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Agent immobilier affilié

«FIO DE TERNURA»

EXPOSIÇÃO A NÃO PERDER
• Por Norberto Aguiar

LUSOPRESSE – Quinta-feira, dia 2
de fevereiro, a Comunidade Portuguesa foi cha-
mada para assistir à abertura da exposição «Fio
de ternura», levada a efeito no «Centre d’histoire
de Montréal» que, para quem não conhece, fi-
ca situado no Velho Montreal, mais precisa-
mente no 355 da place D’Youville.

Baseada no texto de Emanuel de Melo,
um micaelense residente em Toronto, a expo-
sição da autoria de Joaquina Pires, Francisco
Peres e Fernando Santos, traça a linha entre os
avós e os netos, isto numa comunidade portu-
guesa que se diz, por vezes, desenraizada de
valores morais. Se dúvidas havia, aqui, nesta
exposição fotográfica, mas também «videada»,
elas dissiparam-se pelo carinho que transmitem
nas ações recolhidas, mas também muito pelo
que fica dito em palavras carinhosas e repletas

de ternura, numa verdadeira simbiose interge-
racional.

E tudo começou numa sessão literária,
no Clube de leitura dos amigos Nisa Remígio
e Richard Simas, realizada anualmente no Café
Paolo’s Machine, quando Joaquina Pires se
apercebeu do valor do texto apresentado pelo
Emanuel de Melo. Daí a criar a sua própria his-
tória foi um passo. O resto veio com o apoio
dos parceiros Fernando Santos, fotógrafo, e
de Francisco Peres, um jovem especialista em
vídeo e outros domínios tecnológicos.

Assim sendo, a equipa saiu à rua e decidiu-
se a encontrar alguns avós da comunidade, as-
sim como os seus respetivos netos. A safra
não podia ter sido melhor, resultando no tra-
balho feito, agora à disposição visual da comu-
nidade nas instalações do Centre d’histoire de
Montréal. A exposição, que abriu oficialmente
a 1 de fevereiro, alonga-se até ao dia 7 de maio.
Há, por isso, tempo para não se perder esta

oportunidade, uma boa oportunidade.
Entretanto, na cerimónia de abertura hou-

ve intervenções várias, desde Jean-François,
do Centre d’histoire de Montréal, ao cônsul
português, José Guedes de Sousa, sem esquecer
os três elementos responsáveis pelo projeto;
projeto que tem o selo da Câmara Municipal
de Montreal, isto no âmbito dos 375 anos de
Montreal.

Interveio igualmente na abertura da ses-
são de inauguração da exposição Emanuel de
Melo, o autor do texto que tudo despoletou e
cujo título é «A avó vive sozinha». Refira-se
que Emanuel de Melo, num gesto bonito, des-
locou-se propositadamente de Toronto a
Montreal para participar no evento.

A sessão de abertura da exposição «Fio de Ter-
nura» foi muito concorrida, como se pode ver
pelas fotos em cima. Depois, é Emanuel de Melo
a ler o seu belíssimo texto que, afinal, e no di-
zer de Joaquina Pires, foi o clic que tudo desper-
tou... Ao lado, os «três mosqueteiros» do projeto.
Fotos LusoPresse.
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Agente imobiliário «agréé»
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7170, boul. Saint-Laurent

A AVÓ VIVE SOZINHA
«Ai, António, porque é que me deixaste?» – pergunta

ela à fotografia do falecido marido, o avô das meninas, que morreu
há alguns anos. Foi a partir desse momento que ela passou a vi-
ver sozinha; após o cancro no cérebro que o levou.

Quando o avô era vivo e saudável, eles tinham juntos uma
vida muito ativa e cheia. Mesmo quando se reformaram, eles es-
tavam sempre muito ocupados, principalmente, quando a pri-
meira neta nasceu. Foi com um enorme sorriso rasgado que a
avó e o avô olharam para a menina. Fora o dia mais feliz das suas
vidas. E como eles se preocupavam com ela… «Querida…» –
sussurravam sempre eles ao ouvido da bebé, derramando os seus
sorrisos sobre a carinha desta nova recém-nascida.

Quando a mãe da bebé voltou ao trabalho, os avós oferece-
ram-se para tomar conta dela. E, de segunda a sexta, logo pela
manhã, bem cedo, o filho ou a nora faziam o caminho desde o
extremo da zona leste, onde viviam, até ao fim da zona oeste,
onde moravam os avós, para deixarem com eles o seu precioso
bebé.

Passados dois anos, mais uma netinha nasceu. E houve en-
tão mais alegria, mais apertar de bochechas e mais «querida» sus-
surrada aos ouvidos da nova bebé. Rapidamente, começaram as
meninas a passar os dias com os avós, até que os pais as fossem
buscar, à noite, já bem tarde. A netinha mais velha tirava todos
os tachos e todas as panelas dos armários mais baixos da cozinha.
Havia brinquedos espalhados por todo o lado. Para a avó, havia
ainda roupa para lavar, roupa suja de bebé para limpar, comida
para fazer. As compras de supermercado eram feitas pelo avô.

Ao fim do dia, os pais das meninas vinham buscá-las para
as levarem para casa. Mas, primeiro, ficavam para jantar. «Obri-
gada, mãe, eu não sei o que faríamos sem si», dizia-lhe a nora, en-
quanto lhe dava um beijo, antes de sair. Os dois avós ficavam à
porta, viam as meninas a serem amarradas aos cintos de segurança

e a acenar, à medida que o carro se perdia na rua.
Depois de a jovem família ter ido embora e de a casa ter ficado

de novo em silêncio, sem a alegre confusão do dia, a avó e o avô ar-
rumavam tudo, lavavam e secavam os pratos, guardavam-nos e,
satisfeitos com o dia, sentavam-se juntos no sofá para assistir aos
programas de televisão da noite. E assim continuou a vida por al-
guns anos, com as meninas a crescerem mais, a cada novo dia. Às
vezes, quando a neta mais nova chegava pela manhã, bem cedo,
dirigia-se ao quarto dos avós, e, pé ante pé, aproximava-se da ca-
ma. «Avô, acorda.» E, apesar de acordar em sobressalto, o avô
abria os olhos a sorrir, pondo mesmo o seu mais bonito sorriso.
«Ah, a minha querida», dizia-lhe, apertando-a num abraço.

Algum tempo depois, porém, o avô ficou doente e as meninas
deixaram de aparecer. A avó tinha muito que fazer agora e tinha de
cuidar do marido.

Passado um ano, ele ficou pior e em poucas semanas faleceu.
Foi então que a avó começou a viver sozinha.

Levou tempo, mas a avó aprendeu a viver sozinha. E, na sua
casa, fica ansiosamente à espera das manhãs de domingo, em que
uma senhora da igreja a vem buscar a casa para a levar à missa. De-
pois, é de novo deixada em casa onde passa o resto do dia, calma-
mente sentada na sala de estar. Toma as refeições sozinha e mantém
sempre a esperança de que alguém possa parar para uma visita. De-
seja, sobretudo, a visita das netas.

«Estou cansada», convence-se ela. «Espero que as minhas
queridas netas estejam a ter um dia de férias feliz. Se elas estiverem
felizes, eu também estou feliz.»

Em breve, a primavera dará lugar ao verão e a escola vai ter-
minar. E a avó consola-se, dizendo, para si mesma, «Eu sei que,
nessa altura, as vou ver de novo.»

Extratos do texto do conto de Emanuel Melo – Avó lives
alone –  publicado no livro Memória, An Anthology of Portuguese
Canadian Writers, edições Fidalgo, 2013.
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Comunicado
Recenseamento
Eleitoral – Consulta
dos Cadernos

O Consulado-Geral de Portu-
gal em Montreal informa que, nos ter-
mos da legislação em vigor e para efeitos
de consulta e eventual reclamação, se en-
contram expostos no Consulado-Geral
os cadernos de recenseamento eleitoral,
até ao final do corrente mês.

A data de referência dos referidos
cadernos é 31 de dezembro de 2016.

O Consulado-Geral de Portugal em
Montreal aproveita ainda a oportunidade
para lembrar que os cidadãos portugue-
ses residentes no estrangeiro têm o di-
reito de votar nas eleições para o Presi-
dente da República, para a Assembleia
da República, para o Parlamento Euro-
peu e para o Conselho das Comunidades
Portuguesas, sendo a sua participação
nestes atos eleitorais um dever cívico
que só pode ser exercido mediante o re-
censeamento eleitoral.

Assim, o Consulado-Geral de Por-
tugal encoraja fortemente todo o cidadão
português a promover o seu recensea-
mento eleitoral, para o qual apenas ne-
cessita de Bilhete de Identidade ou Cartão
de Cidadão válido,  com a indicação de
residência no Canadá. L P


