por parte dos guerreiros mouros, que a escuta-
vam embevecidos. Lá fora, o barulho da bata-
lha tinha cessado quase sem que nenhum deles 

tivesse dado por isso, tão entretidos estavam os 
mouros a fazer perguntas e Iberusa a dar respos-
tas. Nenhum se apercebeu de que Afonso Henri-
ques entrara no castelo, e só quando, espantados, 
ouviram ranger os gonzos da porta daquela sala, 
voltaram à realidade. E o Rei acreditou que era 
milagre do Senhor aquela cristã calma, rodeada 
por quatro mouros embevecidos.
Iberusa, na aflição das masmorras, prometera à 
Nossa Senhora construir ali mesmo uma capela, 
se se salvasse. Por isso, assim que se viu livre de 
perigo, tratou de cumprir a promessa e fez erigir 
um templo a que se passou a chamar de Nossa 
Senhora da Fresta. Os mouros convertidos dedi-
caram o resto da sua vida à oração e à contempla-
ção. Assim, quando as pessoas os viam entregues 
àquela pacífica e santa ocupação, apontavam-nos 
dizendo:  ---São os mouros convertidos de Tran-
coso!

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

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.

LIGA PORTUGUESA DE FUTEBOL APONTA REGRESSO EM 4 DE JUNHO
“Por forma a garantir que são rigorosamente vistoriados os estádios e realizados os testes médicos a todos os profissionais envolvidos nos jogos e na 
respetiva organização, está apontada a data de 04 de junho de 2020 para o primeiro jogo da 25.ª jornada da Liga NOS”, anunciou o organismo em comu-
nicado. O FC Porto lidera com 60 pontos, mais um do que o Benfica, segundo, enquanto o Sporting de Braga é terceiro com 46. A Liga recordou que “ao 
longo dos últimos dias” as várias entidades têm levado a cabo “sucessivas reuniões de alinhamento” para que a retoma “possa acontecer em segurança e 

com todas as medidas de proteção que mitiguem os riscos do regresso à atividade”. Depois, segue-se “uma fase de vistorias 
para apuramento dos estádios que efetivamente cumprem os requisitos definidos naquele parecer técnico”.
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SE VOCÊ TIVER 
SINTOMAS DE 
COVID-19

Québec.ca/aidealadecision

Ficha técnica de decisões
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�
514 342.8000

dignitequebec.com

ACESSÍVEL

A nossa equipa
está adaptado a
nova realidade af im
que possam viver este 
momento difícil em 
segurança. A tecnologia 
implementada permite 
que você e seus familiares 
possam ter reuniões
e trocas em direto.

Nós vamos vos 
acompanhar na escolha 
destas novas disposições
e estamos comprometidos 
à responder 
responsavelmente
as suas necessidades.

SERVIÇOS

- Preparações com   
 reuniões virtuais
 ou por telefone

- Celebração em   
 presença da sua família   
 (de acordo com as instruções)

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

- Sucursal no chemin   
 Côte-des-Neiges
 em Montreal
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COMUNIDADE

NATERCIA PACHECO
Querida mãe feliz dia das mães.

LUCY CORREIA
A very happy Mother’s day to you Francis-
ca - you’re a hard working woman with a 
giant heart :) I’m one of the lucky ones to 
still have 2 of my 3 children living at home 
so our days are filled with laughter for the 
most part, but I really miss my oldest son, 
his wife and especially my grandson Leon 
something fierce. They have visited us on 
our doorstep a few times and Facetimed 
with us but I want to hold him so badly and 
kiss his little face. I am not alone in this sen-
timent - we’re all feeling it but I like to say 
“Better and brighter days are ahead”

JUSTIN AMARAL
I have so much to say about my mom, don’t 
even know where to start, from the moti-
vation to dedication, you got everything 
down packed, you never look for the easy 
way out, and always giving your 100% in 
everything you do. You are a great example 
for everyone, I’m so proud to call you the 
Best Mom!!!!! Luv you.

FRANCISCA REIS

DANNY J-A
Cette année c’est différent pour la fête des 
mères parce que nous ne pourrons pas 
souper ensemble. Ceci dit, cela nous em-
pêches pas de s’appeler et même de faire 
un appel vidéo. Ma maman c’est mon idole 
et c’est la femme la plus forte que je con-
naisse. Je l’admire beaucoup pour tout ce 
qu’elle a fait pour nous et ça façon de se 
relever après chaque échec dans sa vie. 
Elle m’a inculquer des valeurs précieuses 
comme ça façon d’aider les autres, cette 
immense générosité sans fin, la discipline, 
le courage, la fierté et s’adapter à n’importe 
évènement de la vie etc. Maman tu es 
tout simplement incroyable. Je souhaite 
de t’avoir pour beaucoup d’années encore 
parmi nous. Je t’aime. Bonne fête des Mè-
res à ma maman et à toutes les mamans 
du Monde. À toutes ces femmes fortes, 
courageuses, généreuses, vous êtes ex-
ceptionnelles et inspirantes.

DIA DA MÃE VIRTUAL NA COMUNIDADE

DELFINA GOUVEIA
Happy mother’s day may 10th, 2020. Feliz 
dia das mães 10 de maio de 2020. Bonne 
Fête des Mères 10 mai, 2020. Be safe... 
Sejam prudentes... 
Soyez prudentes

TIM REIS
Happy Mother’s Day to the greatest mother 
ever! You made me who I am today mama! 
Love you always! Suzie Reis

JESSICA SILVA
My Amazing Mother’s Day!!!

MARIE MOREIRA
C’est grâce à eux , aujourd’hui j’ai honneur être Maman ! Ils me rendent folles , en colères 
Mais avant tout ils me donnent toutes la Joies du monde ! Mes amours un par un vous 
êtes ma raison de vivre et mon orgueil ! Je vous adorent mes amours ! Hugo Sardinha, 
Erika Moreira Sardinha, Catarina et Raphaël

MARIE MOREIRA
Queria desejar feliz Dia da Mãe, a minha sogra que é, para mim, uma segunda mãe, 
Maria Martins, que este dia seja muito muito feliz, claro não vai ser como nos anos ante-
riores onde estávamos todos reunidos, filhos, noras e netos para celebrar este lindo dia. 
Beijinhos amo-vós muitos e obrigado para tudo que sempre fez e fazem para nós.

A FÉ NOS ENSINA A TER ES-
PERANÇA E SABER ESPERAR. 
A verdade é que coisas que se pas-

sa e passaram que nunca vamos 
saber a verdade como este vírus se 
propagou e provocou uma grande 
tragédia contaminando o mundo, 
mas sim podemos lembrar que este 
virus não anda, somos nos que le-
vamos o virus a qualquer lugar por 
tanto devemos tenho a certeza que 
vamos todos ficar bem com a graca 
de Deus.

Estamos perto do dia de Nossa 
Senhora que ela nos proteja com o 
seu manto e leve para todos muita 
saude e que faça do seu lar uma 
benção de paz e de harmonia. 
Fiquem bem.

ITÁLIA COM MAIS 172 MORTES NAS ÚLTIMAS 24 HORAS, TOTAL É DE 30.911
A Itália registou mais 1.402 casos de infeção e mais 172 mortes associadas à Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com a agência de Proteção Civil italiana. O número total de 
mortes é agora de 30.911, uma taxa de variação de 0,6% em relação a ontem (30.739), quando se registaram mais 179 mortes. Desde o início da pandemia no país, em fevereiro, 
são contabilizadas 221.216 pessoas que obtiveram resultado positivo no teste à Covid-19, mais 1.402 em relação à véspera, numa taxa de variação de 0,6% (ontem o registo foi 
de 744). O número de casos positivos - comprovados - é agora de 81.266 (menos 1.222 em relação à véspera), sendo que há ainda 109.039 pessoas recuperadas (mais 2.452 do 

que ontem).  Os pacientes hospitalizados são também em menor número, totalizando 12.865 em todo o país, e os que estão em cuidados intensivos 
são 952 (menos 47 do que segunda-feira).
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COMUNIDADE

JOSÉ E EULALIA MEDEIROS
Feliz dia da Mãe

JEAN ROUSSELLE
DÉPUTÉ DE VIMONT
Bonne fête des mères - Happy Mother’s 
Day - Buona festa della Mama - Boa festa 
das mães @ Laval, Quebec

JORDELINA BENFEITO
Para todas as Mães do mundo nestes mo-
mentos tão difíceis feliz dia das Mães, bei-
jinhos.

ALEXIA DE SOUSA
“Life doesn’t come with a manual. It comes 
with a mother.” Love you!

DOROTHY BENFEITO
Os momentos mais lindos são os que pas-
so contigo minha mãe, minha Amiga, bei-
jinhos.

EDUARDA BRANCO
Happy Mother’s Day to all, but especially 
to my beautiful mom, my sister, my sister-
-in-law Milla 1st time being a mom, my god-
mother Francy! Wishing you all a great day 
and stay safe! Also to my grandmother that 
is in heaven! Miss you both!

MARIA JOSÉ DOMINGOS
Pequeno almoço do dia das mães feito 
pelo meu filho. Obrigada meu amor, amo 
te muito.

#diadasmães #fetedesmeres #mothersday Feliz dia mamita!!! Um só dia não é suficiente 
para festejar a mulher que és pros teus filhos!!! Sempre estás para me dar bons conselhos 
para me ouvir quando preciso. Sempre estás pronta para me dar carinho quando estou preci-
sando! Sempre sabes se tem algo que não está bem comigo mesmo sem eu dizer nada... por 
isso é que as vezes eu digo-te que és bruxa... Amo-te com todo meu coração mamita linda! 

SAMIRA
Feliz Dia das Mães para todas as Mães da 
Terra e do Céu. Os nossos filhos são os 
nossos tesouros.

MEG BENFEITO
Happy Mother’s Day to the most loving 
momma out there. Thank you for everything 
you do for us.

TERESA SARMENTO 
Eu e os meus filhos que adoro

NELSON REGO
You’re the best mom in the world.

OTILIA ROSA
Para os meus dois amores que me premiti-
ram de ser mãe um amor que não tem fim 
beijos para os dois.

SUZI DE MEDEIROS
Happy Mother’s Day to all the beautiful 
mommies and the ones up in heaven!! This 
is your day Lorena, you deserve recogni-
tion and all the appreciation in the world!! 
I LOVE YOU!
Amo-te com tudo meu coração.

ILHA CABO-VERDIANA DA BOA VISTA SOMA 47 DOENTES RECUPERADOS: “Hoje nós tivemos boas notícias em relação a altas de co-
vid-19. A Boa Vista notificou-nos uma alta, agora há pouco, e o Hospital Agostinho Neto, aqui na Praia, informou-nos há bocado que tiveram duas 
altas (...) Estão bem e vão continuar o seguimento em casa”, disse Jorge Noel Barreto, diretor de Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, 
no balanço diário da pandemia da covid-19, realizado ao final do dia. De acordo com o responsável, ao final da tarde de hoje foram conhecidas 
três altas hospitalares de doentes até agora positivos para covid-19, após dois testes negativos. Além do caso da Boa Vista, também de doentes 
da Praia e de São Domingos (ilha de Santiago), elevando assim o total de recuperados em Cabo Verde para 61 
(ainda 10 na Praia e três na ilha de São Vicente), num acumulado de 267 casos positivos.
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CRÓNICA

Normalização 
gradual dos

serviços consulares

No âmbito do esforço de normalização 
gradual dos serviços prestados aos 
cidadãos, foram dadas orientações à 

rede consular no sentido de retomar a sua ati-
vidade presencial de forma progressiva. Para 
a generalidade dos postos, este processo inicia-
-se entre os dias 4 e 18 de maio.
Este processo decorre com o máximo respeito 

pela segurança dos trabalhadores e do público. 
Para esse fim, foram investidos cerca de 300 
mil euros na aquisição de equipamentos de pro-
teção individual e coletiva, como separadores 
de acrílico, máscaras, luvas e gel desinfetante, 
já distribuídos pelos postos consulares. No re-
gresso ao funcionamento normal é privilegia-
da a entrega de documentos já disponíveis e as 
marcações de Cartões de Cidadão, Passapor-
tes e Registo Civil. A realização de outros atos 
será efetuada de forma escalonada e progres-
siva. O regresso da operacionalidade consular 
será geograficamente assimétrico, estando de-
pendente da evolução da pandemia e das medi-
das que as autoridades locais possam tomar. Os 
postos consulares no Reino Unido e em Itália, 
fruto das medidas que ainda vigoram naqueles 
países, não poderão reiniciar o atendimento ao 
público antes de junho, estando sujeitos à pro-
mulgação de medidas concretas por parte das 
autoridades locais. Nos Estados Unidos, o ca-
lendário do regresso à normalidade dependerá 
das decisões tomadas pelo Governo Federal e/
ou pelos Governos dos Estados.

 

 

NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
 

Normalização gradual dos serviços consulares 
  

No âmbito do esforço de normalização gradual dos serviços prestados aos 
cidadãos, foram dadas orientações à rede consular no sentido de retomar a 
sua atividade presencial de forma progressiva. Para a generalidade dos 
postos, este processo inicia-se entre os dias 4 e 18 de maio. 
 
Este processo decorre com o máximo respeito pela segurança dos 
trabalhadores e do público. Para esse fim, foram investidos cerca de 300 mil 
euros na aquisição de equipamentos de proteção individual e coletiva, como 
separadores de acrílico, máscaras, luvas e gel desinfetante, já distribuídos 
pelos postos consulares. 
 
No regresso ao funcionamento normal é privilegiada a entrega de documentos 
já disponíveis e as marcações de Cartões de Cidadão, Passaportes e Registo 
Civil. A realização de outros atos será efetuada de forma escalonada e 
progressiva.  
 
O regresso da operacionalidade consular será geograficamente assimétrico, 
estando dependente da evolução da pandemia e das medidas que as 
autoridades locais possam tomar.  
 
Os postos consulares no Reino Unido e em Itália, fruto das medidas que ainda 
vigoram naqueles países, não poderão reiniciar o atendimento ao público 
antes de junho, estando sujeitos à promulgação de medidas concretas por 
parte das autoridades locais. Nos Estados Unidos, o calendário do regresso à 
normalidade dependerá das decisões tomadas pelo Governo Federal e/ou 
pelos Governos dos Estados. 

 
 

Lisboa, 8 de maio de 2020 
 
 
 
 
 
 
GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS 
Palácio das Necessidades; Largo do Rilvas 
1399-030 Lisboa, Portugal 
Tel: (+351) 917 296 005 

 

Já há uns tempos a esta 
parte que não escrevo.  
Sinceramente não tenho 

tido assuntos sérios para vos 
dizer, e escrever sem dizer 
nada, mais vale pena não es-
crever. 

Mas hoje, domingo, dia das Mães, a minha co-
madre Sarafina, de Sainte Therese, lá no Norte, 
telefonou-me para me dar umas novidades a res-
peito desta “coisa” de ficar em casa.  Sarafina pe-
diu a todos os Santos que não falasse a ninguém e 
eu, como sou homem de palavra, nada disse a nin-
guém, mas vou escrever para vocês. Ela disse que 
se consolou no sábado ao receber os filhos, com 

o meu afilhado Francisquinho e a irmã Franscis-
quinha, que já são grandes e casados. Ela abraçou,  
beijou os netos, regalou-se toda — disse-me ao 
telefone. Bem alegre dizia, José estou aqui a ven-
der saúde, os meus filhos e netos estão também 
de saúde e olha, ela fez uns petiscos que com uns 
copinhos de vinho e Sumol para os pequenos, foi 
um regalo de comer e lamber os beiços. Avancei 
que ela teve sorte por nenhum vizinho telefonar 
à polícia. Até aonde já chegamos a termos medo 
dos vizinhos. Fico espantado com os exageros a 
que infelizmente temos assistido em vários casos. 
No que me diz respeito quando vou entregar uma 

encomenda e o cliente diz para eu a deixar no 
chão, lembra-me  a pizzaria que fica ao nosso lado 
na rua e que também deixa no chão a caixa com 
a pizza. Mas esta alma de DEUS, que tem medo 
de apanhar o vírus de mim ou do tipo da pizzaria 
já pensou nas muitas mãos, ( humanas ) que já 
manipularam todos os produtos da dita cuja pizza, 
antes de chegar à sua boca?! Não, eu e o outro é 
que talvez tenhamos o vírus, pensa o cliente! Ca-
ros amigos, quando encomendarem comida fora, 
pelo menos comprem nos restaurantes portugue-
ses, porque além da nossa cozinha ser a melhor do 
Mundo, ser deliciosa e boa para a saúde, também 
vem benzida pelo Santo Cristo, Senhora de Fáti-
ma, Nossa Senhora do Monte ou Senhor da Pedra 
e do carinho que os nossos comerciantes têm, que 
lhes dá um tempero que nenhuma outra cozinha 

pode ter.  Aqui em Villerary temos o Café Bistro 
Mysterium, que serve deliciosos pratos para levar 
e comer em casa e também,  o Brazeiro no Boul. 
Saint Laurent, ou seja, tudo quanto  interessa para 
bem comer e bem beber uns copinhos de vinho 
português.  Tomem conta de vocês. 
“Um dia uma menina de 5 anos perguntou ao 

seu irmão mais velho o que era o amôr e ele 
sorrindo, respondeu, que o amôr é quando sei 
que todos os dias roubas chocolates da minha 
mochila e eu continuo a guardá-los no mesmo 
lugar”.

Coisas do Corisco
JOSÉ DE SOUSA

A SUA LIVRARIA
PORTUGUESA

COM BONS 
PREÇOS COM

CERTEZA

ABERTO DE 2ª A 5ª DAS 9H ÀS 17H
4231-B BOUL. ST-LAURENT

ESPECIAL DO MÊS
LIVROS E CD’S 

A 5$

COSTA PEDE “CONFIANÇA” A PROFESSORES E ALUNOS NO REGRESSO ÀS AULAS
António Costa falava após ter visitado a Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, no município de Benavente, num discurso em que elogiou a operação logística desempenha-
da pelas Forças Armadas, quer na desinfeção de estabelecimentos de ensino, quer no planeamento e organização da distribuição de material de proteção em cerca de 500 escolas. 
“Foi um trabalho muito grande e foi um esforço financeiro enorme, porque se trata de uma quantidade imensa de material. Só nesta primeira leva cuja distribuição está aqui em 
causa, estamos a falar de mais de quatro milhões de máscaras para mais de 500 escolas”, declarou, tendo a ouvi-lo os ministros da Defesa, João Gomes Cravinho, e da Educação, 

Tiago Brandão Rodrigues, assim como o chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro. Na sua breve intervenção, o líder 
do executivo salientou que esta operação só foi possível “graças ao enorme empenho das Forças Armadas”.
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Menina Que Só Querias Amor

Valentina morreu. Va-
lentina tinha 9 anos. 
Valentina só queria 

qua a amassem.

Nesta enorme confusão de pais deste, daquela e 
daquele outro, vão surgindo cadeias de pseudo-
-famílias em que os afectos se dispersam num 
mundo estranho e, de alguma forma, vazio de 
paz e família no seu conceito mais puro.

Surgem, inicialmente, as disputas pela guarda 
dos filhos legítimos, das mais simples às mais 
complexas. E, concomitantemente, aparecem 
os padrastos e as madrastas. Quer se queira ou 
não, estes seres que entram no relacionamento 
das crianças, através das paixões súbitas e meio 
desgovernadas dos pais, não lhes têm amor. 

É tão simples quanto isso – são estranhos sem 
nenhuma espécie de laços que os liguem aos me-
ninos e meninas que são obrigados a entrar neste 
processo de família em que só um dos interve-
nientes é parente.

Vejamos: - Encontramos uma criança pela pri-
meira vez. É linda, mais ou menos bem compor-
tada. Sorrimos e, se vier a propósito, brincamos 
um pouco com ela. Amamos este ser que atrai 
pela sua ingenuidade e, muitas vezes, pela socia-
bilidade manifestada? É evidente que não. Pois 
é, exactamente, o que acontece com os “apêndi-
ces” que os pais arrastam para casa após o fim 
da relação ou casamento. São uns desconhecidos 
que entram num espaço a que não pertencem e 
têm que relacionar-se com crianças completa-
mente desconhecidas.

De início, enquanto a criança, normalmente, se 
retrai, a figura novidade tenta das mais diversas 
maneiras introduzir-se na sua vida. São os brin-
quedos, as guloseimas e tudo o que possa agra-
dar ao parceiro ou parceira. Claro que não é pela 
menina ou menino da casa. A continuidade da 
recente paixão é o único motor para tanto agrado 
a quem depende e é o verdadeiro amor do par-
ceiro.

Voltando à menina Valentina. Era uma criança 
de 9 anos, filha de pais separados e com guarda 
partilhada. Dois anos antes do seu desapareci-
mento, já tinha fugido de casa para ir ao encontro 
da mãe. Talvez por esse motivo, a Protecção de 
Crianças e Jovens em risco já a tinha sinaliza-
do como de risco, ou seja, a família não era um 
espaço de segurança para ela, e talvez, também, 
para os irmãos. 
Portanto, estes serviços tinham por dever acom-

panhar esta família com atenção de forma a in-
tervir rapidamente a fim de evitar que algo de 
grave acontecesse. Não sei se esta sinalização foi 
feita antes ou depois da separação dos pais bio-
lógicos. No entanto, houve aqui uma falha nos 
procedimentos de acompanhamento de proximi-
dade junto de Valentina.

PROF.ª MARIA DA
CONCEIÇÃO BRASIL Todas as mortes são uma tragédia. Mas a morte 

de uma criança às mãos do pai – toxicodepen-
dente ou não – acompanhado de uma sujeita 
que nem sequer a conhecia nem a amava, é um 
horror que nunca compreenderemos como pôde 
acontecer. 

Agora, que a pena máxima no nosso País é de 
25 anos, estes dois indivíduos, que ainda são no-
vos, vão parar à cadeia, com cama, mesa e roupa 
lavada e passada, e saem ainda a tempo de viver 
as suas vidas no mesmo espaço em que residem 
pessoas de bem, honestas e trabalhadoras como 
são muitos Portugueses.

Quem sabe se a prisão perpétua para casos como 
este e outros que vemos por aí – jovens a matar 
avós; filhas que matam as mães; mulheres a per-
der a vida às mãos de maridos loucos – repito, 
a prisão perpétua começa a vislumbrar-se como 
a melhor solução nas mentes dos mais sábios e 
sãos da humanidade. 

Concluo: Que Nossa Senhora de Fátima, que 
nos dias 12 e 13 deste mês de Maio terá a Sua 
Festa especial e intimista atendendo à pande-
mia que assola o mundo, ilumine os decisores 
do poder judicial e político para que não dei-
xem ao acaso estes crimes contra os seres mais 
nobres e inocentes com que lidamos nas nos-
sas vidas.

CRÓNICA

“NÃO QUERIA FICAR NA HISTÓRIA COMO RESPONSÁVEL POR AGRAVAR DA PANDEMIA”
“Não queria ficar na História como o responsável por um agravamento da pandemia, ao nível nacional. Nem eu nem o Santuário [de Fátima]”, disse o cardeal António 
Marto, que falava numa conferência de imprensa sobre o motivo de a peregrinação internacional de maio, que começa hoje, decorrer sem peregrinos e não se ter optado 
por outra solução que garantisse o distanciamento físico entre participantes. O bispo de Leiria-Fátima contou que, após as declarações da ministra da Saúde, em que 
tinha admitido a possibilidade de haver celebrações desde que cumprindo determinadas regras, recebeu diversos e-mails que o desafiavam a “manifestações de força”. 
“A Igreja não vai por aí. A fé não se mede pelas multidões”, vincou António Marto, referindo que, apesar de vários e-mails agressivos “e 
até ofensivos”, recebeu também várias manifestações de apoio à decisão do Santuário de realizar as celebrações sem peregrinos.
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681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

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

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

Tel.: 514.499.1624

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
ALGARVE

RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATION

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

A MERCEARIA DAS 
FAMÍLIAS PORTUGUESAS

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

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

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

www.acaixa.ca

SEGUROS
Doença Grave

Invalidez | Vida
PLANO POUPANÇA

- Reforma

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 
E EXTERIOR

RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

GILBERTO

Cimento, cerâmica,
casas de banho,

cozinha, canalização
e muito mais...

ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES

LIGEIRAS

- Investimentos - REER-CELI
Paulo F. Gonçalves
T.: 514 884.0522Agências funerárias

imóveis

Dentista

Contabilista

Importadores

Monumentos

Notários

Padaria Renovações

Restaurante

Seguros / Financeiros

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO
Bacalhau com natas

Mercearias

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR

Renovações

Seguros / Financeiros

assure-toi.ca

Seguros / Financeiros

PALAVRA CRUZADA

HORIZONTAIS: 1. As presenciais, regressam no próximo dia 
18 (apenas para algumas disciplinas). Capital da Argélia. 2. Taxa 
Social Única. Palidez. 3. Jornada. Escarcha. 4. Despido. Comida 
para jornada. 5. Central nuclear espanhola autorizada a funcio-
nar até 2028. Prefixo que exprime a ideia de privação. 6. «A» + 
«o». Ligado (inglês). Cada um dos dias que dividem os meses do 
antigo calendário romano em dois. 7. Resto de dente que fica na 
gengiva. Da mesma forma que. 8. Senhor (abrev.). Latim (abrev.). 
Internet Protocol (sigla). 9. Cadência. (...) Apple, o seu álbum Fe-
tch the Bolt Cutters, transformou-se em poucos dias na obra que 
muitos recordarão. 10. Interjeição que designa repulsa ou raiva. 
Forma de falar ou escrever sem obediência a medida nem a rima. 
11. Instrumento de música que se põe a soar por meio de uma 
manivela. Prefixo (montanha).
VERTICAIS: 1. O ventilador português, testado em porcos. 
Inaugurar. 2. Queimar ligeiramente. Irrite. 3. Espaço de um mês. 
Festival de Animação de Lisboa, transfere a sua competição de 
curtas-metragens para a internet de 25 a 31 deste mês. 4. Ponta 
aguçada. Relativo a ermo. 5. Sociedade Portuguesa de Autores 
(sigla). Lista. 6. Farol. Polícia Judiciária (investiga partilha ilegal 
de jornais na sequência de queixa do Sindicato de Jornalistas). 
7. Fruto de algumas palmeiras. Africano. 8. Ratar. Elemento de 
formação de palavras que exprime a ideia de peixe. 9. O livro de
Hérmes Galvão que celebrou os 150 anos da “botica mais tradi-
cional do Brasil”. Sufixo (abundância). 10. Designar. 11. Fiel. Deve 
ser tomada no princípio da refeição.

SUDOKU
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INGREDIENTES: 
3 lombos de bacalhau dessalgados; 750 ml de leite; 1 fio de 
azeite de oliva; 1 cebola grande picada; 1 colher (sopa) de 
alho picado; 1/2 kg de batatas sem casca em cubos pequenos 
fritas (200 g depois de fritas); 200 ml de nata (ou 500 ml de 
creme de leite fresco); sal, pimenta-do-reino e salsa picadinha 
a gosto; parmesão ralado para polvilhar
PREPARAÇÃO:
1- Cozinhe o bacalhau no leite por 10 minutos. Reserve o leite 
e desfie a carne em lascas, retirando pele e espinhas. Reser-
ve. 2- Aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e 
o alho até ficarem levemente dourados. 3- Junte o bacalhau, 
a batata frita, a nata e o leite reservado e cozinhe por uns 
15 minutos ou até obter um creme. 4- Ajuste o sal, tempere 
com pimenta-do-reino e salsinha a gosto e transfira para um 
refratário. 5- Polvilhe parmesão a gosto e leve ao forno médio 
preaquecido (200 °C) por 15 minutos ou até gratinar. 6- Dica: 

Se for usar creme de leite fresco, leve-o ao fogo baixo por uns 15 minutos ou até engrossar e utilize em seguida.

EMPREGOS

Precisa-se de funcionários (homens e mulheres) com 
experiência na manutenção de edifícios de escritórios a 
tempo inteiro ou parcial com carro. 

Envie CV por fax 450-978-9664 ou por E-mail 
sandrag@saronet.com ou ligue para 450-978-0990 

entre 9h00 e 16h30.

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 da-
vid@swdla.com  Visite o nosso website para ter uma 
ideia do trabalho a fazer www.swdla.com

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

TERRASSEMENT
TERRA-NOVA
Empresa em expansão, oferece vários empregos: 
instalador de “pavé” e parede e operador de esca-
vadora com licença de condução de classe 1 ou 3. 
Salário competitivo.

ROBERTO: 514-992-1586
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Precisa-se de padeiro com experiência para a Padaria 
Lajeunesse. Muito bom salário. 

PATRICIA: 514-814-0362

SERVIÇOS
Linhas da mão e cartas. Vidente com dons natu-
rais. Resolve os seus problemas sem voodoo.

ROSA: 514-893-8213

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 homens para trabalhar nos jardims, assen-
tar pedra “Pavé-uni”, coffragens. BOM SALÁRIO. Se pos-
sível com carta de condução. Com ou sem experiência.

CONTACTAR MANUEL CORREIA: 514-977-3248

PRECISA-SE DE HOMENS PARA TRABALHAR
NUMA FÁBRICA DE ALUMÍNIO

TEL:514-362-1300

Precisa-se de empregados 
para trabalhar na renovação 

a tempo inteiro. 
514-668-0656

PAYSAGISTE NDC
Precisa-se de empregados com um pouco de 
experiência em cortar relva. JACK: 514-992-0312

EMPREGOSEMPREGOS

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

514-766-8390

PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514-299-1593

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

EMPREGOS

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

com carta de condução.

514-242-7649

NECRELOGIA

† ANTÓNIO RODRIGUES
DE BARROS

1928 - 2020 
É com grande pesar, que a 
família vem por este meio in-
formar o falecimento em Mon-
treal, no passado dia 9 de 
maio de 2020, com 92 anos de 
idade, de António Rodrigues 
de Barros, esposo de Aurora 
Rodrigues Barata, natural de 
Valença do Minho, distrito de 
Viana do Castelo. Ele deixa 
na dor a esposa Aurora, os/a 
filhos/a Victor, Orlando (Stella) 
e Cristina (Daniel), as/o netas/o 
Emma, Jessica, Chelsea e 
Ryan, assim como restantes 
familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
MAGNUS POIRIER Inc 
6825 Rue Sherbrooke Est, Montreal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues | cel.: 514-918-1848
Devido às presente circunstâncias, o funeral será cele-
brado na privacidade dos seus familiares no Complexo 
Funerário, sendo de seguida sepultado no Cemitério Le 
Repos Saint-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Hajam.

†
Faleceu em Laval, no passado 
dia 8 de maio de 2020, com 
95 anos de idade, o senhor 
Angelo Sousa, natural de 
Santa Maria, Açores, Portugal. 
Esposo da já falecida senhora 
Emília Santos. Ele deixa na 
dor suas filhas Trindade (José 
Santos), Madalena (Nick), Rita 
(Percy), Lucia (Nick), Linda 
(Eric). Seu filho José Manuel 
(Helen). Netos/as Nelson, 
Steve, Sergio, Tanya, George, 
Metthew, Tristan, Letetia, 
Brandon, Michael, Paulo (já felecido), Ishiah, Kyla e 
seus conjugues e 12 bisnetos, cunhados/as, sobrinhos/
as, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Boul. St-Martin, E., Laval
514-277-7778
Eduíno Martins
Devido às presentes circunstâncias, o funeral terá lugar 
na privacidade dos seus familiares e será sepultado no 
Mausoléu St-Martin. A família vem por este meio agrade-
cer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes 
associam neste momento de dor. A todos o nosso obriga-
do pelo vosso conforto. Bem haja.

ANGELO SOUSA
1925 - 2020

TERRASSEMENT SICURELLA ET FILS INC.
Companhia paisagista em “Rive Sud” precisa de ho-

mens para trabalhar em pavimento, muros, colocação 
e cortador de pedra. 40 horas por semana. licensa de 
condução e experiência seria uma mais valia para o 

emprego. Salário segundo a experiência.
info@sicurellaetfils.com

450-465-2969

LES ENTREPRENEURS

BUCARO
Precisa-se de um trabalhador em 

“Pavé Unis” com experiência. 
Podem nos contatar para o

514 325-7729 ou enviar 
o vosso CV para

josbucaro@bucaro.ca

†
Faleceu em Montreal, no passado 
dia 11 de maio de 2020, com 
89 anos de idade, a senhora 
Agostinha Botelho, natural 
da Maia, São Miguel, Açores, 
Portugal. Esposa do já falecido 
senhor Manuel Rodrigues. Ela 
deixa na dor seus filhos/as 
Margarida (José Pereira), José 
(Carminda Câmara), já falecido 
Armando (Noemia). Netos/as 
Sandy (Roberto), Maggy (Carlos), 
Armanda (Paulo), Michael, 
Sally (Toni) e Louis, bisnetos/as, 
sobrinhos/as, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Boul. St-Martin, E., Laval
514-277-7778
Eduíno Martins
Devido às presentes circunstâncias, o funeral terá lugar 
na privacidade dos seus familiares e será sepultado no 
Cimetério Côte-des-Neiges. A família vem por este meio 
agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, 
se lhes associam neste momento de dor. A todos o nosso 
obrigado pelo vosso conforto. Bem haja.

AGOSTINHA BOTELHO
1931-2020

NECRELOGIA

†

†

MARIA ODETE 
PEREIRA MATEUS ABELHA

1934 - 2020

É com grande pesar, que a família 
vem por este meio informar o fa-
lecimento, em Laval, no passado 
dia 10 de maio de 2020, com 86 
anos de idade, a senhora Maria 
Odete Pereira Mateus esposa do 
já falecido José Abelha, natural 
de Trafaria, Almada, Portugal. Ela 
deixa na dor seu filho José Alberto 
Abelha (Arek Kaczmarek), sua fi-
lha Ana Paula Abelha (José Henri-
ques), seu neto/a Michael (Fanny) 
e Sarah (Robert), sua irmã Maria 
José Montoya, cunhados/as, so-
brinhos/as familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
514-277-7778
Pedro Alves | Cel.: 514-898-1152
Devido às presentes circunstâncias, o funeral teve lugar 
na privacidade dos seu familiares e foi sepultada no ce-
mitério St-Vincent-de-Paul de Laval. A família vem por 
este meio agradecer a todas as pessoas que, de qual-
quer forma, se lhes associam neste momento de dor. A 
todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Haja.

JOAO PEREIRA
1938 - 2020

Faleceu no passado dia 8 de 
Maio de 2020 no hospital La Cité 
de Laval, vítima de enfarte, o se-
nhor João Pereira, com 81 anos 
de idade, natural de Povoa de 
Lanhoso, Braga, Portugal. Viuvo 
de Maria Inês de Sousa, deixa 
na dor seus filhos Johnny e Nel-
son, netos Christopher e Mathis, 
seus irmãos Manuel, José, Chi-
co, cunhadas, tios/a, afilhadas, 
assim como sobrinhos/as, ou-
tros familiares e amigos.
Devido as presentes circunstan-
cias, o funeral terá lugar na pri-
vacidade dos seus filhos e será 
sepultado, em cripta no Mauso-
léu St- Martin em Laval. A família vem por este meio 
agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, 
se lhes associam neste momento de dor. Bem haja.
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Os Nossos Heróis numa nova
COMUNIDADE (A)NORMAL

SYLVIO MARTINS

Horácio Arruda no
Restaurante
Helena

O Dr. Horário Arruda foi ao Restauran-
te Helena para um “Take-out” para 
o seu jantar do Dia das Mães. É uma 

verdadeira honra de ter uma das pessoas mais 
influente na cena política Quebequenses e que 
está a trabalhar muito forte para nos salvar.
Mensagem de Helena Loureiro: “Obrigado au 
Dr. Arruda d’être passé nous voir aujourd’hui et 
nous faire confiance pour le repas de la Fête des 
Mères! Évidemment, il n’allait pas partir sans 
les fameuses pastéis de nata!!! Merci pour tout 
ce que vous faites pour nous protéger et assurer 
notre santé”.

Esta pequena cróni-
ca é a continuação 
dos nossos heróis da 

comunidade portuguesa em 
Montreal e Laval, e, estou a 
informar o que se passa aqui 
e lá.

Pela primeira vez desde 13 de março, fiz a 
distribuição durante o dia em Montreal, Laval 
e Ste-Thérèse. Esta nova vida esta a começar a 
ter um peso. Todos os restaurante recomeçaram 

a reabrir porque senão a falência vai chegar em 
breve... A economia dos nossos comercios estão 
a com muito “stress” e está a complicar muito 
esta nova vida (a)normal na comunidade...
Sempre com distançia e sempre com cuidado 

estou sempre a fazer atenção 
para não ser contaminado e con-
taminar alguém. A reabertura 
mais importante esta semana é 
o Café Central. 
Na proxima edição vamos fa-

lar sobre a Ferma...

COMUNIDADE

HÁ UMA MARCA DE TELEMÓVEIS QUE ESTÁ A COMEÇAR A DOMINAR A EUROPA
Um relatório da Canalys indica que a Xiaomi está a verificar um aumento considerável nas vendas na Europa ocidental, mais especificamente na ordem dos 79% no primeiro trimes-
tre de 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior. É um resultado que contrasta profundamente com a da Samsung, da Apple e da Huawei. Estas empresas ocupam as três 
primeiras posições da tabela das marcas mais vendidas mas viram as suas vendas descer comparativamente ao mesmo período de 2019. Até a HMD, que ocupa a quinta posição, 
terá verificado uma queda nas vendas. A Canalys parece estar ainda na posição de apontar a Xiaomi como a empresa com maior quota de mercado em Espanha, com 28% e um 

crescimento de 46% face ao ano anterior. Itália também se parece ter rendido à marca chinesa, onde ocupa a terceira posição com um crescimento de 
306%, de acordo com o Android Authority.
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COMUNIDADE
DOMINIQUE ANGLADE É A NOVA 
LÍDER DO PARTIDO LIBERAL DE QUEBEC
Francisca Reis
Dominique Anglade membro do Parlamento de 

Saint-Henri é oficialmente a chefe do Partido Liberal 
de Quebec (PLQ). O Conselho Executivo do Partido 
Liberal de Quebec (PLQ) tem o orgulho de anunciar e 
com acordo com as regras estabelecidas pelo ‘Comité 

Eleitoral’ pela corrida chefia bem como a Lei Eleitoral.
Dominique Anglade torna-se assim a primeira mu-

lher na história a liderar o Partido Liberal do Quebe-
que. Ela imediatamente sucede o Sr. Pierre Arcand, 
membro do Parlamento de Mont-Royal - Outremont 
que atua desde Outubro de 2018. Após a decisão de 
Alexandre Cuson de se retirar da corrida a lideran-
ça o Chefe do PLQ. O Jornal A Voz de Portugal e 
equipa gostaria de felicitar a Sra. Dominique Anglade 
pelo líder do Partido Liberal de Quebec (PLQ). É sem 
duvida um momento historico para o PLQ e podemos 
ter todos orgulho pela primeira vez uma mulher com 
todas as competencias para este cargo. Felicidades e 
muito sucesso a Senhora Dominique Anglade são os 
votos do jornal A Voz de Portugal e da comunidade. 

Grito pela Esperança
SYLVIO MARTINS

Eu estou cá para vos informar que há um 
grande grito na comunidade,... um vídeo 
que é bastante interessante com artistas 

da comunidade, o nome deste projeto é “Grito 
pela Esperança”. 
Letra e música de Carlos Heitor da Fonseca, Gui-

lherme Valente e Marta Raposo. Criadora e pro-
dutora executiva do projeto foi Marta Raposo e 
produção audiovisual Dominique Abreu. Múcicos 
Jon Rosner na guitarra elétrica, Tony Pimentel na 
viola baixa, Ernesto Leite músico e compositor. 
Vozes do concurso do Voz do Festival: Elizabeth 
Machado, James Couto, Marissa Cabral de Medei-
ros, Vanessa Rodrigues e artista convidados, Jason 
Coroa, Marta Raposo, Matthew Marques, Sara 
Franco, Suzi Silva, Viviana Lourenço. Outras vo-
zes participantes, Carlos Heitor da Fonseca, Eddy 
Sousa, Guilherme Valente e Júlio Lourenço. No fi-
nal da música houve várias mensagens de pessoas 
da comunidade. É um projeto bastante inovador e 

muito bem feito, achei isto um projeto que vai so-
bresair de todos mas acho triste que Jordelina Ben-
feito nem Catsi estavam neste grupo a cantar, dois 
das mais inflentes cantoras da nossa comunidade.  
Na parte das mensagens é difícil compreender as 
pessoas. 
Eu fui convidado mas não tive tempo de enviar a 

minha mensagem, a minha vida é bastante occupa-
da e não pude,... mas há pessoas importantíssimas 
que não estão neste vídeo e que deviam estar custo 
que custo. Tal como cada presidente das associa-
ções e especialmente a Casa dos Açores do Que-
beque que representa os Açores, os padre de Laval 
e Montreal, pessoas que trabalham muito para esta 
comunidade, será que foram esquecidos ou não 
conhecem. É importante de pensar ao passado e 
ao presente, pessoas que sacrificam horas, meses e 
mesmo anos para a nossa comunidade. Acho que 
podia tomar um mês a mais para filmar algumas 
pessoas importantes da comunidade e dava uma 
mais valia neste projeto. Podem ver este vídeo no 
grupo de A Voz de Portugal no Facebook.

IPHONE 12. REVELADOS OS NOMES, DETALHES E PREÇOS DE TODOS OS MODELOS
De acordo com o responsável da página os dispositivos chamar-se-ão iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. De notar que todos os dispositivos terão um ecrã 
OLED e processador A14. O primeiro modelo, o iPhone 12, terá um ecrã de 5.4 polegadas, 4GB de RAM e opção entre 128GB e 256GB de armazenamento interno, que custarão respeti-
vamente 649 e 740 dólares. O segundo, o iPhone 12 Max, também terá 4GB de RAM e opção entre 128GB e 256GB de armazenamento mas oferecerá um ecrã de 6.1 polegadas, com o 
preço a estar entre nos 749 e 849 dólares. O terceiro modelo, o iPhone 12 Pro, terá um ecrã de 6.1 polegadas, 120Hz de ‘refresh rate’, 6GB de RAM e opção entre 128GB, 256GB e 512GB, 
versões que custarão 999, 1,099 e 1,299 dólares. Por último, o iPhone 12 Pro Max terá as mesmas especificações mas virá com um ecrã de 6.7 polegadas e 
as versões de 128GB, 256GB e 512GB custarão 1,099, 1,199 e 1,399 dólares.
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CRÓNICA
EFEMÉRIDES LUSA

Principais acontecimentos registados no dia 13 de 
maio:

1643 - As forças de Oliver Cromwell derrotam as tropas 
de Carlos I, em Grantham, Inglaterra.

1809 - Napoleão Bonaparte toma Viena.

1871 - Após a unificação italiana, é decretada a Lei das 
Garantias que ratifica a posse do Vaticano pelo Papa.

1888 - É abolida a escravatura no Brasil.

1917 - Relato da primeira aparição de Nossa Senhora 
em Fátima, em Portugal, segundo os pastores Lúcia, 
Jacinta e Francisco Marto.

1927 - Colapso do sistema económico na Alemanha.

1934 – Inauguração do monumento ao Marquês de 
Pombal, em Lisboa.

1935 - O Governo de Oliveira Salazar afasta opositores 
ao regime ditatorial dos quadros da administração civil 
e militar, entre eles Adelino da Palma Carlos e Mendes 
Cabeçadas, Rodrigues Lapa, Abel Salazar e Norton de 
Matos.

1946 – Coroação de Nossa Senhora de Fátima Rainha 
da Paz e do Mundo.

1953 – É na doca “Pier 21” em Halifax, no Canadá, que 
o “Saturnia” atraca, desembarcando os primeiros 218 
imigrantes portugueses, com os respetivos vistos de tra-
balho, muitos deles provenientes dos Açores, madeiren-
ses e alguns do continente.

1965 - O Cardeal Legado do Papa Paulo VI entrega ao 
bispo de Leiria-Fátima a Rosa de Ouro, uma das mais 
altas distinções da Santa Sé.

1967 - Paulo VI visita o Santuário de Fátima.

1968 - Começam, em Paris, as negociações de paz en-
tre os EUA e o Vietname do Norte.

1971 - António Ribeiro, bispo titular de Tigilava, é no-
meado Patriarca de Lisboa.

1981 - João Paulo II é ferido a tiro, na Praça de S. Pe-
dro, no Vaticano, pelo turco Mehmet Ali Agca.

1983 - O Banco Africano de Desenvolvimento aprova o 
pedido de adesão de Portugal, que se tornará membro 
efetivo a 31 de dezembro.

1988 - Morre, com 58 anos, o compositor norte-america-
no Chet Baker, trompetista de jazz, nome essencial do 
movimento “cool”.

1990 – Morre, aos 67 anos, o cantor lírico português 
Armando Guerreiro.

1998 - O Grupo Mello compra a Setenave ao Estado por 
25 milhões de euros.

1999 - Procissão pela paz nas ruas de Díli, Timor-Leste.

2000 - João Paulo II beatifica os videntes Jacinta e Fran-
cisco Marto.

2001 - Sérgio Berlusconi, magnata da comunicação, as-
sume a liderança do Governo italiano.

2004 – Morre, aos 82 anos, Paul F. Wehrle, imunologista 
norte-americano, membro da equipa que desenvolveu a 
vacina contra a varíola.

Paralelo 38: Açores - ontem e hoje

O boom do turismo nas 
nove ilhas atlânticas por-
tuguesas, por incrível que 

pareça, aconteceu num passado 
bem recente. Foi ontem. Parece 
impossível! É que hoje os Açores 

são ilhas desertas de gente de fora.
Nem o Anticiclone dos Açores teve forças para 

nos proteger da tempestade. Os mares de prata, o 
azul celestial único e as ondulações dos gradientes 
verdes são agora insuficientes para desassombrar 
as nossas ilhas. O arquipélago deu um passo atrás. 
Fechou-se de novo para o mundo, encoberto por 
milhares de quilómetros de oceano até se avistar 
de novo terra firme.
O “paraíso selvagem”, a duas horas do continen-

te europeu e a quatro do continente americano”, 
paraíso exótico”, “éden intocado”, como refere 
o Washington Post, dorme angustiado por mais 
uma catástrofe natural, desta vez global.
Com a liberalização do espaço aéreo nos Açores, 

em março de 2015,  o arquipélago gerou um au-
mento exponencial de 21,2 % de visitantes face ao 
ano anterior. A partir daí, o “éden intocado” dei-
xou de ser apenas açoriano para ser do mundo, de 
todos os que o visitam. 
Nos Açores choviam os empreendimentos turís-

ticos, nasciam como cogumelos: novas unidades 
hoteleiras, novos rent-a-car, turismo rural, aloja-
mento local, passageiros desembarcados, hóspe-
des, dormidas, cruzeiros... O som das turbinas dos 
jatos fazia parte do bulício das cidades. Os aero-
portos borbulhavam de turistas e os aviões da Air 
Azores não tinham asas a medir. Os Açores eram 
o novo destino, a nova aventura global. 
Em 2017, a editora Lonely Planet classificou 

as ilhas como a terceira melhor região do mun-
do a visitar, pelos seus encantos naturais, como 
vulcões, banhos termais e penhascos; antes, em 
2016, a National Geographic Traveler havia ele-
gido o arquipélago «o mais belo lugar do mundo 
para férias ou viagens de negócios»; antes ainda, 
em 2014, o The Guardian sugeriu os Açores como 
um dos quarenta locais a visitar em 2015; a Green 
Destinations classificou as ilhas como o “destino 
turístico mais sustentável da Europa” e a ONG 

Coastal & Marine Union (EUCC) considerou o 
arquipélago “o primeiro Destino Qualidade Pla-
tinum Coast do mundo”. A Forbes classificou a 
região como «um dos destinos turísticos mais sin-
gulares do mundo» e a BBC Travel anunciou que 
o Pico era “uma das cinco melhores ilhas secre-
tas do mundo”; a World Travel Guide classificou 
as Furnas, em São Miguel, como “uma das cinco 
zonas vulcânicas mais apelativas do mundo”. De 
recordar ainda as palavras do Presidente das Sete 
Maravilhas de Portugal, «Os Açores são ilhas de 
beleza idílica, com maravilhas naturais de cortar 
a respiração». Lembramos que, de entre as vinte e 
uma maravilhas votadas, cinco foram dos Açores. 
É importante e de justiça ter presente que grande 

parte deste sucesso se deveu ao trabalho compe-
tente e incansável da ATA - Turismo dos Açores e 
ao esforço hercúleo dos seus técnicos superiores 
de Turismo que, nos maiores certames europeus, 
venderam ciclicamente o destino Açores. 
O  boom do turismo nas nove ilhas atlânticas 

portuguesas, por incrível que pareça, aconteceu 
num passado bem recente. Foi ontem. Parece im-

possível! 
É que hoje os Açores são ilhas desertas de gente 

de fora. Os cruzeiros aproam  e atrevem-se, mas 
não aportam, porque a gestão do medo não os 
aceita. Como poderiam nove ilhas isoladas com 
escassos recursos médicos, tanto humanos como 
materiais, acolher centenas de doentes? O vírus é 
quem manda. Por enquanto, sujeitamo-nos a ele.
O nosso contentamento hoje é pouco mais que 

o cheiro do enxofre dos vulcões, que faz parte do 
nosso sangue, da nossa génese, e as estridências 
penetrantes dos gritos dos milhafres. A ver va-
mos o que o futuro nos reserva nestes escolhos do 
Atlântico Norte. Para já, prisioneiros no paraíso.

JOÃO GAGO DA CÂMARA

SÉRGIO CONCEIÇÃO CHAMA TRÊS ‘BÊS’ AO TREINO DO FC PORTO
O FC Porto deu continuidade aos trabalhos de preparação tendo em vista a retoma do campeonato português, no seguimento da paragem 
forçada devido à pandemia de Covid-19, numa sessão na qual Sérgio Conceição contou com três reforços. O guarda-redes Francisco Mei-
xedo, o médio Fábio Vieira e o avançado João Mário, todos eles membros da equipa B do conjunto azul e branco, treinaram, esta terça-feira, 
juntamente com o conjunto principal no centro do Olival. Em nota publicada através das plataformas oficiais, so dragões informam, ainda, 

que, até à data, não há qualquer “ocorrência a registar no boletim clínico”. O plantel do FC Porto regressa aos 
treinos já pela tarde de quarta-feira, numa sessão que, tal como habitual, irá decorrer à porta fechada.
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  P J V E D GM GS
1-Nacional 50 24 14 8 2 36 16
2-Farense 48 24 15 3 6 35 22
3-Feirense 42 24 11 9 4 27 18
4-CD Mafra 39 24 10 9 5 33 24
5-Estoril Praia 39 24 12 3 9 35 26
6-Varzim 37 24 10 7 7 32 31
7-Académica OAF 35 24 10 5 9 34 26
8-Académico de Viseu 34 24 9 7 8 21 24
9-Leixões 33 24 8 9 7 23 22
10-SC Covilhã 32 24 9 5 10 29 27
11-UD Oliveirense 32 24 9 5 10 36 31
12-GD Chaves 32 24 9 5 10 26 26
13-FC Porto B 29 24 7 8 9 35 36
14-Benfica B 28 24 7 7 10 31 35
15-FC Penafiel 28 24 6 10 8 23 24
16-Vilafranquense 24 24 6 6 12 27 45
17-CD Cova Piedade 17 24 4 5 15 20 42
18-Casa Pia 11 24 2 5 17 19 47

Taça de Portugal
Benfica   ADIADO   FC Porto

OITAVOS-DE-FINAL 1ª MÃO 2ª MÃO
Borussia Dortmund (2-3) Paris SG    2-1    0-2
Atlético Madrid (4-2) Liverpool    1-0 3-2 (a.p.)
Atalanta (8-4) Valencia    4-1    4-3
Tottenham (0-4) RB Leipzig    0-1    0-3
Chelsea - Bayern München    0-3    ADI
Napoli - Barcelona    1-1    ADI
Lyon - Juventus    1-0    ADI
Real Madrid - Manchester City    1-2    ADI

1/8 DE FINAL 1ª MÃO 2ª MÃO
Basaksehir - FC Kobenhavn     1-0    ADI
Eintracht Frankfurt - FC Basel     0-3    ADI
Sevilla - Roma    ADI    ADI
LASK Linz - Manchester United     0-5    ADI
Rangers - Bayer Leverkusen     1-3    ADI
Wolfsburg - Shakhtar Donetsk     1-2    ADI
Internazionale - Getafe    ADI    ADI
Olympiacos - Wolverhampton     1-1    ADI

1-Atlanta United 6 2 2 0 0 4 2
2-NY Red Bulls 4 2 1 1 0 4 3
3-Impact Montréal  4 2 1 1 0 4 3
4-Toronto FC 4 2 1 1 0 3 2
5-Columbus Crew 4 2 1 1 0 2 1
6-DC United 3 2 1 0 1 3 3
7-Chicago Fire 1 2 0 1 1 2 3
8-NE Revolution 1 2 0 1 1 2 3
9-Orlando City 1 2 0 1 1 1 2
10-Philadelphia U. 1 2 0 1 1 3 5
11-FC Cincinnati 0 2 0 0 2 3 5
12-Inter Miami CF 0 2 0 0 2 1 3
13-New York City  0 2 0 0 2 0 2
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LIGA MLS

1-Sporting KC 6 2 2 0 0 7 1
2-Minnesota United 6 2 2 0 0 8 3
3-Colorado Rapids 6 2 2 0 0 4 2
4-FC Dallas 4 2 1 1 0 4 2
5-Los Angeles FC 4 2 1 1 0 4 3
6-Seattle Sounders 4 2 1 1 0 3 2
7-Vancouver Whitecaps 3 2 1 0 1 2 3
8-Portland Timbers 3 2 1 0 1 2 3
9-Real Salt Lake 2 2 0 2 0 1 1
10-LA Galaxy 1 2 0 1 1 1 2
11-SJ Earthquakes 1 2 0 1 1 4 7
12-Houston Dynamo 1 2 0 1 1 1 5
13-Nashville SC 0 2 0 0 2 1 3

ESTE

OESTE

1-FC Porto 60 24 19 3 2 50 16
2-Benfica 59 24 19 2 3 52 14
3-SC Braga 46 24 14 4 6 41 26
4-Sporting 42 24 13 3 8 37 26
5-Rio Ave 38 24 10 8 6 32 23
6-V. Guimarães 37 24 10 7 7 40 25
7-FC Famalicão 37 24 10 7 7 38 40
8-Moreirense 30 24 7 9 8 34 32
9-Santa Clara 30 24 8 6 10 19 26
10-Gil Vicente 30 24 7 9 8 25 29
11-Boavista 29 24 7 8 9 19 23
12-V. Setúbal 28 24 6 10 8 17 27
13-Belenenses SAD 26 24 7 5 12 19 38
14-CD Tondela 25 24 6 7 11 20 30
15-Marítimo 24 24 5 9 10 22 32
16-P. Ferreira 22 24 6 4 14 18 34
17-Portimonense 16 24 2 10 12 16 34
18-CD Aves 13 24 4 1 19 23 47

  PTS  J  V E D GM   GS

Insatisfação de jogadores obriga
a reunião de emergência na FPF
A contestação quase envergonhada 

mas pública de alguns jogadores ao 
plano que estabelece as normas para 

o regresso do futebol em Portugal fez soar 
os alarmes na Federação Portuguesa de Fu-
tebol (FPF) e foi suficiente para levar Fer-
nando Gomes, presidente da FPF, a convo-
car para a manhã de ontem uma reunião 
do Comité de Emergência — grupo criado 
pelo presidente da FPF para acompanhar a 
forma como a covid- 19 está a influenciar o 
regresso à competição da I Liga. 

Um encontro que antecedeu um outro, já ao 
final da tarde, e que reuniu os capitães das 
equipas que participam no principal campeo-
nato português. 

As razões para esta decisão do líder federa-
tivo prendem-se com as manifestações públi-
cas de desconforto de alguns jogadores (Dani-
lo, Zé Luís e Tiquinho Soares do FC Porto e 
Francisco Geraldes, do Sporting) em relação 
ao primeiro ponto do Código de Conduta apre-
sentado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) 
e que deverá ser cumprido para que seja possí-
vel o regresso da principal competição de fute-
bol aos relvados portugueses, embora também 
outros agentes do futebol tenham manifestado 
alguns receios. 

Ora, o documento começa por declarar que 
“a FPF, a Liga Portugal, os clubes participan-
tes na Liga NOS e os atletas assumem, em to-
das as fases das competições e treinos, o risco 
existente de infecção por SARS-CoV-2 e de 
covid-19, bem como a responsabilidade de 
todas as eventuais consequências clínicas da 
doença e do risco para a Saúde Pública.” 

E foi, precisamente, este ponto que motivou 
as reacções de descontentamento por parte dos 
atletas. Primeiro, o internacional português 
Danilo publicou, no Instagram, um emoji com 
o polegar em posição reprovativa, referindo-
-se, concretamente, ao ponto 1 do Código de 
Conduta elaborado pela DGS. Depois foi a vez 
de Tiquinho Soares e Zé Luís, com o brasilei-
ro a publicar uma imagem semelhante, escre-
vendo “Não”, enquanto o cabo-verdiano, com 

mais palavras, considerou que “só pode ser 
brincadeira”. 

A insatisfação chegou também a Alvalade, 
com o médio Francisco Geraldes a sugerir, 
igualmente, estar contra o ponto 1 do Código 
de Conduta, publicando-o no Instagram com a 
descrição “e é só o ponto 1”. 

Fernando Gomes decidiu então avançar para 
esta reunião de emergência e que contou, para 
além da sua própria participação, com a de 
Pedro Proença (presidente da Liga de clubes), 
Joaquim Evangelista (presidente do Sindicato 
dos Jogadores), José Pereira (presidente da As-
sociação de Treinadores), Luciano Gonçalves 
(presidente da Associação de árbitros), João 
Pedro Mendonça (presidente da Associação 
dos Médicos de Futebol) e Rui Marote (repre-
sentante das associações distritais de futebol). 

O objectivo do encontro foi o de contribuir 
para o esclarecimento de eventuais dúvidas 
que o documento emitido pela DGS pudesse 
ter originado. Para tal foi convidado a estar 
presente Adalberto Campos Fernandes, médi-
co e ex-ministro da Saúde, e que foi recrutado 
pela FPF para integrar a equipa de especialis-
tas constituída pela federação e que tem como 
missão, precisamente, estudar a melhor e mais 
segura forma do regresso do futebol. 

Segundo o que PÚBLICO apurou, Adalber-
to Campos Fernandes explicou o documento 
e dissipou as dúvidas colocadas pelos parti-
cipantes, e a iniciativa terá contribuído para 
acalmar a controvérsia que ameaçava começar 
a gerar-se. 

Foi também decidido fazer o mesmo com os 
capitães de equipa das equipas da I Liga, algo 
que ocorreu já durante a parte da tarde, por 
videoconferência. 

Neste encontro promovido pelo Sindicato dos 
Jogadores, o antigo governante voltou a abor-
dar o protocolo com a DGS respondendo às 
dúvidas e receios dos jogadores em relação ao 
regresso à competição.
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50 anos ao serviço da comunidade
SYLVIO MARTINS

Hoje em dia, temos tempo 
para tudo, encontramos amigos 
no meio virtual, falamos com a 
família em modo virtual, usa-
mos o telemóvel para falar aos 
clientes e amigos. O jornal está 

aberto segunda e terça aos clientes e quarta-feira 
vamos encontrar ao nossos clientes e falar um 
pouqinho com eles. E, são estes momentos que 
podemos fazer alguns apanhados, e informar-se 
sobre o que se passa na comunidade.
Há duas semanas fui a Peixaria São Miguel, 

nesta pequenina lojinha de Eduardo Barbosa e 
David Demelo, seria fácil imaginar-se ainda em 
São Miguel, nos Açores, se você não visse a rua 
Saint-Urbain pela janela.
As paredes da peixaria da família testemunham 

esse apego à pátria que deixou há mais de qua-
rente anos para se estabelecer em Montreal. En-
tre fotos de família, a do ídolo do hóquei Mike 
Ribeiro e cantores portugueses que vieream à 
Montreal, este local é dedicado à pesca e ao pei-

xe.

Montreal está cheia de pequenas “boutiques 
desse tipo. A Peixaria São Miguel é desconhe-
cido pelos quebequenses, mas, todos conhecem 
a nossa peixaria São Miguel situado no bairro 
português, que vêm aqui todas as semanas para 
comprar peixe fresco de Portugal ou um dos me-

lhores bacalhaus salgados e secos de Montreal.
Eduardo Barbosa orgulhosamente promove a 

qualidade do seu peixe, mostrando a brancura da 
carne, uma garantia de qualidade. “O bacalhau 
nunca deve ser amarelo”, diz Eduardo.  
Com a mundialização e as grandes lojas que 

fornecem peixe de qualidade começa a ser mais 
difícil a continuar esta longa tradição para a nos-
sa comunidade. Eduardo Barbosa continua esta 
linda tradição para servir a nossa comunidade 
com peixe de alta qualidade e também está a ser-
vir a maioria dos comercios e restaurantes portu-
gueses com esta qualidade de peixe.
O peixeiro de São Miguel se tornou uma figu-

ra emblemática neste lindo bairro. Toda semana, 
pessoas como ele sentem as saudades do seu país 
e vão a Peixaria São Miguel para matar estas 
saudades com o cheiro charmoso do peixe.
Feliz Aniversário aos 50 anos ao serviço da 

nossa comunidade portuguesa. E, esperamos 
mais alguns anos para matar as nossas saudades 
das nossas raízes
A Peixaria São Miguel está situada no 4804 rua 

Saint-Urbain, Montreal, 514-274-8553.


