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MANUEL
CARVALHO

Crónica ao Sabor da Vida

“Se visitarem Montreal, 
passem pelo “quartier St-
-Louis”. Lá encontrarão 
correntezas inteiras de 
prédios garridos, com to-

mateiros e alfaces a crescer nos jardinzitos 
roubados ao asfalto.Podem bater sem receio. 
É gente portuguesa.”
Foi esta frase que serviu de preâmbulo ao meu 

livro “Saga”, publicado em 1989. Era, então, 
esta a visão mais fidedigna do Bairro Português, 
ainda hoje presente na memória e no imaginário 
de muita gente.
Muitos dos depoimentos recolhidos no livro 

“Rostos, Olhares e Identidade”, publicado em 
2013, são testemunhos enternecedores da vi-
vência no “Bairro” nessa época e da importân-
cia que teve para o acolhimento dos recém-che-
gados e para a formação da nossa identidade 
colectiva. Recordemos alguns extractos:
“Enquanto vivemos no Bairro Português, tudo 

era fácil, brincava-se em português, ria-se em 
português e chorava-se em português mas o que 
me ficou gravado para sempre foram os chei-
ros. Aos domingos, aquele cheiro das sardinhas 
assadas e do frango no churrasco invadia tudo, 
ficou-me para sempre na memória. Aquele 
ambiente de aldeia também era reconfortante, 
faltava o açúcar ia-se à casa da Rosa, falta a 
farinha ia-se a casa da Maria, as pessoas ajuda-
vam-se umas às outras. Quando o meu pai ins-
talou o cabo, juntavam-se duas ou três famílias 
na nossa casa para ver a telenovela. Ainda me 
lembro que era a “Escrava Isaura”. Eu acho que 

agora o Bairro já perdeu esse encanto.”
“No Bairro era quase tudo gente portuguesa, 

entretanto a minha mãe fez cartas de chamada 
para as minhas tias e vivíamos todos perto uns 
dos outros. Havia uma mercearia logo ali na es-
quina, não andávamos em transportes públicos, 
era tudo pertinho, até para a escola íamos a pé.”
“Fomos viver para a Hôtel de Ville, entre a 

Prince Arthur e a Pine, era uma rua onde só 
havia portugueses, são pessoas que ainda hoje 
vejo e com quem me dou. Ficámos lá dois anos, 
depois fomos para a rua Coloniale, onde estive-
mos até que o meu pai comprou esta casa, aqui 
na Avenue de l’Esplanade.”
“Naquela zona havia muitos portugueses, logo 

ali perto existia a padaria Levine, de que os 
meus pais eram fregueses, havia o restaurante 
Lisboa Antiga, que o meu pai frequentava mui-
to, também me recordo da sala de bilhar por 
cima dos Quatre Frères. Depois, começaram a 
abrir várias lojas portuguesas, a Flor do Lar, o 
supermercado Universal e outros. Vivemos 12 
anos muito tranquilos nessa zona.”
Depois, num processo evolutivo que ninguém 

pode deter, tudo se alterou radicalmente. Dos 
quinze mil portugueses que então residiam na 
área, restam cerca de dois mil. Vários dos nos-
sos estabelecimentos comércios e restaurantes 
foram gradualmente encerrando as portas, ago-
ra apenas sobrevivem uns tantos que heroica-
mente teimam em resistir à enorme erosão e à 
renovação radical da fisionomia do Plateau, in-
vadido por outras gentes e outros hábitos mais 
cosmopolitas.
Será que o tão apregoado Bairro Português 

ainda existe? 
Os mais saudosistas dos tempos áureos, con-

tradizendo uma visão derrotista dos mais cép-
ticos, evocam em defesa da sobrevivência do 
Bairro que mesmo o  Boul. Saint-Laurent e o 
Plateau Mont-Royal estando em acelerada fase 
de transformação, ainda é nessa área que bate 
o coração da Comunidade Portuguesa, num 
quadrilátero  que engloba o Parc du Portu-
gal, a Missão Santa Cruz, a Caixa Portuguesa 
e algumas das mais prestigiadas associações 
recreativas e culturais da Comunidade. E, em 
reforço das suas palavras, como exemplos de 
revitalização, apontam a importância da recen-
te instalação dos bancos na St. Laurent, com 
citações bilingues de escritores portugueses, 
a recente inauguração do painel intitulado “O 
Povo Português” e do mural da Amália Rodri-
gues colocados numa parede adjacente ao Parc 
du Portugal e, um pouco mais antigo, do mag-
nífico painel de azulejos, evocativo do espaço 
geográfico que delimitava o “Bairro”, instalado 
no Centro Comunitário Santa Cruz.  
O cepticismo daqueles que afirmam que es-

tas marcas não são suficientemente fortes para 
evitar o seu desaparecimento, também pode 
ser rebatido com a asserção que mesmo se 
presentemente o Bairro Português já não tem 
a importância demográfica e física de outrora 
continuará a ser um espaço afectivo que nunca 
irá morrer pois é inesquecível a sua importân-
cia como berço histórico da Comunidade, onde 
sempre poderemos regressar em peregrinação 
catártica. “Aqui nasceu a Comunidade Portu-
guesa”, poderemos continuar a vangloriar-nos, 
com justificado orgulho, ao percorrer as suas 
ruas repletas de histórias de vidas tantas vezes 
sofridas mas repletas duma coragem a roçar o 
heroismo.
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PENSAMENTO DA SEMANA

JORGE CORREIA

Ai Portugal, coitado de ti
“É que o presidente da ARS 

(Administração Regional de 
Saúde) mandou para lá os 
médicos fazerem o que lhes 
competia, e os gajos, cobar-
des, não fizeram.” António 

Costa, primeiro ministro de Portugal em off 
com jornalistas do jornal Expresso, acerca do 
caso das mortes no lar em Reguengos.

Já lá vão alguns anos em que estava presente 
numa conferência onde dois conferencistas, que 
eu na altura ainda não tinha conhecido pessoal-
mente, haveriam de expor sobre assuntos da 
agenda. Um dos conferencistas, que diziam na 
altura ser uma “pessoa espetacular”, muito “ca-
rismático”, destinatário dos mais altos elogios, 
começou a sua apresentação. 
O seu modo era muito teatral e sedutor, sem dú-

vida atraente para o público, mas da minha parte 
havia dúvidas sobre os fundamentos que dizia 
abraçar, entre as quais a igualdade de géneros. 
No entanto, nada se podia apontar contra aqui-
lo que apresentava, baseado nos mais imutáveis 
fundamentos da ética e até da moral. 
Mas, a determinada altura, sem ninguém pre-

ver, sai-lhe uma piada do mais puro machismo, 
que surpreendeu a todos, mas que rapidamen-
te o apresentador passou à frente pedindo para 
ignorarem o que tinha acabado de dizer. Nessa 
apresentação, com autorização da organização, 
eu estava filmando a apresentação. 
No final, esse “carismático” orador dirigiu-se a 

mim, de forma calma e sem qualquer escrúpulo 
pediu-me para retirar do filme aquela parte da 
piada. 
Não o fiz. 
Mas o mais curioso foi ver como a subjetivida-

de do público, entre o qual se encontravam bas-
tantes senhoras, deixou passar aquilo em bran-
co, mantendo a opinião elevada que tinham do 
orador! Incrível como aquele orador, numa tira-
da natural, tinha-se revelado tal como era, hipo-
tecando todo o teor daquilo que defendia, sem, 
contudo, ter tido efeito prático sobre o público 
que preferiu deixar passar em branco a hipocri-
sia.
Nesta tirada do primeiro ministro português, 

não me choca as palavras, mas sim o constante e 
repetitivo comportamento de “sacudir a água do 
capote”. A responsabilidade nunca é dele, muito 

menos dos governantes que fazem parte da sua 
equipa. A ministra não lê relatórios importan-
tes acerca de mortes por aparente negligência 
num lar de Reguengos? Não faz mal, continue 
no governo que está muito bem. Nos incêndios 
de 2017, o que falhou? Não interessa, está tudo 
tratado, ainda que a saída da ministra Constan-
ça Urbano de Sousa tenha sido adiada e adiada 
até à segunda vaga de incêndios com um total de 
dezenas de mortos. Tancos? Roubaram material 
militar? 
Os militares participaram ou não do roubo?
 Sabia-se ou não? 
O ministro da defesa sabia ou não sabia do 

caso?
Nada se esclarece, ninguém é responsável, mui-

to menos o primeiro ministro. E em tudo isto, 
com a manifesta incapacidade de planear e in-
troduzir as reformas que Portugal tanto carece 
para crescer de forma sustentável, verificamos 
exatamente o oposto, com o claro apoio do elei-
torado que ainda por cima de tudo isto, oferece 
projeções de voto próximas da maioria para o 
atual governo. Triste país, este, em que Portugal 
se tornou.

Durante a nossa vida:
Conhecemos pessoas que

vêm e que ficam.

Outras que vêm e passam.

Existem aquelas que,
Vêm, ficam e depois 

de algum tempo se vão.

Mas existem aquelas que vêm e se vão 
com uma enorme vontade de ficar...

Charles Chaplin
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CRÓNICA

As Festividades do Senhor da Pedra e
da Senhora dos Anjos, em tempos de Covid

A Comunidade portu-
guesa de Laval, so-
bretudo a oriunda dos 

Açores, celebrou no último 
fim de semana, dia 22 e 23 de 
agosto  a festa do Bom Jesus 

Senhor da Pedra e Nossa Senhora das Estre-
las.
Devido á possibilidade de transmição deste ter-

rivel virus que nos terrorisa desde o principio 
da pandemia, o formato desta festa teve que ser 

TONY SARAGOÇA ajustado á realidade que vivemos.
Mas, se por estas razões bem justificadas, pois 

os factos não mentem, a grandeza com que esta 
festa era celebrada em tempos não muito remo-

tos, foi bastante reduzida,  a fé e a devoção des-
tes fieis devotos ao Senhor da Pedra, essa, não 
perdeu nada da sua dimensão.
No sábado, também para que o Senhor da Pedra 

saísse do seu confinamento, a imagem foi trans-
ferida da capela para a igreja, seguida de uma  
missa solene.  
No domingo, missa solene ao meio dia, segui-

da duma simbólica procissão á volta da igreja, 
seguida por uma não menos simbólica venda de 
malassadas.
Perante uma igreja cheia, nos limites das regras 

sanitárias bem entendido, logo a seguir à homi-
lia, o Sr. Padre Aldo Xavier gratificou-nos com 
uma  excepcional interpretação da canção do fa-

lecido montrealense Leonad Cohen com a can-
ção “Alleluia”!
Escusado dizer que perante esta emocionante 

atuação a assembleia retribuiu com uma longa 

ovação de pé. Definitivamente, o padre Xavier 
não pára de nos  surpreender.
Em seguida foi rezada em comun uma oração 

especial dedicada  ao Senhor Bom Jesus da Pe-
drada Pedra e Nossa Senhora dos Anjos.
Apesar da pequena festa, esta foi a única 

“festa” celebrada este ano na nossa Missão. 
Para o próximo ano, façamos votos para que 
a sombra da Covid-19 tenha desaparecido dos 
nossos radares e que a nossa assim como todas 
as outras comunidades possam dar lugar às 
celebrações, tanto religiosas como profanas, 
afim que os costumes e tradições iniciadas pe-
los nossos antepassados possam permanecer 
ainda por muitos anos. 

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.

WINDOWS 95 FEZ 25 ANOS
24 de agosto de 1995. Até parece que foi ontem... mas não. Este foi o dia que alterou a forma como interagimos com um compu-
tador, ou não tivesse sido esta a data em que foi lançado o sistema operativo Windows 95, que marcou o início das 'revoluções' 
tecnológicas dentro deste segmento. Na hora de comemorar 25 anos, esta segunda-feira, os feitos históricos deste não foram 
esquecidos. Foi com o Windows 95 que também 'ganhámos' a barra de início, que ainda hoje - apesar das alterações de estilo 

- é usada nas mais recentes versões dos sistemas Microsoft. A Reciclagem foi outra das 'invenções' 
que este Windows nos trouxe.
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CARNEIRO: Carta da Semana: Valete de Paus, que 
significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Poderá 
receber a visita inesperada de um amigo de longa data. 
Faça tudo segundo as normas de segurança. Saúde: O 

seu organismo poderá andar desregulado. Esteja atento às suas 
indicações. Dinheiro: Possibilidade de ganhar lucros inesperados. 
Seja audaz e faça um excelente investimento. Números da Sorte: 
9, 11, 17, 22, 28, 29

TOURO: Carta da Semana: Rei de Paus, que significa 
Força, Coragem e Justiça. Amor: Opte por atitudes 
de compreensão e tolerância. Saúde: Poderá sentir-
se um pouco cansado e sem energia. Melhore a sua 
alimentação. Dinheiro: Aposte na sua competência, pois 

poderá ser recompensado da forma como merece.
Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

GÉMEOS: Carta da Semana: Valete de Copas, que 
significa Lealdade, Reflexão. Amor: A sua vida afetiva 
poderá não estar a ter os contornos que planeou. 
Procure não perder a calma e invista na sua felicidade. 

Trate-se com amor! Saúde: Não abuse dos alimentos que sabe 
que prejudicam o seu estômago. Dinheiro: Prevê-se uma semana 
positiva em termos profissionais.
Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

CARANGUEJO: Carta da Semana: 9 de Espadas, 
que significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor: 
Tome consciência dos seus atos, pois estes poderão 
estar a contribuir negativamente para a sua relação. 

Saúde: Evite situações que possam provocar uma alteração do 
seu sistema nervoso. Dinheiro: Modere as palavras e pense bem 
antes de falar. Uma atitude irrefletida pode aborrecer um superior 
hierárquico. Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

LEÃO: Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa 
Generosidade. Amor: A sua cara-metade não merece 
ser tratada com indiferença. Pense um pouco melhor 
na sua forma de agir. Saúde: As tensões acumuladas 

podem fazer com que se sinta cansado e desmotivado. Dinheiro: 
Atenção, a sua qualidade profissional poderá estar a ser testada. 
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

VIRGEM: Carta da Semana: Ás de Espadas, que 
significa Sucesso. Amor: O amor estará abençoado. 
Aproveite ao máximo este momento de união. Saúde: O 
trabalho não é tudo! Descanse mais e pense seriamente 

na sua saúde. Dinheiro: Aja de forma ponderada, não coloque 
em risco a sua estabilidade financeira. Pense bem antes de 
gastar indevidamente. Pensamento positivo: Procuro ser simples. 
Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

BALANÇA: Carta da Semana: 4 de Espadas, que 
significa Inquietação, agitação. Amor: Ponha as cartas 
na mesa, evite esconder a verdade. Seja o mais 
honesto possível com a sua cara-metade. Saúde: Aja 

em consciência e não cometa excessos que o seu organismo 
não suporta. Dinheiro: Ouça os conselhos das pessoas mais 
experientes. Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

ESCORPIÃO: Carta da Semana: O Julgamento, que 
significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Aposte nos seus 
sentimentos e poderá, em conjunto com a sua cara-
metade, tomar uma decisão importante para ambos. 

Saúde: A sua capacidade de recuperação de energias será 
notória. Esqueça o passado e viva o presente, o passado passou, 
aceite-o! Dinheiro: Esforce-se por conseguir atingir os seus 
objetivos profissionais. Seja audaz e perseverante. 
Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

SAGITÁRIO: Carta da Semana: A Roda da Fortuna, 
que significa Sorte, Acontecimentos Inesperados. Amor: 
Ponha o orgulho de lado e vá atrás da sua felicidade. 
Seja feliz! Saúde: Evite excessos. Dinheiro: Aposte 

nos seus projetos pessoais. Seja inovador e arrojado. Poderá ter 
ótimas surpresas. Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

CAPRICÓRNIO: Carta da Semana: A Lua, que 
significa Falsas Ilusões. Amor: Uma velha lembrança 
poderá pairar na sua mente, causando algumas dúvidas 
no seu coração. Saúde: Nesta área não terá muitas 

razões para ficar preocupado, o que não significa que deixe de 
ter os cuidados mínimos. Dinheiro: Utilize a sua capacidade de 
organização para sugerir algumas mudanças no seu trabalho.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

AQUÁRIO: Carta da Semana: O Mundo, que significa 
Fertilidade. Amor: Não se dedique apenas à sua vida 
profissional, dê mais atenção à pessoa que ama. 
Saúde: Liberte o stress que tem acumulado. Dinheiro: 

Património protegido. Continue a adotar uma postura de 
contenção. Será bastante positivo para si. 
Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

PEIXES: Carta da Semana: 8 de Copas, que significa 
Concretização, Felicidade.  Amor: Aja menos com a 
razão e mais com o coração. Assim, evitará conflitos 
desnecessários com a pessoa que ama. Saúde: Seja 

mais moderado e dê valor ao seu bem-estar.  Dinheiro: Se seguir 
em frente e fizer o que tem de ser feito, todos acabarão por 
aplaudi-lo! Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

CRÓNICA

ANTÓNIO PEDRO COSTA

Um adeus e um agradecimento

Com a nomeação de 
um novo Padre para 
a Paróquia do Senhor 

Bom Jesus, a Comunidade 
Obra de Maria dá por finda 
a sua missão naquela Vila, 

onde tão sábia e espiritualmente conduziu os 
destinos daquela grande messe, onde residem 
cerca de dez mil almas.
Durante oito anos tivemos a graça da sua pre-

sença na Paróquia do Senhor Bom Jesus e já co-
meçamos a sentir a nostalgia da sua partida, mas 
na vida, tudo tem o seu início e tudo tem o seu 
fim. A partida custa, mas tem de ser e quem não 
sente pena pela saída do Padre José Cláudio. 
Dizer adeus nunca foi fácil, mas chega um mo-

mento em que é preciso dizer adeus, por pontos 
finais, fechar capítulos, encerrar etapas da vida, 
para se recomeçar outras, quiçá mais desafiantes.
Se qualquer partida provoca tristeza, neste caso, 

fica a alegria de que tudo fez para semear con-
córdia entre o nosso povo que inspiradamente 
soube guiar. Ou seja nada mais fez do que es-
palhar de forma tranquila paz e serenidade por 
toda a Vila, com a sua palavra e postura cândida 
e amiga, plantando amizades por onde passava e 
que irão perdurar para além da sua partida.
O seu múnus sacerdotal foi um autêntico teste-

munho espiritual que nos cativou pela sua sim-

plicidade e dom da palavra. O seu sorriso e o tom 
tranquilo da sua postura sábia e carinhosa mostra 
bem como ele é um verdadeiro homem de Deus 
que habitou entre nós.
Para muitos paroquianos que passaram por mo-

mentos difíceis, a sua presença foi como um anjo 
que trouxe paz, luz, conforto e esperança, para 
corações e espíritos feridos, abatidos, fracos e 
sem esperança.
A sua dedicação, a sua atenção, a sua medita-

ção, o seu cuidado e o seu carinho jamais serão 
esquecidos, pois ficarão nos corações como se-
mentes que dão frutos, sementes que foram plan-
tadas, cuidadas, regadas e alimentadas pelo seu 
carisma, pelo seu amor, pela sua fé e pela sua 
amizade.
Mas não foi só na vasta evangelização levada a 

cabo mesmo pelas ruas desta Paróquia. A Obra de 
Maria mostrou a sua responsabilidade na missão 
que teve nesta vila, a preocupação permanente 
na valorização e manutenção do património reli-
gioso que foi uma constante, graças às milhares 
de moedinhas que foram amealhadas, também 
com o apoio da nossa diáspora, em que todos 
se mobilizaram para se arrecadar os montantes 
suficientes para as inúmeras obras concretizadas 
com tanta eficácia. O seu nome ficará gravado na 
história desta Paróquia. 
A Obra de Maria irá partir, levando Rabo de 

Peixe no coração, mas levará também no seu co-
ração, estamos certos, o bom povo de Rabo de 
Peixe, que fica com a viva mágoa de ver sair da-
qui quem tanto nos ajudou a caminhar e a seguir 
pelos caminhos do Senhor.
E é de pessoas como estas que a Igreja precisa, 

que viviam aqui em total desprendimento, com 
simplicidade, alegria e proximidade. Por isso, 
uma palavra para a Obra de Maria, pelo que nes-
tes 8 anos fizeram por Rabo de Peixe.
A saudade é um aperto que nos dói o coração. 

Que corre nas nossas veias. Que vive dentro de 
nós, sempre. Na vida, como numa batalha, é pre-
ciso estar atento à hora certa de partir. Só assim é 
possível avançar com mais força, com mais gar-
ra em busca de novos destinos, novas batalhas, e 
novas vitórias.
E tal como nos exorta S. Pedro, na sua segunda 

carta, capitulo 1: porquanto, irmãos, estou cons-
ciente de que em breve deixarei este tabernáculo, 
como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. 
Todavia, tenho-me empenhado para que, mesmo 
depois da minha partida, vos lembreis com cla-
reza destes ensinamentos em toda e qualquer si-
tuação. A supremacia está na da Palavra de Deus
Custa muito dizer adeus, sobretudo quando o 

que mais desejamos é ficar. Rabo de Peixe ficará 
a rezar pelo sucesso apostólico desta Comuni-
dade.
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PAÍSES BAIXOS E BÉLGICA CONFIRMAM CASOS DE REINFEÇÃO POR COVID-19
Cientistas holandeses e belgas confirmaram, esta terça-feira, que também registaram um caso em cada um dos países de reinfeção por Covid-19. O 
anuncio é feito um dia depois de ter sido anunciado aquele que seria o primeiro caso oficial de reinfeção e que se verificou num homem de 33 anos, 
natural de Hong Kong, que regressou à China após uma viagem a Espanha. Nos Países Baixos, a virologista Marion Koopmans, assessora da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS), confirmou o caso de um paciente holandês, um idoso com um sistema imunitário "deteriorado", que também contraiu a 

doença pela segunda vez. Neste caso, a especialista negou-se a explicar quais os sintomas apresentados pelo paciente, 
por considerar que é necessário que se registem mais casos para poder haver uma comparação.
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4231-B BOUL. ST-LAURENT
514-299-1593

A ANTOLOGIA LITERÁRIA ESTARÁ DISPONÍVEL NA 
LIVRARIA DAS MEMÓRIAS GRATUITAMENTE

NO NOSSO LOCAL

JOSÉ DA
CONCEIÇÃO

Tanto Na Guerra Como Na Vida Real
Vivemos Numa Luta Constante

Tal como todos vós, sou 
apenas um caminhan-
te nesta imensa estrada 

cheia de curvas, pedregosa, e 
corroída pelo tempo. Por isso, 

em cada tropeço ou solavanco que dou, eu 
tento tirar uma lição que me possa ajudar a 
crescer. 
Porque na realidade creio que é essa a razão 

pela qual todos nós nos encontramos nesta cur-
ta passagem terrena. Durante os tempos em que 
estive na guerra em África, eu via em cada flor 
uma assinatura de Deus, e, também naqueles que 
sofriam. Mas ao mesmo tempo pensei que aquilo 
podia ser uma observação errada da minha par-
te, porque era quase impossível encontrar beleza 
no sofrimento e no caos. Mas com o decorrer do 
tempo, até achei que talvez existisse uma certa 
lógica, na minha maneira de ver as coisas, por-
que acabei por encontrar uma certa riqueza in-
descritível dentro daqueles que sofriam. Eles não 
eram miseráveis nem passíveis de pena. Apenas 
precisavam de ser compreendidos, apoiados, e 
encorajados no seu valor inestimável no meio 
das lágrimas e do desespero. Sim, cada vez que 
penso nisso, sinto cada vez mais que não estava 
errado nessa minha forma de pensar! Porque to-
dos aqueles que foram considerados heróis, que 
foram mutilados, e, que morreram pela Pátria 
acreditaram cegamente que estavam a lutar por 
uma causa justa, e, isso é de um valor inestimá-
vel aos olhos de Deus, e dos homens. Muito em-
bora eu acreditasse que uma grande percentagem 
das tropas não acreditavam que essa fosse a ver-
dadeira razão pela qual estavam a arriscar a pró-
prias vidas. E, então nesse caso eles diziam-se a 
si mesmos, que valia mais um cobarde vivo, que 
um herói morto. Sei que o serviço de saúde ao 
mesmo tempo, era um ambiente pouco recomen-
dável para pessoas sensíveis tais como eu era. 
Mas na guerra ninguém tem a escolha daquilo 
que vai fazer. Numa certa altura cheguei a en-
contrar um alivio intelectual sem precedentes, 
como algo que me transportava nas nuvens, num 
estado de graça longe de toda a realidade daquela 
guerra conflituosa, que tantas vidas ceifou. Esse 
estado de graça a que me refiro, foi precisamente 
quando apanhei o paludismo, dava-me a sensa-
ção de flutuar nas nuvens e a sentir-me ausente 
de todas aquelas barbaridades que me rodeavam. 
Nessa fase a minha auto-estima encontrava-se 

imbatível, revestida, como de um poder sobrena-
tural género de uma barreira que me impedia de 
ver a realidade. 
Mais tarde já curado do paludismo, quando 

acontecia ver morrer um mutilado, aí eu sentia-
-me atolado num sentimento de culpa por não o 
termos conseguido salvar.  Não porque eu fosse 
um médico ou algo que me valha, mas também 
fazia parte do serviço de saúde, e a responsabi-
lidade nesse momento incutia a todos. Então aí 
eu descia aos patamares mais baixos da minha 
existência, e partir daí oferecia-me voluntário 
para missões perigosas, porque já começava a 
perder a auto-estima de mim mesmo, e já nada 
mais me importava. Mas dentro de mim eu tinha 

algo que me dizia, tens que aprender a controlar 
os teus pensamentos, e a gerir o motor da tua in-
teligência, para não abandonares os parâmetros 
da realidade. Aquela realidade onde ao mesmo 
tempo sentia que queria amar a vida, e viver 
cada minuto como se fosse um momento eterno, 
porque tinha consciência da beleza da vida, e da 
grandeza da existência. Onde os anónimos ga-
nham visibilidade, os fracos sentem-se grandes, 
os desesperados ganham forças, e os rejeitados 
sentem-se amados. 
Na realidade estou consciente que Deus mostra-

-nos o caminho, mas só nós; podemos abrir as 
portas da nossa mente para caminharmos em di-
recção da liberdade.
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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

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

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 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

- 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
Espaguete com lagostim ao molho de limão siciliano

Mercearias

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR

Renovações

Seguros / Financeiros

assure-toi.ca

Seguros / Financeiros

CRUZADAS

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
ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA T.: 450.681.0612
ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ T.: 514.844.2269
ASS. PORTUGUESA DE LASALLE T.: 514.366.6305
ASS. PORTUGUESA DE STE-THÉRÈSE T.: 450.435.0301
ASS. DA TERRA QUEBEQUENTE T.: 514.237.3994
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE T.: 514.388.4129
CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.353.1550
CÍRCULO DE RABO DE PEIXE T.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL T.: 514.342.4373
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL T.: 514.844.1406
COMUNIDADE ANGOLANA DE MTL T.: 514.619.5932
FESTIVAL PORTUGAL INTERNACIONAL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406
SPORT MONTREAL E BENFICA T.: 514.273.4389

CENTRO
AÇÃO SÓCIO COMUNITÁRIO T.: 514.842.8045

ESCOLAS
PORTUGUESA DE LAVAL T.: 450.681.0612
SANTA CRUZ T.: 514.844.1011

SUDOKU
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INGREDIENTES: 
180 g de espaguete cozido
10 ml de azeite
10 g de cebola
160 g de lagostim
200 ml de creme de leite
10 ml de limão
5 g de sal
5 g de pimenta-do-reino

PREPARAÇÃO: Numa frigideira, coloque o azei-
te para esquentar. Refogue a cebola e acrescente 
o lagostim até dar uma pré-cozida. Acrescente o 
creme de leite e o limão e deixe reduzir. Tempere 
com o sal e a pimenta. Coloque o espaguete no 
banho-maria. Quando quente, adicione o espague-
te no molho e salteie para que o molho incorpore. 
Sirva em um prato fundo e salpique salsicha para 
decorar.

59 anos ao serviço
dos nossos leitores

e clientes

HORIZONTAIS: 1. Faz concertos com 2000 pessoas para testar 
contaminação. Tribunal Constitucional. 2. Moeda. “É leve o fardo em 
ombro (...)”. 3. Sereias dos rios e dos lagos, na mitologia dos Índios 
do Brasil. 4. Zircónio (s.q.). Graceja. Quebra financeira. 5. Parlamento 
Europeu. Um par de óculos desta figura icónica foi vendido em leilão 
por quase 290 mil euros. 6. Reduziriam a pó. Segundo. 7. Dígito bi-
nário. Ajustar ou adaptar ao molde. 8. Extraterrestre. Execução de 
encomendas. 9. Terreno que uma junta de bois pode lavrar num dia 
(pl.). Plural (abrev.). 10. Agrada. Vai ter depósitos para beatas porque 
Tatiana não as quer ver no chão. 11. Calcário duro, branco, muito em-
pregado em belas-artes. Referente a servo ou à condição de servidor.
 VERTICAIS: 1. Prefixo que exprime a ideia de privação. Mário (...), 
autor do livro Crónica dos Bons Malandros, que será uma série de 
televisão da autoria de Jorge Paixão da Costa. 2. Purificar. Interjeição 
brasileira usada para cumprimentar, chamar ou indicar que não se 
ouviu bem aquilo que foi dito pelo interlocutor. Prefixo (sobre). 3. Ave 
pernalta corredora. Mealheiro (Minho). 4. A Arte de (...) Longe, primei-
ra ficção longa do realizador Júlio Alves (IndieLisboa). Conduz para 
cá. 5. Suspiro. Caminhava para lá. Gume. 6. Redução das formas 
linguísticas “em” e “as” numa só. Séries (fig.). 7. Hectolitro (abrev.). 
Helicópteros (...), estão parados há mais de dois anos. Germânio 
(s.q.). 8. Interjeição que exprime admiração. Rádon (s.q.). Beber em 
honra de alguém. 9. Diz-se do indivíduo que fugiu do lugar em que 
estava preso. Numeração romana (4). 10. Trabalhador Independente.
Range. Progenitor. 11. Apanhei. Lista.

4

9

3

1

3

2 8

25

73
1
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Precisa-se de padeiro 
com experiência para 

uma Padaria em Laval. 
Muito bom salário. 

PATRICIA
514-814-0362

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

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

Companhia em 
paisagismo 

está à procura de 
empregados

com ou sem experiência
com carta de condução.

514-242-7649

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

ROBERTO
514-992-1586

EMPREGOSEMPREGOS

Companhia de construção e jardins procura pedreiros 
et homens con experiência no “Pavé uni” melhor salário 
na industria. Estamos a procura igualmente de homens 
sem ou com pouca experiência.

Contactar David 514-979-5604. 
Envie o cv para david@swdla.com

Visite o nosso website para ter 
uma ideia do trabalho a fazer 

www.swdla.com

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

PRECISA-SE DE HOMENS 
PARA TRABALHAR NUMA
FÁBRICA DE ALUMÍNIO.

TEL: 514-362-1300

EMPREGOS

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

NECROLOGIA

Procura-se cozinheiro com ou sem 
experiência para um 

restaurante português. 
1851, Ontario E., 

Montreal, Qc, H2K 1T7

514-563-1211

†Procura-se homem com 
experiência para pequenos 

trabalhos de renovação
em casa. 450-668-1578

ESTAMOS À PROCURA DE 
PESSOAS COM EXPERIÊNCIA A 

TEMPO INTEIRO 
DURANTE DIA E NOITE.
514-974-4680

JORGE RAPOSO
1951 – 2020

Faleceu em Montreal no dia 19 de agosto de 2020, com 
68 anos de idade, o senhor Jorge Raposo natural de 
Água de Pau, São Miguel, Açores, esposo da senhora 
Margarida Linhares, natural da Ribeira Quente. Deixa 
na dor sua esposa, seu filho Kyle (Vanessa Lopez, sua 
filha Jade. Pai dos falecidos Michael e Dylan, irmãos/ãs, 
cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
ALFRED DALLAIRE | MEMORIA
1120, Jean-Talon Est, Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
Uma liturgia da palavra teve lugar no domingo 23 de 
agosto de 2020 na capela do complexo. A família vem 
por este meio agradecer a todas a pessoas que se dig-
naram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de 
qualquer forma, se lhes associaram na dor. Bem-haja.

Precisa-se de uma 
esteticista e uma 

cabeleireira para um 
salão de cabeleireira
situado em Montreal.

514-267-2980
ANEDOTAS
MÃE E FILHA FORAM AO MÉDICO
Uma mãe acompanha a sua filha recém casada ao médi-
co, e assim a jeitos de envergonhada a filha lá começa a 
desembuchar o que as levou ali:
– Ó Sr. Dr., você sabe, já nos conhece há muito tempo-
…o meu marido…é ele…
– Diga lá, não tenha vergonha, ele não faz o trabalho 
dele, é isso? pergunta o médico.
– Não é bem isso, tenho um bocado de vergonha de falar 
nisto…ó mãe diga você.

– Sabe Sr. Dr., o marido dela tem umas ideias esquisitas, 
sabe…quer meter-lhe a coisa no outro buraco, sabe…
no rabo.
– A mim? Ele nem me conhece sequer!

EMPREGO
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MEIAS-FINAIS
Sevilla  2-1  Manchester United

Internazionale  5-0  Shakhtar Donetsk

FINAL: Paris SG 0-1 Bayern München

FINAL: Sevilla  3-2  Internazionale

GRUPO EASTERN
 P J V E D GM GS
1-Columbus Crew 16 4 2 1 1 12  2
2-NY Red Bulls 10 3 2 1 0  6  7
3-Atlanta United   9 3 3 0 0  6  5
4-Toronto FC   9 2 1 1 0  9  7
5-Philadelphia Union   9 3 0 2 1  7  7
6-Orlando City   8 3 0 1 2  9  8
7-Impact Montréal    7 2 1 1 0  8  8
8-NE Revolution   7 3 0 2 1  4  4
9-FC Cincinnati   7 3 0 1 2  6  9
10-DC United   6 3 1 1 1  6  7
11-New York City FC   6 4 1 0 3  3  7
12-Nashville SC   4 5 1 1 3  2  5
13-Chicago Fire   4 3 0 1 2  4 11
14-Inter Miami CF   3 3 1 0 2  6 10

MEIAS-FINAIS
RB Leipzig 0-3 Paris SG

Lyon  0-3 Bayern München

CAMPEONATO
BRASILEIRO 2020

 P J V E D
1-Internacional 12 5 4 0 1
2-Vasco 10 4 3 1 0
3-Atlético Mineiro 9 5 3 0 2
4-Palmeiras 8 4 2 2 0
5-São Paulo 7 4 2 1 1
6-Santos 7 5 2 1 2
7-Fluminense 7 5 2 1 2
8-Bahia 7 4 2 1 1
9-Grêmio 7 5 1 4 0
10-Athletico Paranaense 6 5 2 0 3
11-Botafogo 6 4 1 3 0
12-Red Bull Bragantino 5 5 1 2 2
13-Flamengo 5 5 1 2 2
14-Corinthians 4 3 1 1 1
15-Goiás 4 4 1 1 2
16-Fortaleza 4 4 1 1 2
17-Atlético Goianiense 4 4 1 1 2
18-Sport 4 5 1 1 3
19-Ceará 4 5 1 1 3
20-Coritiba 3 5 1 0 4

22/08 Athletico Paranaense 0-1 Fluminense
  Internacional 1-0 Atlético Mineiro
23/08 Goiás 2-0 Atlético Goianiense
  Flamengo 1-1 Botafogo
  Red Bull Bragantino 1-2 Coritiba
  Palmeiras 2-1 Santos
  Vasco 0-0 Grêmio
  Sport 0-1 São Paulo
24/08 Ceará 2-0 Bahia
26/08 Corinthians 20:30 Fortaleza

JORNADA 5

29/08 Atlético Mineiro ADI Athletico Paranaense
  Botafogo 15:00 Internacional
  Fluminense 18:00 Vasco
  Bahia 18:00 Palmeiras 
 Fortaleza 20:00 Red Bull Bragantino
30/08 São Paulo 15:00 Corinthians
  Santos 15:00 Flamengo
  Coritiba 15:00 Sport
 Atlético Goianiense 17:00 Ceará
31/08 Grêmio ADI Goiás

JORNADA 6

2020/08/25 DC United 19:00 NE Revolution
 Chicago Fire 19:30 FC Cincinnati
 Philadelphia Union 19:30 NY Red Bulls
 Orlando City 19:30 Nashville SC
 Inter Miami CF 20:00 Atlanta United
2020/08/29 Atlanta United 15:30 Orlando City
 New York City FC 20:30 Chicago Fire
 FC Cincinnati 20:30 Columbus Crew
 Philadelphia Union 20:30 DC United
 NE Revolution 21:00 NY Red Bulls
2020/08/30 Nashville SC 20:30 Inter Miami CF

GRUPO WESTERN
 P J V E D GM GS
1-Sporting KC 15 3 3 0 0 15 6
2-Seattle Sounders 11 3 2 1 0 10 4
3-Minnesota United 11 3 2 0 1 13 8
4-Portland Timbers 10 3 1 0 2 8 10
5-Los Angeles FC 9 3 1 1 1 15 12
6-Real Salt Lake 9 3 1 2 0 7 4
7-SJ Earthquakes 8 2 0 1 1 10 10
8-Colorado Rapids 7 3 2 0 1 9 13
9-FC Dallas 6 5 1 3 1 4 3
10-Vancouver W. 6 2 1 0 1 7 10
11-LA Galaxy 5 3 1 1 1 7 11
12-Houston Dynamo 4 3 0 2 1 6 11
2020/08/25 Sporting KC 20:30 Houston Dynamo
2020/08/26 FC Dallas 20:30 Colorado Rapids
 Real Salt Lake 21:30 Los Angeles
 SJ Earthquakes 22:30 Portland T.
 LA Galaxy 23:00 Seattle Sounders
2020/08/29 FC Dallas 20:30 Minnesota United
 Colorado Rapids 21:00 Sporting KC
 Portland Timbers 10:30 Real Salt Lake
 LA Galaxy 10:30 SJ Earthquakes
2020/08/30 Seattle Sounders 10:00 Los Angeles

Pirlo não conta com Higuaín,
Ronaldo e Dybala de pedra e cal
Em conferência de impren-

sa de apresentação, Pir-
lo abordou o seu estilo de 

jogo e também mexidas no plan-
tel. Para já, Cristiano Ronaldo e 
Dybala são uma certeza, mas Hi-
guaín está na porta de saída. 
«Dybala nunca esteve no mercado, 

faz parte do projeto. Com o Ronal-
do falei há uns dias antes de come-
çarmos, e voltei a falar ontem… Va-
mos ter tempo para falar de detalhes 
técnicos. A sua coexistência? Gran-
des jogadores podem jogar juntos 
desde que haja sacrifício de todos. 
Quanto a Higuaín, admiro-o muito, 
completou um ciclo bonito aqui na 
Juve, mas achamos que é altura do 
clube e jogador seguirem caminhos 
diferentes», disse o técnico, citado 
pela Gazzetta dello Sport, de Itália. 
O treinador, que já comanda o 

regresso aos trabalhos do plantel 
bianconero, deixou algumas luzes 
de como se apresentará a Juventus 

2020/2021. «Queremos trazer de 
volta o entusiasmo, que tem faltado 
nos últimos tempos. Queremos jo-
gar um futebol proativo. Já avisei a 

equipa que quero ter a bola sempre, 
e quando não a tiver, quero recupe-
rá-la o mais rápido possível.» 
Ainda sobre o seu estilo de jogo, 

Pirlo recordou Antonio Conte e a 

vontade que o agora técnico do Inter 
empresta aos jogadores no momen-
to defensivo. «Quero trazer de volta 
o ADN do trabalho e sacrifício, o 

desejo e a coesão da Juve do Conte. 
O objetivo principal é ganhar e esta-
mos aqui para isso, mas não vai ser 
fácil», assumiu o antigo internacio-
nal italiano. (Maisfutebol)

Supertaça Europeia vai ter público no estádio

A UEFA anunciou esta terça-
-feira, que vai testar o re-
gresso dos espectadores aos 

estádios de futebol na Supertaça 
Europeia de Budapeste, limitan-

do a lotação a 30% da capacidade 
do estádio, enquanto mantém as 
portas fechadas para os restantes 
encontros internacionais.
«Enquanto tem sido importante 

mostrar que o futebol pode pros-
seguir mesmo em tempos difíceis, 

sem adeptos, a modalidade perdeu 
parte da sua essência. Esperamos 
utilizar a Supertaça Europeia, em 
Budapeste, como um teste que pos-
sa permitir o regresso gradual dos 
adeptos aos nossos jogos», disse 
presidente da UEFA, Aleksander 
Ceferin.
O desafio que vai opor o Bayern de 

Munique, campeão da Europa, ao 
Sevilha, vencedor da Liga Europa, 
está marcado para 24 de setembro, 
será o primeiro com público desde 
o início da pandemia no Continente 
e vai servir para ser estudado o im-
pacto dos espetadores no Protocolo 
Regresso a Jogo da UEFA.
«Estamos a trabalhar em conjunto 

e de forma próxima com a federa-
ção e o governo húngaros para im-
plementar medidas que garantam 

a saúde de todos os envolvidos no 
jogo. Não vamos colocar em risco 
a segurança das pessoas», acrescen-
tou o dirigente.
O estádio Puskas tem capacidade 

para 65.000 pessoas, pelo que a lo-
tação para este ensaio pouco ultra-
passará as 20 mil.
A Hungria foi um dos primei-

ros países europeus a permitir que 
os adeptos voltassem aos estádios 
para os jogos do campeonato, o que 
aconteceu a partir de meados de ju-
nho.
O Comité Executivo da UEFA 

confirmou que, «até ordem em con-
trário», todos os outros encontros 
internacionais serão disputados à 
portra fechada.
(Maisfutebol)

Messi informou ao
Barcelona que quer sair
Estalou a "bomba" em 

Camp Nou. A estação tele-
visiva argentina TyC Sport 

adianta, esta terça-feira, que Lio-
nel Messi terá feito chegar, "via 
burofax", à direção do Barcelona 
um documento que contempla a 
intenção formal de deixar o clube.
A intenção do craque, acrescenta a 

publicação, passa por ativar a cláu-
sula presente no seu contrato, que 
lhe permite abandonar o emblema 
blaugrana no final de cada tempora-
da sem que este tenha direito a qual-
quer tipo de compensação.
A insatisfação do internacional 

argentino começou a crescer na 
passada semana, aquando da hu-
milhante eliminação dos catalães 
dos quartos-de-final da Liga dos 
Campeões, fruto da derrota com o 
Bayern Munique, por 2-8.
Um sentimento que, no entanto, 

terá 'disparado' com a intenção de 
Ronald Koeman em dispensar Luis 
Suárez e Arturo Vidal, dois dos 
jogadores com quem este manti-
nha uma relação mais próxima no 
balneário.n Com o 'adeus' ao Bar-
celona à vista, após uma ligação 
que dura já há 20 anos, Manches-
ter City e Inter de Milão vão sendo 

apontados como os mais prováveis 
destinos de Lionel Messi. Não esta-
rá, no entanto, descartada a hipótese 
de rumar à MLS ou ao Newell's Old 
Boys, onde deu os primeiros passos 
no mundo do futebol.
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Desde o início da PANDEMIA, as vendas na padaria 
caíram muito. Começamos a cortar pessoal por-
que o orçamento não permitia mais trabalhadores 
e ultimamente estávamos com uma grande dívida. 
Não havia dinheiro suficiente. Estamos preocupa-
dos porque não queríamos encerrar definitivamen-
te. O meu filho viu o anúncio do XAMÃ e fomos o ver. Ele nos 
deu um RITUAL DE PROSPERIDADE e fizemos tudo o que ele 
nos disse e, graças a isso, hoje estamos de volta e melhores do 
que antes. Temos muitos pedidos e agora estamos começando a 
oferecer o serviço de frete grátis. Obrigado XAMÃ.

Fui visitar o XAMÃ porque tinha muitos problemas 
de saúde e os medicamentos não me ajudavam. Há 
mais de 1 ano, sentia dores na coluna que me impe-
diam de ficar em pé por muito tempo ou de caminhar 
longas distâncias. Fiz vários tratamentos, mas nada 
funcionou. Também comecei a sofrer muito com os 
ossos e a minha perna esquerda doía muito. Até que eu fui visitar 
o XAMÃ e me curou com ERVAS MILAGROSAS. Hoje em dia eu 
não sinto mais as dores na coluna e na perna esquerda. A minha 
saúde voltou ao normal! ALBERTO PEREIRA.

Chamo-me MARIA FÁTIMA MENDES, tenho 45 
anos e há 6 meses comecei a me sentir muito es-
tranha, sem energia, não sentia-me muito bem 
para sair de casa e queria estar sempre na cama, 
sem vontade nenhuma. Fiquei muito triste, com 
vontade de chorar o tempo todo. Em 1 mês per-
di mais de 7 quilos, o meu marido e a minha mãe 
preocuparam-se muito comigo. Eu pensava que fosse a meno-
pausa. Eu estava tomando antidepressivos, mas nada funciona-
va, eu estava piorar. Até que, um dia, o meu marido trouxe-me ao 
PODEROSO XAMÃ e, com uma CERIMÓNIA ESPIRITUAL, ele me 
curou desta maldita depressão que estava a matar-me. Obrigado.

A minha esposa me deixou porque ela teve 
problemas com a bebida durente um tem-
po. Os meus filhos me odiavam porque eles 
pensavam que eu fui culpado por destruir a 
nossa família. Há 1 mês perdi o meu empre-
go, e pensava que o mundo inteiro estava 
contra mim. Fui ao escritório do PODERO-
SO XAMÃ por causa dos anúncios no jornal 

e ele me salvou através dos seus PODEROSOS RITUAIS. Eu pude 
me livrar  destes vício e ao mesmo tempo a minha família voultou-
-me em apenas 7 dias. GRATO. CARLOS MEDEIROS

O meu marido sempre chegava tarde e dizia 
que era por causa do trabalho, tinha mudado 
muito com os nossos filhos e comigo. Ele não 
tinha mais tempo para nós. Qualquer motivo foi 
o início de uma discussão para sair de casa. Há 
3 meses descobri que tinha uma amante. No iní-
cio pensei a divorciar-lo, mas eu gostava muito 

dele e não queria perder a minha família. Graças ao PODEROSO 
XAMÃ, o meu marido voltou ao normal e cortou a relação com 
esta mulher. ANÓNIMO

O PODEROSO XAMÃ purificou a nossa 
casa com água benta e um crucifixo porque 
sentimos a presença de espíritos malignos 
e começamos a ouvir barulhos estranhos. 
Tudo estava mal para nós, uma energia 
muito negativa foi sentida especialmente 
na sala. Começamos a ficar doentes um 
a um até que visitamos o XAMÃ e graças 
aos seus RITUAIS PODEROSOS, a nossa 
casa foi purificada. Agora estamos em paz 

e tranquilidade e a nossa sorte mudou. QUERO AGRADECER AO 
XAMÃ, NÓS O RECOMENDAMOS. FAMÌLIA SUARES


