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CARNEIRO: Carta Dominante: 7 de Espadas, que 
significa Novos Planos, Interferências. Amor: Sentir-
se-á liberto para expressar os seus sentimentos e 
amar espontaneamente. Que a juventude de espírito 

o faça ter o mais belo sorriso!
Saúde: Estará melhor do que habitualmente.
Dinheiro: Boa altura para pedir aquele aumento ao seu chefe.
Números da Sorte: 14, 27, 23, 5, 10, 36

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

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

GÉMEOS: Carta Dominante: 2 de Espadas, 
que significa Afeição, Falsidade. Amor: Ignore 
comentários maldosos de pessoas indesejáveis. 
Não dê ouvidos a calúnias e intrigas!

Saúde: Poderá sentir-se debilitado e febril.
Dinheiro: Procure não desistir dos seus objetivos.
Números da Sorte: 14, 23, 38, 44, 16, 7

CARANGUEJO: Carta Dominante: O 9 de Ouros, 
que significa Prudência. Amor: Anda muito nervoso, 
o que poderá provocar algumas discussões com 
os seus familiares mais chegados. Reúna a sua 

família com o propósito de falarem sobre os problemas 
que vos preocupam. Saúde: Sentir-se-á muito bem física e 
espiritualmente. Dinheiro: Previna-se contra tempos difíceis. 
Números da Sorte: 12, 46, 33, 25, 6, 22

LEÃO: Carta Dominante: 7 de Copas, que significa 
Sonhos Premonitórios. Amor: Ponha em prática os 
sonhos e as fantasias que tem tido. Nunca desista 
dos seus sonhos! Saúde: Faça um exame à vista. 

Dinheiro: Poderá receber a notícia de uma promoção 
profissional. Números da Sorte: 22, 13, 10, 47, 15, 3

VIRGEM: Carta Dominante: Os Enamorados, que 
significa Escolha. Amor: Seja mais consciencioso 
para não criar mal-entendidos com o seu par. 
Preocupe-se em ser bom e justo pois será feliz! 

Saúde: Proteja a sua pele. Dinheiro: Prevê-se estabilidade na 
sua vida financeira. Números da Sorte: 37, 29, 46, 10, 1, 22

BALANÇA: Carta Dominante: Ás de Paus, que significa 
Energia, Iniciativa. Amor: Dê mais liberdade ao 
seu parceiro. Não ponha de parte aqueles que 
ama, cuide deles com carinho. Saúde: Cuide do 
seu sistema digestivo. Dinheiro: Esteja atento às 

novidades no seu local de trabalho. 
Números da Sorte: 14, 33, 12, 25, 4, 17

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 10 de Paus, que 
significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: O 
egoísmo é uma característica que deve moderar. 
Combata a sua fraqueza e fortaleça as suas 

virtudes. Saúde: Procure com maior frequência o seu dentista. 
Dinheiro: Tente conter-se um pouco mais nos seus gastos. 
Números da Sorte: 11, 23, 44, 26, 24, 49

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Valete de Copas, 
que significa Lealdade, Reflexão. Amor: Seja sincero 
com a sua cara-metade. Fale sobre o que é verdade, 
necessário e carinhoso. Saúde: Momento indicado 

para fazer a introspeção que tanto necessita. Dinheiro: Altura 
de maior lucidez sob o ponto de vista financeiro. 
Números da Sorte: 14, 36, 28, 44, 16, 1

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Ás de Ouros, 
que significa Harmonia e Prosperidade. 
Amor: Não deixe que a sua teimosia deixe marcas 
numa amizade. O seu bem-estar depende da forma 

como encara os problemas. Saúde: Poderá sentir sintomas 
que denunciam uma gripe. Dinheiro: O seu desempenho 
profissional e agilidade poderão estar a ser postos à prova. 
Números da Sorte: 17, 42, 35, 19, 2, 23

AQUÁRIO: Carta Dominante: Ás de Espadas, que 
significa Sucesso. Amor: Respeite os sentimentos 
do seu par, não seja tão narcisista. Procure 
intensamente sentimentos sólidos e duradouros, 

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

PEIXES: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa 
Nostalgia. Amor: Evite conflitos familiares, tente 
acalmar a situação. Procure ter uma vida de paz e 

amor. Saúde: Ao jantar opte por comer uma sopa. Dinheiro: 
Vá trabalhar tranquilamente e deixe o stress em casa. 
Números da Sorte: 12, 28, 33, 41, 47, 70
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O arrendamento comercial e o Covid-19:
posso deixar de pagar a renda?

Com o recente surto de Covid-19 (coro-
navírus) em Portugal, tem sido mani-
festamente evidente o decréscimo de 

volume de negócio no comércio em estabele-
cimentos abertos ao público (lojas / quiosques 
/restaurantes), estabelecimentos esses que, na 
sua maioria, não são da propriedade do co-
merciante, mas sim de um terceiro, e onde 
vigora o regime do arrendamento para fins 
não habitacionais (vulgo, arrendamento co-
mercial).
Ainda que estejam já reguladas as restrições à 

frequência de espaços comerciais, inclusive os 
horários a praticar, e que o Governo português 
tenha delineado uma série de medidas de apoio 
às PME’s, permane-
ce a questão – o que 
acontece aos contratos 
de arrendamento que 
os comerciantes te-
nham celebrados com 
o proprietário do imó-
vel?
Suspendem-se por 

caso de força maior, 
sem mais? Poderá o 
arrendatário invocar 
um decréscimo na ati-
vidade para não efetuar o pagamento da renda?
Ou permanecerão as suas obrigações intactas,
independentemente da pandemia e da quarente-

na dos portugueses?
Parece-nos que a resposta deverá ter em conta 

uma análise ponderada dos diplomas em vigor 
no que concerne o arrendamento, aliado às nor-
mas de exceção publicadas recentemente, e pare-
ce-nos assim ser inequívoca – o arrendatário não 
poderá deixar de pagar a renda imediatamente, 
mas poderá negociar o seu perdão parcial, como 
exporemos.
De facto, não há nas recentes normas publica-

das em Diário da República nenhuma solução li-
teral que preveja diretamente a possibilidade de 
os arrendatários em contratos de arrendamento 
não habitacional não efetuarem o pagamento da 
renda nos meses de pandemia, à semelhança do 
que foi feito em Itália para as prestações do cré-
dito à habitação.
Contudo, há duas normas do Código Civil que 

se encontram no cerne da questão – por um lado, 
o n.º 5 do art. 1083.º que permite ao arrendatário 
resolver o contrato de arrendamento quando o 
locado não se mostre apto para o uso previsto no 

contrato; e por outro lado, o n.º 3 do art. 1083.º, 
que permite ao Senhorio resolver o contrato de 
arrendamento por falta de pagamento das rendas 
apenas e só após a falta de pagamento, por parte 
do arrendatário, de 3 (três) meses de renda.
Quanto à possibilidade de resolução, pelo ar-

rendatário, do contrato de arrendamento celebra-
do por falta de aptidão do locado ao uso previsto 
no contrato, parece-nos que (i) teria de estar ex-
pressamente
prevista no contrato a essencialidade da afluên-

cia de público à loja arrendada; e (ii) a diminui-
ção momentânea fruto da pandemia Covid-19 
não seria o suficiente para justificar uma resolu-
ção por parte do arrendatário.
O mesmo quanto à invocação de caso de força
maior que, apesar de poder ser utilizado como 

forma de suspensão das obrigações contratuais, 
teria de recorrer a uma fundamentação cabal e 

rigorosa, com demonstração das diferenças sig-
nificativas no volume de negócios do estabeleci-
mento comercial, o que se afigura difícil.
Nos tempos estranhos que vivemos, acima de
tudo, é recomendável a razoabilidade e o bom 

senso de ambas as partes, com a celebração, 
como já se tem assistido, principalmente nas lo-
jas em espaço de centro comercial, de acordos de 
perdão parcial de renda e de prorrogação de pra-
zo de pagamento, de forma a que se todos tiver-
mos de perder dinheiro com esta crise, possamos 
todos perder menos um pouco.
Por último, cumpre-nos deixar a nota de que o
n.º 3 do art. 1083.º do Código Civil continua 

a ser aplicável neste caso – o Senhorio só pode 
resolver o contrato de arrendamento após falta 
de pagamento da renda por parte do arrendatário 
por três meses.
Isto faz com que o arrendatário, em bom rigor,
possa não efetuar o pagamento das rendas dos 

próximos meses (embora com penalizações) e 
manter o contrato em vigor, até que termine esta 
crise que - adiantamos em jeito de mensagem de 
esperança - como todas as outras, encontrará o 
seu fim.

DIANA CABRAL BOTELHO
Advogada, CRS Advogados

JOE BIDEN: Os resultados de Joe Biden nas primárias do Partido Democrata na Florida, Arizona 
e Illinois garantem-lhe, praticamente, a nomeação como candidato à presidência dos EUA, o que só 
ainda não aconteceu devido à actual pandemia, na origem do cancelamento da votação no Ohio. O 

domínio do antigo vice-presidente dos EUA foi mais notório na Florida, estado com uma grande comunidade 
cubana, nada favorável a Bernie Sanders.
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Sr. Barry
Grande Vidente médium

Prevê amor, trabalho, negócios, resolve todos os seus 
problemas de amor, retorno imediato do 

seu ente querido e até casos desesperados. 
Sorte nos jogos, impotência sexual. 

Sério, eficiente e muito rápido. Resultado 72h.
100% garantido, pagamento após resultado

O MAIS IMPORTANTE DA CLARIVIDÊNCIA
SÃO OS BONS RESULTADOS!

514-948-4752

Grand Voyant Médium
Prédit amour, travail, affaires, Résout tous vos problèmes 

d’amour, retour immédiat de l’être aimé, 
même les cas désespérés. Chance au jeu, 

impuissance sexuelle. Dévenvoutement. Sérieux, efficace 
et très rapide. Résultat 72h.

100% garanti, paiement après résultat
LE PLUS IMPORTANT DE LA VOYANCE

C’EST LE BON RÉSULTATS!

MÉTRO CRÉMAZIE

Vamos Todos Vencer a Crise

Até ao momento em que 
escrevo esta crónica, 
os Açores continua-

vam sem registar qualquer 
caso positivo de Covid-19. 
As situações suspeitas após 

análises deram “negativo”. Mas pode estar 
iminente qualquer eventualidade de surto, o 
que tem deixado a população em alerta máxi-
mo, desde que o Governo Regional anunciou 
o estado de contigência e mandou encerrar 
escolas, creches, jardins de infância, CATL’s, 
Centros de Dia, CAO’s etc.
É muito importante que cada açoriano esteja 

devidamente informado do que tem a fazer para 
evitar a contaminação e propagação daquele ví-
rus. Quanto mais informação houver mais des-
pertas ficarão as pessoas para atuar consciente-
mente em casos de necessidade.
Não podemos abusar da sorte e, como tal, 
No entanto, a vida continua e importa que se 

adotem planos de contingência sectoriais, como 
documento orientador de uma série de procedi-
mentos a adotar, de modo a descrever as ações a 
tomar perante alguém com sintomas de infeção 
por coronavírus COVID 19. 
Não é demais alertar para os procedimentos 

quanto à limpeza e desinfeção contínua das di-

versas áreas, como casas de banho, maçanetas 
das portas e corrimãos, telemóvel e telefone, 
entre outros. Neste período que vivemos, que é 
já classificado uma situação de crise, é, todavia, 
muito importante manter as rotinas diárias, as 
mais estabilizadas possíveis, de modo a não cau-
sar instabilidade, stress e preocupação desmesu-
rada, levando até situações de pânico, o que é de 
procurar evitar com calma e sentido de respon-
sabilidade.
Por outro lado, embora não exagerando, nem 

açambarcando, devemos ter o cuidado e aumen-
tar algumas reservas de produtos de higiene e 
limpeza, bem como possuir uma reserva de água 
engarrafada e alimentos não perecíveis. Temos 
constatado uma correria aos supermercados, 
mas o governo já garantiu que irá monitorizar 
este sector para que nunca falte alimentos à po-
pulação.
Já sabemos, mas nunca é demais reforçar que, 

em caso de tosse, febre e dificuldade respiratória 
há que informar de imediato a linha Saúde Aço-
res: 808 24 60 24.
Como forma de precaução, e de acordo com as 

informações disponíveis, os Açores vão colocar 
em quarentena aquelas as pessoas que entrem na 
Região com eventuais sintomas relativos à pan-
demia do novo coronavírus. A decisão tomada 
pela Autoridade Regional de Saúde vai colocar 
em isolamento profilático com vigilância ativa, 

durante 14 dias após o desembarque na nossa 
Região. Os efeitos deste vírus vão muito para 
além da saúde pública e as consequências na 
economia, são também muito grandes. O medo e 
a incerteza a nível mundial sobre os seus efeitos 
têm provocado situações de queda do valor do 
petróleo e as bolsas de todo o mundo têm regis-
tado grandes perdas. Como tal, as notícias em 
catadupa sobre esta situação de crise têm tido um 
efeito devastador no turismo e o setor da hotela-
ria tem sofrido a olhos vistos os impactos provo-
cados pela pandemia. Os empresários açorianos 
desta área estimam em muitos milhões de euros 
de prejuízo, registando-se cancelamentos ób-
vios que não se sabe bem, até quando perdurará 
tal situação. Apesar de tudo, temos assistido no 
mundo e em particular na nossa Europa à tomada 
de medidas muito agressivas, mas que são neces-
sárias para combater um inimigo invisível que 
apareceu na China e já se espalhou pelo mundo 
inteiro. Felizmente, esta pandemia tem tido um 
efeito positivo que é unir as pessoas, todas con-
vergindo para cooperar na estratégia de conter 
a propagação deste vírus, mesmo com medidas 
tomadas sem medo de consequências económi-
cas e políticas.
Solidariedade é a palavra de ordem, como aque-

le exemplo de em prédios antigos no continen-
te, onde vivem idosos, os jovens têm-se dispo-
nibilizado, prontificando-se para irem comprar 
alimentos e outros bens de necessidade. Vamos 
todos vencer a crise.

ANTÓNIO PEDRO COSTA

EMMANUEL MACRON: A resposta do Governo francês ao surto de covid-19 está a gerar grande discus-
são no país depois de a ex-ministra da Saúde Agnès Buzyn, que saiu em meados de Fevereiro para substituir 
o candidato original do partido do Presidente à Câmara de Paris, ter dito que, quando estava no cargo, 

tinha dado o alerta, mas que não foi levada a sério nem por Emmanuel Macron nem pelo primeiro-ministro, o que 
atrasou a reacção à epidemia.
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Costa e Marcelo a uma só Voz: “Não
é uma Interrupção da Democracia”

Se antes divergiram sobre a declaração 
do estado de emergência, agora falam a 
uma só voz. “A democracia não será sus-

pensa” com a declaração do estado de emer-
gência, disse ontem o primeiro-ministro, após 
o Governo dar parecer positivo à determina-
ção do Presidente da República de decretar 
aquela situação de excepção constitucional.
“Não é uma interrupção da democracia”, diria 

Marcelo Rebelo de Sousa ao país, logo depois de 
assinar o decreto, já aprovado pela Assembleia 
da República. “É a democracia a tentar impedir 
uma interrupção irreparável na vida das pes-
soas”.
Na declaração que fez ao país às 20h a partir 

do Palácio de Belém, o Presidente da República 
começou por falar da gravidade da pandemia de 
covid-19, dizendo que “vai ser mais intensa” e 
“durar mais tempo” do que se pensava, em linha 
do que tem afirmado o primeiro-ministro:
“Está a ser e vai ser um teste nunca vivido ao 

nosso Serviço Nacional de Saúde e à sociedade 
portuguesa, chamada a uma contenção e a um 
tratamento em família sem precedente”, enqua-
drou Marcelo.
Perante esta guerra — “porque de uma verda-

deira guerra se trata” —, o Presidente considerou 
que o Governo “tem entre mãos uma tarefa
hercúlea” e que a tem travado com as medidas 

já tomadas e que todos, “Presidente, Parlamento,
partidos e parceiros sociais, apoiámos, cons-

cientes de que só a unidade permite travar e de-
pois vencer guerras”. Marcelo elogiou o com-
portamento “exemplar” dos portugueses, mas 
considerou que é preciso agir já para salvar vidas 
e salvar a economia.
“Sabia e sei que os portugueses estão dividi-

dos”, mas, “ainda assim, entendi ser do interesse 
nacional dar este passo”, disse o chefe de Esta-
do, avançando cinco razões — antecipação, pre-
venção, certeza, contenção e flexibilidade — e a 
convergência nacional obtida para a decisão de 
decretar o estado de emergência.

“É um sinal político forte de unidade do poder 
político, que previne situações antes de poderem 
ocorrer, estabelece um quadro que confere certe-
za, dá poderes ao Governo mas não regidifica o 
seu exercício, e permite reavaliação na sua apli-
cação num combate que muda de contornos no 

tempo”, sintetizou Marcelo.
Mas é também “um sinal democrático” defen-

deu.
“Democrático, pela convergência dos vários 

poderes do Estado. Democrático, porque é a de-
mocracia a usar os meios excepcionais que ela 
própria prevê para tempos de gravidade excep-
cional. Não é uma interrupção da democracia. É 
a democracia a tentar impedir uma interrupção 
irreparável na vida das pessoas”, afirmou.
Para o Presidente da República, o momento é 

agora: “Quanto mais depressa formos, mais de-

pressa poderemos salvar vidas, salvar a saúde, 
mas também concentrar-nos nos efeitos, a prazo, 
no emprego, nos rendimentos, nas famílias, nas 
empresas”. 
Deixou então uma palavra à economia, porque 

“só se salvam vidas e saúde se, entretanto, a eco-

nomia não morrer”, disse. Marcelo lembrou que 
“nesta guerra, como em todas, só há um efectivo 
inimigo, invisível, insidioso e, por isso, perigo-
so”: o desânimo, o cansaço e a fadiga. “Resistên-
cia, solidariedade e coragem são as palavras de 
ordem. E verdade, porque nesta guerra ninguém 
mente nem vai mentir a ninguém”, garantiu. 
“Isto vos diz e vos garante o Presidente da Re-

pública. Por vós directamente eleito para ser, em 
todos os instantes, os bons e os maus, o primeiro 
e não o último dos responsáveis perante os por-
tugueses”.

Emanuel Rego
Representante de hipoteca Desjardins

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

LEONETE BOTELHO
JORNAL PÚBLICO

PORTUGAL SEM “RACIONAMENTO” PARA JÁ. COVID-19 CHEGA À PSP
Portugal está oficialmente em estado de emergência desde a meia-noite. O Governo esteve reunido, esta quinta-feira, em 
Conselho de Ministros para aprovar as medidas que concretizem a execução do decreto do Presidente da República que 
institui esta decisão, aprovado pelo Parlamento na quarta-feira, depois de parecer favorável do Executivo de António 

Costa. 
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514 342.8000
dignitequebec.com

4525, chemin
de la Côte-des-Neiges
Montréal

EM HOMENAGEM À VIDA

SUA CAMINHADA,
A SUA MANEIRA.

_

Há muita maneira
de celebrar a vida

que existem estrelas
no céu.

Crie uma homenagem
100% personalizado
que leva em conta
as suas paixões.

É com isso que
os nossos prof issionais

estão totalmente
comprometidos.

COMEMORE
A VIDA,
A SUA
MANEIRA.

EM DESTAQUE

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.

A partir de agora, a execução do estado de 
emergência é do Governo, mas de todas as me-
didas deve dar conhecimento ao Presidente e ao 
Parlamento. A convergência conseguida agora 
vai ter de continuar.
CONSELHO CONCORDANTE
De manhã, o Presidente da República tinha reu-

nido o Conselho de Estado, órgão cujo parecer 
é vinculativo na declaração de guerra, mas que 
não tem de ser ouvido para o estado de emer-
gência. Marcelo Rebelo de Sousa explicou aos 
conselheiros o essencial do decreto que tinha 
preparado com o Governo nos últimos dias e ou-
viu diferentes sensibilidades, algumas dúvidas, 
uma ou outra objecção de princípio, mas nenhu-
ma oposição.
“Se houvesse votação, ou haveria unanimida-

de, ou uma ou duas abstenções, mas não haveria 
votos contra”, afirmou ao PÚBLICO um con-
selheiro de Estado. Essa conclusão, acrescenta, 
vem do facto de que nenhuma intervenção pôs 
em causa a ideia, ainda que tenham reflectido 
diferentes sensibilidades. “Houve preocupações, 
recomendações, sublinhados, mas não posições 
globalmente adversas”, analisa outro membro 
daquele órgão. Nem mesmo o primeiro-ministro 
repetiu as objeções que foram públicas.
Optou por um discurso informativo quanto à 

situação nacional, falou de previsões sobre a co-
vid-19 e confirmou que tinha trabalhado com o 
Presidente da República na elaboração do decre-
to. Nem Carlos César, presidente do PS, contra-
-argumentou contra o estado de emergência.

Foi consensual a ideia de que a declaração de 
um estado de emergência era uma inevitabili-
dade, quanto mais não fosse porque não o fazer 
neste momento seria passar uma imagem de nor-
malidade que não corresponde à realidade. Os 
cenários apresentados pelo primeiro-ministro, 
não sendo os piores, apontavam para milhares 
de infectados num espaço de dias.
Vingou também a ideia de que o estado de emer-

gência é um instituto para usar na estrita medida 
de absoluta necessidade. Pelo menos reforça a 
contenção das pessoas e tenta conter-se a propa-
gação da doença, “sempre com a jurisprudência 
das cautelas”, diz um conselheiro. Apesar de o 
decreto não ter sido lido aos conselheiros, alguns 
pontos em concreto foram debatidos com mais 
vigor. Francisco Louçã considerou inútil e até 
prejudicial a suspensão do direito à greve, que 
ficou no decreto, por considerar que o Governo 
já tem ao seu dispor vários outros instrumentos, 
como a requisição civil: “Estamos a abrir um 
precedente e não era preciso”, disse.
Outro aspecto que mereceu discussão foi a 

possibilidade de geolocalização dos infecta-
dos, como fez a China, mas que não consta do 
decreto de Marcelo Rebelo de Sousa. Houve 
várias intervenções a alertar para a gravida-
de da medida, que implica a interferência nas 
comunicações pessoais, mas também para a 
sua desnecessidade, já que os portugueses in-
fectados serão os primeiros a pedir assistência 
e protecção. Se a medida estava prevista, ficou 
pelo caminho.

O QUE ELES DIZEM
“O caminho ainda é longo, é difícil e é ingrato”

Marcelo Rebelo de Sousa
Presidente da República

“O CDS é um partido patriótico e não faltará 
ao apelo e chamada nacional, mas precisamos 
de medidas mais drásticas”

Telmo Correia
Líder da bancada do CDS

“A declaração do estado de emergência não 
deve ser decidida em abstracto”

João Oliveira
Líder da bancada do PCP

“Não podemos pôr em causa um direito maior 
em nome de um direito menor”

Rui Rio
Presidente do PSD

OVAR REGISTA A PRIMEIRA MORTE. SÃO JÁ QUATRO OS MORTOS EM PORTUGAL
“Faleceu hoje no nosso Município a primeira vítima mortal do vírus Covid19. Os meus mais sentidos Pêsames à Família”. Foi 
desta forma que, esta tarde de quinta-feira, o autarca Salvador Malheiro informou os munícipes e todos os portugueses de que 
voltou a subir o número de mortos no país. Segundo fonte da corporação local de bombeiros, trata-se de uma octogenária da 
freguesia de São João de Ovar, que estaria à guarda de um lar de idosos, revela a agência Lusa.
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EM DESTAQUE

Primeiro-ministro alerta para quebra
de “elo de confiança” com cidadãos

Com a já esperada aprova-
ção do decreto presiden-
cial que declara o estado 

de emergência, o primeiro-mi-
nistro deixou alguns alertas so-
bre a duração do surto de coro-
navírus em Portugal e sublinhou 
a ideia de que o uso desta figura 
constitucional “não resolve” a 
crise.

O decreto presidencial foi apro-
vado na Assembleia da República 

com os votos favoráveis das ban-
cadas do PS, PSD, CDS, PAN e 
Chega e a abstenção do PCP, PEV, 
do deputado da Iniciativa Liberal 
e da deputada não inscrita Joacine 
Katar Moreira.
No encerramento do debate par-

lamentar, António Costa apontou 
que o “pico” do surto deve acon-
tecer em “meados de Abril” e, “se 
tudo correr bem”, termina “no fi-
nal de Maio”, advertindo para o 
risco de haver uma quebra do “elo 
de confiança, solidariedade e cre-
dibilidade” com os “cidadãos”, 
que pode acontecer quando não 
sintam que o Governo está a fazer 
“tudo o que é necessário” ou que 

não se cumprem promessas. 

Por isso, o primeiro-ministro sa-
lientou que nenhum decreto tem 
um “efeito salvífico” para resol-
ver a crise pandémica, apesar de 
assumir que permite ao executivo 
“fazer mais e melhor”.

Tentando antecipar as semanas 
futuras, o chefe de Governo refe-
riuse directamente ao cenário dos 
próximos 15 dias, quando for ne-
cessário renovar o estado de emer-
gência:
“Vamos ter mais pessoas infecta-

das e mais falecimentos”.
António Costa assegurou que as 

medidas a tomar no âmbito do es-
tado de emergência terão “propor-
cionalidade” e que a “democracia 
não será suspensa”. O argumento 
já tinha sido esgrimido pela líder 
da bancada do PS, Ana Catari-
na Mendes, quando se referiu ao 
estado de emergência como um 
“mal necessário”.

Num debate em tom de unidade 
nacional — com a excepção das 
reticências mais à esquerda —, o 
total apoio à declaração do estado 
de emergência foi expresso pelo 
PSD, CDS e PAN. 

Rui Rio vincou que o PSD “não 
é oposição, é colaboração” e que 
este “não é um Governo de um 
partido adversário, é o Governo 
de Portugal”. 
Mostrando disponibilidade do 

partido para “ajudar”, o líder do 
PSD dirigiu-se ao primeiro-mi-
nistro para lhe desejar “coragem, 
nervos de aço e muita sorte”.
Coragem foi também a palavra 

dirigida ao Governo por Telmo 
Correia, líder da bancada do CDS, 
assumindo que o partido estará 
“solidário” com o executivo de 
António Costa. 

Mas o deputado não deixou de 
registar que, se agora é preciso 
“tomar medidas mais drásticas”, 
é porque existiu “hesitação” em 
momentos anteriores.
Telmo Correia reafirmou que dará 

acordo às medidas propostas, mas 
considerou não serem “suficien-
tes” e alertou ainda para o risco 
de haver um “concurso de ideias” 
por parte dos partidos e até se ge-
rar um “governo de assembleia”. 
Em situação de emergência o 

“comando” cabe ao Governo, de-
fendeu.

O líder da bancada centrista 
apontou outras insuficiências nas 

SOFIA RODRIGUES
JORNAL PÚBLICO

medidas tomadas pelo Governo 
como a ineficácia do layofi por 
três meses e pelo esquecimento do 
sector do comércio.
“No comércio está a acontecer o 

mesmo do que no turismo. 
O que não está fechado está a fe-

char”, disse Telmo Correia, lem-
brando ainda como muito impor-
tante o sector social.
Também favorável ao estado de 

emergência, a líder da bancada do 
PAN, Inês Sousa Real, justificou 
o uso desta figura constitucional 
com a “precaução” que é necessá-
ria. “É importante que todos os ci-
dadãos percebam que há um moti-
vo de força maior que justifica que 
nos próximos tempos não possam 
ter as suas rotinas normais”, argu-
mentou.
Entre os partidos à esquerda do 

PS, o tom foi divergente. Catari-
na Martins, coordenadora do BE 
admitiu o estado de emergência, 
mas considerou o instrumento 
“excepcional e transitório”, ar-
gumentando que pode servir para 
quem se “aproveita da crise”. Já o 
PCP justificou a abstenção com a 
ideia de que o uso do instrumen-
to constitucional foi precipitado e 
que só deveria ser ponderado “na 
circunstância de se verificar o in-
cumprimento das medidas decidi-
das ou a necessidade de adoptar 
medidas restritivas de direitos, li-
berdades e garantias”.
O mesmo argumento foi usado 

por José Luís Ferreira, do Partido 
Ecologista Os Verdes, e também 
por um deputado que se senta no 
lado oposto do hemiciclo: João 
Cotrim Figueiredo, da Iniciativa 
Liberal.
Durante o debate da proposta 

de lei do Governo (ver texto ao 
lado) sobre as medidas excepcio-
nais ( já que os deputados únicos 
não puderam participar no ponto 
do estado de emergência), André 
Ventura, do Chega, insurgiu-se 
contra o encerramento tardio das 
fronteiras e a falta de material de 
protecção das forças de segurança 
portuguesas, em contraste com as 
de Espanha.

A deputada não inscrita Joaci-
ne Katar Moreira deixou uma 
preocupação: “O que mais me 
inquieta [no decreto] é a sus-
pensão do direito de resistência. 
Não há democracia sem direito 
de resistência.”

SE EMPRESAS “FIZEREM UM BOM TRABALHO” PODERÃO REABRIR EM “6 A 10 SEMANAS”
O bilionário e filantropo Bill Gates já tinha avisado que uma pandemia poderia estar a caminho e, numa sessão de perguntas e res-
postas na rede social Reddit, o fundador da Microsoft foi mais longe. Questionado sobre quanto tempo a crise provocada pelo novo 
coronavírus poderia durar, o norte-americano respondeu que “se um país fizer bem o seu trabalho com os testes e o encerramento po-

derão ver menos casos dentro de 6 a 10 semanas e reabrir”. Mas, avisou, “isto poderá variar muito por país”.
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EM DESTAQUE

Horácio Arruda, diretor nacional de saúde
pública é o novo ídolo dos quebequenses

No sábado passado, a ex-mi-
nistra Lucie Charlebois 
estava em um campo de 

golfe na Flórida. Através do ruído 
sobre o coronavírus, a “SNOW-
BIRD” se perguntou se deveria 
antecipar seu retorno ao país. 
Então, ela fez uma ligação para 
acertar os fatos. Ela sabia para 
quem ligar: Horácio Arruda. 
“Senhora, volte, apresse-se”, disse 

o diretor de saúde pública. O ex-mi-
nistro não fez nem um nem dois, ela 
imediatamente tomou a estrada com 
seu parceiro Luc. 
“Quando Horácio Arruda fala, tu 

ouves”, disse a ex-ministra, que es-
tava ao telefone quando tinha aca-
bado de deixar a alfândega para vol-
tar para casa. 
Desconhecido pelo público em ge-

ral há alguns dias, Horácio Arruda 
se tornou o ídolo dos quebequenses 
em uma semana. 
Consagração dos tempos moder-

nos, os memos onde ele personifica 
um herói se multiplicam nas redes 
sociais e uma página no Facebook 
“Horácio, nosso herói” presta ho-
menagem a ele. 
Presente em todas as reuniões de 

imprensa do governo, ele se tornou 
a voz da razão, o rosto tranquiliza-
dor, o capitão do navio com Fran-
çois Legault.
Horácio Arruda, que desejava se-

guir carreira no teatro, interpreta 
hoje, aos 59 anos, o maior papel de 
sua vida. 
Os quebequenses descobrem um 

homem autêntico que às vezes es-
capa-se com alguma, como em ja-
neiro, quando ele se apresentou em 
uma entrevista coletiva: “O medo 
faz com que se faça coisas que não 
têm uma gota de bom senso”. Ele 
também é uma pessoa com um bom 
senso de humor que fazia todo o 
mundo sorrir, aconselhando os ado-
lescentes a adiar “a troca de produ-
tos orgânicos”. 
“Rimos muito juntos”, recorda-se 

a Senhora Charlebois, ex-ministra 
responsável pela saúde pública, que 
trabalhou em particular em impor-
tantes questões sobre a legalização 
da cannabis. 
“Ele é alguém eminentemente 

compreensivo e muito bom comu-
nicador, ressalta Réjean Hébert, mi-
nistro da Saúde de 2012 a 2014. Ele 
é natural e diz o que pensa”. 
O Senhor Arruda gerou também a 

crise do vírus H1N1 com o ministé-
rio de saúde da época, Yves Bolduc, 

em 2009. 

FILHO DE IMMIGRANTS 
Este filho único de imigrantes por-

tugueses é desde à 20 anos o braço 
direito do governo en saúde publica. 
Mas aos olhos de Horácio Arruda, 
os desafios que ele enfrenta em seu 

trabalho não são de forma alguma 
comparáveis às dificuldades que os 
seus pais tiveram que enfrentar ao 
deixar Portugal para se estabelecer 
no Quebec, de acordo com o que ele 
disse em um artigo de um site dos 
Açores, um arquipélago português. 
“Foi preciso um grande senso de 

responsabilidade e muita coragem 
por parte dos meus pais quando 
eles decidiram emigrar”, diz o do-
cumento. 
O pai, Bento Arruda, trabalhador 

rural, e a mãe Maria José Botelho, 
empregada doméstica, chegaram ao 
Quebec em 1960. 
“Na época, não havia programa de 

apoio a imigrantes, minha mãe fazia 
se entender fazendo sinais ”, expli-
ca ele à mídia açoriana. É também 
porque ele estava ciente do sacrifí-
cio de seus pais, que agora são fa-
lecidos, e para salvá-los do estresse 
que ele diz, ainda neste artigo em 
português, ter deixado de lado o so-
nho de se tornar ator para se dedicar 
à medicina. 

ESPECIALISTA 
EM EPIDEMIAS 
A saúde pública tornou-se a pai-

xão do Dr. Arruda e, mais especi-
ficamente, epidemias e medidas de 
emergência. Formado em medicina 
pela Universidade de Sherbrooke 
em 1983, ele concluiu um certifica-
do em saúde comunitária e medici-

na preventiva. 
Ele também foi tutor do Centro de 

Epidemiologia da Intervenção em 
Quebeque. 
 “Durante muitos anos, ele estudou 

os campos da epidemiologia inter-
vencionista, bem como a prevenção 
e controle de doenças infecciosas”, 

lê sua biografia dos membros do 
conselho da Rede Pan-Canadense 
de Saúde Pública. 
Em 2000, foi nomeado diretor de 

proteção no setor de saúde pública, 
depois diretor nacional de saúde pú-
blica e vice-ministro assistente em 
2012.
“Ele tinha as competências, o bom 

senso, foi capaz de manter a calma 
e explicar claramente os problemas 
de saúde pública”, recorda o ex-mi-
nistro Yves Bolduc, que o nomeou 
à frente do Departamento de Saúde 
Pública, em maio de 2012. 
Durante 20 anos, o Dr. Arruda con-

duziu grandes projetos: a prevenção 
do vírus do Nilo Ocidental (2001), 
a campanha de vacinação em mas-
sa contra meningite (2001-2002), a 
SARS em 2003-2004, a gripe aviá-
ria (2004- 2005), C. difficile (2007), 
surtos de salmonelose e listeriose 
em 2008, H1N1 em 2009, Ebola em 
2014, Zika em 2016. 
“Ele entendeu rápidamente os pro-

blemas e conseguiu transmitir as 
mensagens”, lembra Bolduc, que 
administrou a epidemia de H1N1 
com ele. “Ele projetou grande cre-
dibilidade. ” 
O Dr. Hébert também pude contar 

com ele durante o desastre de Lac-
-Mégantic em 2013. 
“Ele chegou nas horas que se se-

guiram e ficou por alguns dias, e foi 
com ele que decidimos ‘evacuar as 

pessoas que estavam sob a nuvem 
de fumaça’, explica ele. “É muito 
eficaz em uma crise”, disse o ex-
-ministro. 
No verão de 2014, ele também 

teve que administrar uma crise in-
terna desta vez durante a demissão 
em bloco de seis diretores regionais 
de saúde pública em um confronto 
com o governo Couillard e o mi-
nistro Barrette sobre as condições 
salariais. 
O doutor Arruda trabalhou em 

quatro regiões por interim, algumas 
vezes por vários anos. 
“Ele não faz política, insiste Char-

lebois. “Ele conhecia os liberais, o 
QP, e agora com o CAQ, e ele está 
fazendo o seu trabalho e sempre 
confia na ciência”. “Ele é alguém 
muito transparente, ele diz a verda-
de”, acrescenta o Dr. Hébert.

HOMEM DE FAMÍLIA 
Paralelamente à sua carreira, ele se 

casou com Nicole Mercier, médica 
de família, em 1986. Juntos, eles 
tiveram três filhos: Geneviève, Ga-
briel e Guillaume. 
O casal vive em Sainte-Thérèse, no 

norte de Montreal. “Ele sempre está 
lá para a sua família, pronto para ir 
e voltar de Quebec para não perder 
uma reunião de família”, disse seu 
primo por casamento, Tomy Bote-
lho. 
“Ele é muito generoso, ele me 

ensinou a conduzir”, continua ele. 
Descreve-o como um bon vivant, 
um globetrotter e um amante das 
artes. 
Os trabalhadores da rede de saú-

de que trabalharam com ele nos 
últimos anos falam de um homem 
apaixonado e rigoroso que não tem 
papas na língua. 
“Ele é um excelente populariza-

dor”, acrescenta Charlebois. 
“Ele é capaz de combinar conheci-

mento científico com praticidade”, 
continua o Dr. Hébert. Ele é capaz 
de buscar as competências das pes-
soas com quem trabalha e popula-
rizar a ciência para que os minis-
tros possam tomar decisões com 
base em dados científicos. “Ele está 
pronto para enfrentar o coronaví-
rus”, diz Charlebois. Nós estamos 
negociando com ele. 

ARTIGO DE ANNABELLE
BLAIS E TRADUZIDO PELA 

CASA DOS AÇORES DO
 QUEBEQUE

NOVO FILME DA NETFLIX É MELHOR (OU PIOR) SÁTIRA PARA A ATUALIDADE
Chega esta sexta-feira à Netflix, um novo filme de terror que pode muito bem ser a melhor (ou pior) sátira para o período que vivemos atualmente 
devido ao surto de Covid-19. O filme chama-se ‘The Platform’ e tem lugar numa prisão vertical que, com os prisioneiros distribuídos pelos dife-
rentes níveis, há um pequeno elevador que distribui comida entre os diversos andares. Os prisioneiros nos níveis superiores têm então de racionar 
a comida se é que é para chegar alguma à base da prisão mas, como pode ver não é bem assim que acontece.
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“Achatar a curva” pode salvar vidas

Há uma imagem que se tornou viral. 
É um gráfico com uma onda alta 
e com outra mais baixa e mais es-

tendida no tempo, com uma linha traçada 
a servir de tecto a esta última. O tal tecto 
representa a capacidade de resposta dos 
serviços de saúde e significa, quando ul-
trapassado, o colapso. É essencial manter 
a onda abaixo da linha, “achatar a curva”, 
como provam já vários estudos realizados 
sobre a dinâmica da covid-19. 
O objectivo final é travar o surto, mas “ape-

nas” abrandá-lo pode ser decisivo e o sufi-
ciente para salvar vidas. E o que faremos a 
seguir a “achatar a curva”? Um trabalho do 
Imperial College de Londres, publicado esta 
semana, alerta para o risco de um novo pico.
Independentemente das variáveis e parâme-

tros que se coloquem num modelo matemáti-
co e epidemiológico para calcular a evolução 
da covid- 19 no mundo, é preciso conseguir 
“achatar a curva”. Independentemente do que 
ainda não sabemos ao certo sobre o vírus — 
desde o número de casos secundários gerados 
por uma pessoa infectada à real taxa de mor-
talidade (que só saberemos do fim de tudo), 
passando ainda pela  duração do período con-
tagioso após a incubação (que parece ser de 
cerca de cinco dias) —, é preciso “achatar a 
curva”. Porquê? A resposta é dada em coro 
por profissionais de saúde pública, decisores 
políticos, epidemiologistas e outros investi-
gadores:
nenhum sistema de saúde aguentaria a sobre-

carga de um pico de covid-19 sem controlo. 
Em vez de um insustentável pico de procura 
de cuidados de saúde, teremos um planalto 
com melhores hipóteses para doentes, pro-
fissionais de saúde e serviços, garantem os 
especialistas.
No limite, a grande vantagem de “achatar a 

curva” será permitir que mais pessoas em es-
tado grave possam obter os cuidados de saúde 
necessários para o suporte das suas vidas — 
ou seja, sem dramatismo, “achatar a curva” 
pode salvar vidas.
Nas palavras do especialista em saúde pú-

blica Drew Harris (da Universidade de Je-
fferson, EUA), que fez a versão original do 

gráfico das ondas que já correu mundo: “É a 
diferença entre encontrar uma cama de cui-
dados intensivos e ventilador, ou ser tratado 
numa tenda montada num parque de estacio-
namento.” É preciso não esquecer que esta 
“curva” de procura por causa da covid-19 se 
soma a todas as outras linhas de doenças que 
não pararam de existir e ocupar os profissio-
nais de saúde.
Mas os investigadores também têm defen-

dido que muitas pessoas (talvez entre 60% e 
70% da população) vão acabar por ser infec-
tadas e também que a grande maioria (mais 
de 80%) apenas manifesta sintomas ligeiros 
ou fica mesmo assintomática.
Então, para quê adiar o inevitável?
Não era mais fácil deixar a infecção alastrar-

-se e arrumar o assunto deixando o vírus à 

solta, garantindo uma imunização geral for-
çada que alguns especialistas dizem ser pos-
sível com 60% das pessoas infectadas?
Não. Primeiro, essa imunização não é garan-

tida, não se sabe ainda se uma pessoa infecta-
da pode voltar a ficar doente ou quanto tempo 
dura a imunização. Por outro lado, uma expo-
sição ao vírus pode não causar qualquer dano 
a muitas pessoas, mas também é certo que 
pode ser fatal para outras, a população mais 
idosa e com doenças crónicas associadas. Se-
ria, uma medida, no mínimo, irresponsável.

Também há a questão da mutação deste ví-
rus, que pode encontrar formas de ir contor-

nando as defesas criadas pelo sistema imuni-
tário. Há ainda muita coisa que não sabemos 
sobre o SARS-CoV-2. Além disso, “achatar 
a curva” permite ganhar tempo e isso é im-
portante em vários planos: para organizar a 
resposta, desenvolver tratamentos e até para 
encontrar uma vacina.
No debate das medidas a adoptar surgiu re-

centemente um ponto de discórdia. Está o 
Reino Unido a optar por tentar conseguir uma 
imunização de grupo, abstendo-se de tomar 
medidas de isolamento e deixando a infecção 
alastrar na comunidade? 
“As pessoas interpretaram mal a expressão 

‘imunidade de grupo’ e perceberam que iría-
mos ter uma epidemia para infectar as pes-
soas”, diz Graham Medley, da Escola de Hi-
giene e Medicina Tropical de Londres, citado 

num artigo do jornalista de ciência Ed Yong 
da revista The Atlantic. 
Medley preside a um grupo de cientistas que 

modelam a propagação de doenças infeccio-
sas e aconselham o Governo sobre respostas 
a pandemias. Ele afirma que o objectivo real 
é o mesmo de outros países: achatar a curva, 
atordoando o início das infecções. 
Como consequência, a nação pode alcançar 

imunidade de grupo; é um efeito colateral, 
não um objectivo”, esclarece Ed Yong, con-
cluindo que tudo não passou de um mal-en-
tendido e o resultado de uma péssima estraté-
gia de comunicação.

RISCO DE NOVO PICO
Um artigo publicado esta segundafeira pela 

(vasta) equipa responsável pela resposta à 
covid-19 no Imperial College de Londres 
analisou o impacto das denominadas “inter-
venções não farmacêuticas” na redução da 
mortalidade e procura de cuidados de saúde. 
“Concluímos que qualquer intervenção de 
isolamento terá uma eficácia limitada, sendo 
necessárias várias acções combinadas para 
termos um impacto substancial na transmis-
são”, escrevem os cientistas.
O estudo refere que a política de mitigação 

(com o isolamento domiciliário de casos sus-
peitos e o distanciamento social das pessoas 
mais velhas ou outros factores de risco) pode 
reduzir o pico da procura de serviços de saú-
de em dois terços e as mortes para metade. 
Ainda assim, isso não vai evitar muitas ví-

timas, nem a sobrecarga dos serviços de saú-
de, argumentam os especialistas que, assim, 

ANDREA CUNHA FREITAS
Jornal Público
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COMUNICADO IMPORTANTE

A Caixa Desjardins Portuguesa 
em ação para bem da sua saúde

Na sequência do Plano Nacional de preparação e 
reposta à doença pelo novo Coronavírus (COVID-19) e 
das orientações do “ministère de la Santé e des services 
sociaux du Québec”, o Movimento Desjardins, decretou 
que estão cancelados os encontros físicos com os 
conselheiros (gestores de contas)que não sejam de 
máxima prioridade. 
Contudo os mesmos terão o maior prazer em servi-lo via 
telefónica. Para tal, aquando o seu telefonema queira 
por favor deixar o seu nome e número de telefone a 
contatar no atendedor de chamadas e um conselheiro 
responderá dentro das próximas 24 horas.
A Caixa Portuguesa pede aos clientes mais vulneráveis, 
como idosos, doentes crónicos e pessoas com sistemas 
imunitários enfraquecidos que evitem as deslocações 
aos balcões e para utilizarem o Internet (AccèsD) ou os 
guichets automáticos.
Para os clientes que não possuam cartão Interac, ou 
que não estejam registados no AccèsD, a Caixa poderá 
ajudá-lo no processo de utilização destas opções. De 
notar que possuímos atualmente cartões (Pay Pass), 
que não é necessário digitarem o vosso PIN, e que os 
mesmos dispõem de um montante de 100$ diários para 
efetuarem as vossas compras.
Os clientes que pretendam pagar faturas ou fazer 
transferências poderão comunicar com a Caixa 
telefónicamente, não terão necessidade de se 
deslocarem físicamente. Informe-se connosco sobre 
os serviços que os nossos conselheiros lhe podem 
oferecer.
A Caixa Portuguesa quer que estejam seguros de que 
faremos todos os nossos esforços para o servir com o 
nosso habitual profissionalismo.
Uma vez mais reinteiramos a necessidade de 
seguirmos as recomendações, é uma forma simples 
de minimizar os potenciais efeitos de contágio do 
coronavírus.
Mantermo-nos-emos em contato frequente com os 
nossos associados, desde que hajam outras medidas 
de segurança.

OBRIGADO PELA VOSSA COMPREENSÃO
E POR FAZEREM CONFIANÇA À 

CAIXA DESJARDINS PORTUGUESA.

defendem que a opção deve ser 
uma política de supressão, com 
medidas mais rigorosas, como o 
encerramento de escolas e uni-
versidades.
“O principal desafio da supres-

são é que esse tipo de pacote 
de intervenção intensivo — ou 
algo equivalente em termos de 

eficácia na redução da transmis-
são — precisará de ser mantido 
até que a vacina se torne dispo-
nível (potencialmente 18 meses 
ou mais), uma vez que prevemos 
que a transmissão vai voltar ra-
pidamente, se as intervenções 
voltarem a afrouxar”, lê-se no 
artigo que alerta para o risco de 
rebound, ou novo pico.

Focando-se numa análise da 
situação no Reino Unido e nos 
EUA, os autores notam que “é 
improvável que a mitigação seja 
viável sem que os limites de ca-
pacidade de surto de emergência 
dos sistemas de saúde do Reino 
Unido e dos EUA sejam excedi-
dos muitas vezes”. 
Nos seus cálculos — com a apli-

cação de medidas como o isola-
mento de casos, quarentena fami-
liar e distanciamento social dos 
idosos —, “os limites para camas 
nas enfermarias e nas unidades de 
cuidados intensivos seriam exce-

didos em pelo menos oito vezes 
no cenário mais optimista”.
Além disso, sublinham, “mesmo 

que todos os doentes pudessem 
ser tratados, prevemos que ainda 
haverá 250 mil mortes no Reino 
Unido e 1,1 a 1,2 milhões nos 
EUA”. A supressão epidémica é 
a única estratégia viável agora, 

concluem, admitindo que os efei-
tos sociais e económicos serão 
profundos.
Os cientistas defendem que o 

distanciamento social intermi-
tente acompanhado de acções 
intensas na vigilância da doença 
pode “permitir que as interven-
ções abrandem temporariamen-
te em janelas de tempo relati-
vamente breve, mas as medidas 
precisarão de ser reintroduzidas, 
se ou quando o número de casos 
voltar a subir”. Por fim, a equipa 
do Imperial College conclui que, 
“embora a experiência na China 
e agora na Coreia do Sul mostre 
que a supressão é possível a curto 
prazo, resta saber se é possível a 
longo prazo e se os custos sociais 
e económicos das intervenções 
adoptadas até agora podem ser 
reduzidos”. 
O mais importante agora é ga-

rantir que o maior número de 
pessoas sobrevive até esse longo 
prazo.

Foto antes e depois do Covid-19
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Para “achatar a curva” de transmissão do 
novo coronavírus e evitar o colapso dos 
serviços de saúde é essencial adoptar
medidas preventivas. Mas há risco de um 
novo pico de casos depois disso
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NOUS SOMMES TOUJOURS ICI POUR VOUS!
Nous faisons tous face présentement à une situation incertaine et sans précédent. C’est pourquoi nous tenons à vous rassurer que 
JOEM continue de vous offrir ses services, tout en les adaptant à cette situation exceptionnelle et en respectant les directives des 
autorités. Nous avons pris la décision de fermer temporairement l’accès physique à nos bureaux à partir d’aujourd’hui, le 19 mars 
et ceci jusqu’au 6 avril 2020. 

Soyez sans crainte, nous maintenons tous nos services à nos clients. Ainsi, nous continuerons de vous desservir par 
téléphone, par courriel et ou par vidéoconférence. Nous demeurons dédiés et accessibles pour répondre à vos besoins 
d’affaires.

COMMUNIQUEZ DIRECTEMENT AVEC NOUS PAR TÉLÉPHONE AU (514) 842-2443. 
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT NOUS JOINDRE PAR COURRIEL AUX ADRESSES

secretariat@joem.ca, info@joem.ca OU ENCORE PAR FAX AU (514) 842-1252

La santé de nos clients ainsi que de nos employés est au cœur de nos préoccupations. Nous suivons avec attention l’évolution de 
la situation et mettons en œuvre les moyens nécessaires afin de poursuivre nos activités en toute sécurité. Ainsi, nous veillons à 
ajuster notre prestation de services et nous la révisons quotidiennement, avec le bien-être de tous en tête.

Nos employés sont mobilisés pour vous servir: nous mettons tout en œuvre pour répondre dans les meilleurs délais aux nombreuses 
demandes que nous recevons. Depuis plus de 35 ans, notre mission, c’est d’aider, de conseiller et de bien servir nos clients, et ça, 
ça ne change pas! Restez en santé, prenez soin de vous, et au plaisir de vous voir bientôt!

Toute l’équipe de JOEM.

4242 BOUL SAINT-LAURENT, BUR. 201, MONTRÉAL, QC, H2W 1Z3               T. (514) 842-2443/F. (514) 842-1252

ESTAMOS SEMPRE AQUI PARA VOCÊ!
Estamos todos diante de uma situação incerta e sem precedentes. É por isso que gostaríamos de garantir que o JOEM continua a 
oferecer seus serviços, adaptando-os a esta situação excepcional e respeitando as diretrizes das autoridades. Decidimos encerrar 
temporariamente o acesso físico aos nossos escritórios a partir do 19 de março até 6 de abril de 2020.

Não se preocupe, mantemos todos os nossos serviços para os nossos clientes. Portanto, continuaremos a atendê-lo por telefone, 
e-mail e ou por videoconferência. Continuamos dedicados e acessíveis para atender às suas necessidades de negócios.

ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE PELO TELEFONE (514) 842-2443.
VOCÊ TAMBÉM PODE NOS CONTATAR POR E-MAIL

secretariat@joem.ca, info@joem.ca OU POR FAX (514) 842-1252

A saúde dos nossos clientes e funcionários está no centro das nossas preocupações. Estamos a ver de perto o desenvolvimento 
da situação e implementando os meios necessários para continuar nossas atividades com segurança. Assim, certificamo-nos de 
ajustar a nossa prestação de serviços e a revisamos diariamente o bem-estar de todos.

Os nossos funcionários estão mobilizados para atendê-lo: fazemos todos os esforços para responder o mais rápido possível às mui-
tas solicitações que recebemos. Por mais de 35 anos, a nossa missão tem sido ajudar, aconselhar e servir bem os nossos clientes, 
e isso não mudou! Mantenha-se saudável, cuide-se e até breve!

Toda a equipa do JOEM.
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EM DESTAQUE

Como trabalhar em casa com 
segurança durante uma quarentena
Diante da pandemia de coronavírus, os 

especialistas em saúde pública estão 
a pedir, a quem puder, que trabalhe 

em casa. Com os nossos escritórios vazios e a 
mudança para a quarentena doméstica, não 
necessitamos de sacrificar a nossa segurança 
pessoal. Pode permanecer seguro e conectado 
enquanto aguarda o fim da crise do coronaví-
rus em casa.

Daniel Markuson, especialista em privacida-
de digital da NordVPN Teams, enumera tudo o 
que precisa saber para proteger a sua casa, e a si, 
contra ataques de pessoas que o tentam atingir 
enquanto trabalha remotamente a partir da sua 
quarentena:

1. Mantenha a sua rede doméstica segura
Se trabalha em casa (e deveria fazê-lo!), a sua 

rede doméstica deve proteger a sua vida pessoal 
e profissional. Verifique se está pronta para a ta-
refa.
O mínimo é proteger o seu router com uma pas-

sword, se ainda não o fez. Em seguida, tente es-
tas etapas adicionais:
• Desative transmissões SSID. Isso tornará a 

sua rede Wi-Fi doméstica mais difícil de encon-
trar (para estranhos).
• Filtrar endereços MAC. Um endereço MAC 

é um nome de rede atribuído a um dispositivo 
específico. Se o seu router suportar a filtragem 
de endereços MAC, será muito mais difícil para 
qualquer dispositivo não autorizado tentar ligar-
-se ao seu router.
• Configure uma rede para convidados. Uma 

rede para convidados é uma segunda rede que 
pode criar no seu router para os dispositivos das 
suas visitas. Dependendo do seu router, pode-
rá aplicar regras de segurança diferentes para 
as duas redes diferentes. Nesse caso, proteja os 
seus dispositivos domésticos e de trabalho com o 
conjunto de regras de segurança mais rigorosas, 
deixando as regras mais amigáveis para disposi-
tivos convidados.
• Instale uma VPN no router. Se configurou a 

criptografia Wi-Fi adequada no seu router, tam-

bém vai querer configurar uma VPN no seu rou-
ter.

2. Use um dispositivo ou uma conta separada 
para o trabalho
De acordo com Daniel Markuson, é melhor 

manter os seus dispositivos e contas pessoais e 
profissionais separados. “Dessa forma, se uma 
conta ou dispositivo for violado, o outro perma-
necerá seguro”.
Se está a trabalhar com um computador, é pos-

sível que o faça a partir de um portátil. Essa é 
sua melhor aposta, já que ele deverá conter fer-
ramentas de segurança fornecidas pela sua em-
presa.

Também pode usar uma conta de utilizador se-
parada no seu dispositivo doméstico. No entanto, 
verifique se tem todas as aplicações necessárias 
para trabalhar com segurança. Se raramente faz 
login nesta conta, é extremamente importante 
que atualize todo o seu software antes de come-
çar a trabalhar. “As versões mais antigas podem 
ser incompatíveis com o software dos seus cole-
gas e também pode perder importantes atualiza-
ções de segurança”, diz o especialista.

3. Use ferramentas de segurança cibernética 

DICAS FÁCEIS PARA TODOS SOBRE COMO TRABALHAR EM CASA COM SEGURANÇA
em toda a empresa
Existem diversas ferramentas no mercado que 

podem ajudar a manter os funcionários seguros 
enquanto trabalham em casa. Alguns das mais 
simples e poderosas são as NordVPN Teams ou 
a NordVPN’s IP Dedicado para particulares. Da-
niel Markuson explica como funcionam:
• A sua empresa aplica a lista de permissões a 

todos os seus servidores e sistemas. A lista de 
permissões é como um segurança rigoroso de 
um clube - se o seu endereço IP não estiver na 
lista, você não pode entrar.
• Ao usar a NordVPN Teams ou IP Dedicado, 

pode definir o seu endereço IP para um dos en-
dereços aprovados. Pode fazer isso a partir de 

qualquer parte do mundo, concedendo a si mes-
mo acesso criptografado a servidores e sistemas 
a que só poderia aceder no seu escritório.
Existem muitas outras soluções disponíveis 

também. As ferramentas pessoais - de navega-
dores e extensões de navegador seguras a apli-
cativos de mensagens seguras – ajudá-lo-ão e a 
todos os outros a permanecer seguros. Antes de 
sair do escritório para preparar a sua quarentena 
doméstica, pergunte ao administrador de siste-
mas se há algo que deva instalar antes.

EXTENSÃO PARA O CHROME PERMITE VER NETFLIX COM AMIGOS E FAMÍLIA
O surto de Covid-19 obrigou muitos de nós a ficarem em casa, de quarentena ou em auto-isolamento, longe de amigos e família. Porém, não 
é por isso que tem de se privar de ver séries e filmes na Netflix com quem mais gosta. Uma extensão disponível para o navegador da Google, 
o Chrome, permite assistir conteúdos da Netflix ao mesmo tempo que comenta tudo com os participantes do visionamento. De nome Netflix 

Party, esta extensão introduz na área lateral uma zona de conversação para interagir com quem mais gosta.
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EM DESTAQUE
4. Criptografe arquivos confidenciais em 

trânsito e em armazenamento
Os servidores e redes centrais da sua empresa 

podem estar seguros (espero), mas quando todos 
os funcionários trabalham em casa, tudo pode 
acontecer.
Felizmente, existem ferramentas que permitem 

criptografar arquivos confidenciais, em stand-by 
e enquanto estão a ser enviados. Não importa de 
onde trabalha e para onde envia os seus arqui-
vos; eles estarão seguros se os criptografar com 
o Nordlocker. Ao ligar a sua conta à dos seus 
colegas, poderá garantir a criptografia de ponta 
a ponta dos seus ficheiros mais confidenciais. A 
melhor parte é que é gratuito para os primeiros 
2 GB.

5. Mantenha-se informado sobre segurança 
cibernética e engenharia social
Os hackers e os scammers sabem que muitas 

empresas vão enviar os seus funcionários para 
casa, pelo que tentarão explorar a situação da 
maneira que puderem. As conversas que tinha 
pessoalmente com os seus colegas agora serão 
feitas online, facilitando a manipulação.
Leia sobre as diferentes formas de engenha-

ria social e phishing para saber o que procurar. 
“Agora, mais do que nunca, os scammers ten-
tarão fazer-se passar por seus colegas ou chefes 
para que você conceda informações confiden-
ciais da empresa”, alerta o especialista em pri-
vacidade digital. Aqui estão alguns princípios 
básicos:

• Verifique duas vezes o remetente. A mensa-
gem instantânea que acabou de receber do seu 
chefe foi enviada por John.Doe ou John_Doe? 
Qual deles está certo? O e-mail estava pedindo 
para fazer download de um arquivo importante 
enviado por john.doe@yourcompany.com ou 
john.doe@almostyourcompany.com?
• Não faça o download ou clique em nada até 

ter certeza de que o remetente é legítimo. Mes-
mo assim, convém verificar com o seu colega de 
trabalho antes de fazer algo especialmente sen-
sível, como enviar uma grande transferência de 
dinheiro.
• Manter canais de comunicação redundantes. 

Se não tiver certeza da ortografia correta da conta 
de mensagens do seu colega, ligue para ele para 
verificar novamente. Se estiver prestes a fazer 
download ou a clicar em algo no e-mail do seu 
colega, considere enviá-lo por mensagem instan-
tânea. Isso fará com que seja muito mais difícil 
as mensagens falsas atingirem o seu objetivo.

6. Evite Wi-Fi público
A principal razão agora para não usar o Wi-Fi 

público é porque você deve evitar espaços pú-
blicos e viajar, ponto final! Se precisa sair, no 
entanto, deve tomar todas as precauções - tanto 
para a sua saúde quanto para a sua segurança ci-
bernética.
O acesso ao Wi-Fi público é sempre um risco, 

pois é muito menos seguro do que o Wi-Fi pri-
vado e é muito mais provável que existam agen-
tes maliciosos ligados a ele (ou até a executá-lo, 
como é o caso de um hotspot duplo maligno). O 
Wi-Fi não é o único perigo em locais públicos. 
Daniel Markuson lista algumas outras ameaças 
que pode encontrar ao trabalhar num local pú-

blico:
• Carregadores USB. Normalmente, um carre-

gador USB é apenas um carregador. Às vezes, 
no entanto, os carregadores públicos podem ser 
equipados ou invadidos por hardware ou softwa-
re que pode instalar malware no seu dispositivo 
ou rastrear a sua comunicação. Fique com aque-
les em quem confia em casa.
• Bisbilhoteiros. Se costuma trabalhar num es-

critório, pode estar acostumado a discutir aber-
tamente tópicos sensíveis ou confidenciais. Ao 
trabalhar em público, você pode vazar essas 
informações para alguém que esteja espiando 
por cima do seu ombro. Elimine esse risco tra-
balhando em casa sozinho ou com pessoas em 
quem confia.
Não se esqueça, no entanto, que a sua saúde fí-

sica é fundamental! Especialistas em saúde pú-
blica afirmam que ficar longe de espaços públi-

cos o manterá saudável e acreditamos que isso 
também o manterá seguro.

SOBRE A NORDVPN TEAMS
A NordVPN Teams é uma solução de seguran-

ça cibernética para empresas do fornecedor de 
serviços de VPN mais avançado do mundo, a 
NordVPN. A NordVPN Teams possui uma gama 
completa de recursos para garantir conveniência 
e proteção digital poderosa para pequenas e mé-
dias empresas, freelancers e equipas remotas. A 
NordVPN Teams oferece criptografia avançada 
de 256 bits, bloqueio de anúncios e malware, 
prevenção não segura de tráfego, conexão auto-
mática em redes Wi-Fi e suporte ao cliente 24/7 
com um gerente dedicado. A NordVPN Teams 
está disponível em todas as principais platafor-
mas. 
Para mais informações: nordvpnteams.com

‘FOOTBALL MANAGER 2020’ ESTÁ DISPONÍVEL GRATUITAMENTE
Se tem interesse em futebol é provável que já tenha interpretado a ‘persona’ conhecida como ‘treinador de bancada’. Porém, com o campeonato 
de futebol pode ter dificuldades em ‘canalizar’ este lado da sua personalidade e, nesse caso, a mais recente notícia vai ser do seu agrado. Como 
pode ver na publicação de Twitter abaixo, ‘Football Manager 2020’ está atualmente disponível de forma gratuita através da Steam para PC e Mac. 
O estado gratuito de ‘Football Manager 2020’ manter-se-á até às 15:00 do dia 25 de março. Se pensava aproveitar a atual situação de quarentena 
ou auto-isolamento para levar a cabo atividades produtivas, fica claro que a Sports Interactive e a Sega tiveram outras 
planos para si.
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PARALELO 38

encerrar aeroportos açorianos

A par do vizinho arquipé-
lago da Madeira, o ar-
quipélago dos Açores, em 

virtude da sua Autonomia Cons-
titucional, é uma região portu-

guesa com estatuto diferenciado das restan-
tes regiões do país.

Até que o governo da República decida alar-
gar a regionalização a Portugal continental e a 
implemente, quer queiramos quer não, haverá 
uma diferenciação positiva entre os Açores e o 
continente português.

Bom para os açorianos, menos bom para os 
continentais do interior e do litoral, mas a his-
tória fez-se assim e a culpa da não extensão da 
regionalização a todo o país não é, nunca foi, da 
responsabilidade dos açorianos.

A situação dramática que se vive hoje com a 
perigosa pandemia que atinge o planeta, em ge-
ral, e o território nacional, em particular, com a 
agravante de haver já nos Açores registo de três 
casos confirmados de coronavírus, levou o Pre-
sidente do Governo Regional dos Açores, Dr. 
Vasco Cordeiro, a ver-se obrigado a ameaçar 
desobedecer ao governo da República, caso o 
Primeiro Ministro, António Costa, se mantenha 
teimosamente irredutível no que respeita a não 
permitir o encerramento dos aeroportos açoria-

nos a voos do exterior, decisão que, vai-se lá 
saber porquê, do ponto de vista constitucional, 
cabe à República e não ao governo regional dos 
Açores.

Lei é lei, até ser alterada, mas Vasco Cordei-
ro, com as consequências políticas e outras que 
essa posição lhe poderá trazer, assume cora-
josamente que “ vale a pena correr o risco de 
desobediência à legislação nacional”, uma vez 
estarem primeiro as vidas dos açorianos e resi-
dentes nos Açores e só depois questões consti-
tucionais. Diria mais, de excesso de soberania.
O facto é que está armado um diferendo entre 

os Açores e a República, com a Madeira pelo 
meio, que certamente se juntará aos Açores em 
idêntico protesto.

O primeiro caso nesta região da recente infe-
tada pelo coronavírus, desembarcada nos Aço-
res, possivelmente não teria acontecido caso 
António Costa ouvisse a voz da razão, quan-
do, atempadamente, Vasco Cordeiro lhe apelou 
ao encerramento dos aeroportos açorianos. O 
arquipélago, até então, era uma zona limpa. A 
teimosia do Primeiro Ministro é, claramente, a 
única responsável por estarmos agora nas ilhas 
açorianas a braços com três casos de coronaví-
rus e de haver fortes probabilidades de virem a 
acontecer mais, eventualmente vindos dos pas-
sageiros que, desafortunadamente, desembar-
caram da mesma aeronave da senhora angrense 
infetada.

Que sentido faz proibir o desembarque de pas-
sageiros vindos em navios de turismo quando 
deixamos desembarcar gente às catadupas nos 
nossos aeroportos? Fará isso algum sentido? É 
preciso não esquecer que o arquipélago é com-
posto por nove ilhas, que tem apenas três hospi-
tais, o que significa que seis ilhas têm somente 
centros de saúde. O que será se a epidemia se 
alastrar às ilhas sem hospital?

A Constituição não é perfeita e traduz certa-
mente as limitações dos homens que a fizeram. 
Não pode prever tudo, nem parece prever exce-
ções para momentos excecionais, mesmo que 
isso implique a morte dos cidadãos que preten-
de proteger. Respeitamola, contudo. Rejeita-
mos, como não podia deixar de ser, qualquer 
atropelo à Constituição, mas estamos satisfeitos 
quando, numa questão de vida ou de morte, o 
nosso Presidente arrisca a sua carreira política 
para nos ajudar a ultrapassar este momento ex-
cecional pela sua perigosidade.

Os açorianos, quero crer que na sua tota-
lidade, estão ao lado do seu Presidente. Pri-
meiro a vida, que é o bem mais precioso, o 
valor supremo. Sem vida, para que serve a 
Constituição? Queremos crer que futura-
mente a lei maior da República será revista 
por forma a poder dar resposta a imprevis-
tos desta magnitude e gravidade, tendo em 
conta as diferentes geografias do território 
nacional.

JOÃO GAGO DA CÂMARA
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JEUNESSE AU SOLEIL MAINTIENT SES SERVICES D’URGENCE
Montréal, 17 mars 2020 – Jeunesse au Soleil continuera d’offrir ses services d’urgence malgré la crise de la COVID-19, sur 
rendez-vous seulement. Malgré la réduction du personnel et des bénévoles en raison des mesures d’auto-isolement et des fer-
metures d’écoles et de garderies, la banque alimentaire, le programme médicaments, le programme d’incendie ainsi que les 
autres services d’urgence de Jeunesse au Soleil continueront d’aider les Montréalais défavorisés. Des mesures et des protocoles 
spéciaux ont été mis en place pour éviter la propagation du virus tout au long de cette opération.

Nos programmes de sports et de loisirs ont été suspendus pour une durée indéterminée. Les séries éliminatoires et les entraîne-
ments de basket-ball ont été annulés, le football et le hockey aussi, ainsi que nos activités dans les clubs seniors.

Nous nous attendons à une augmentation de la demande pour nos services d’urgence en raison de mises à pied massives ou d’une 
réduction des heures de travail, et nous avons l’intention d’être là pour les Montréalais dans le besoin.

Outre l’augmentation des mesures d’hygiène et salubrité instaurée au cours de la semaine dernière, un système de dépistage 
téléphonique sera mis en place afin de déceler de potentiel cas d’infection. Le service se fera à l’entrée de Jeunesse au Soleil afin 
de limiter les déplacements et l’attente à l’intérieur. De plus, nous augmenterons notre service de livraison à domicile en cas de 
besoin. 
Nos heures d’ouverture seront de 8 h à 16 h pendant cette période de COVID-19.

SUN YOUTH MANTÉM SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA
Montreal, 17 de março de 2020 - O “Sun Youth” continuará a oferecer serviços de emergência, apesar da crise do COVID-19, 
apenas com encontro com hora marcada. Apesar da redução de funcionários e voluntários devido a medidas de auto-isolamento 
e fecho das escolas e creches, o banco de alimentos, o programa de drogas, o programa de incêndio e outros serviços de emer-
gência da “Sun Youth” continuará ajudando os cidadão de Montreal desfavorecidos. Protocolos e medidas especiais foram im-
plementados para impedir a propagação do vírus ao longo desta operação.

Os nossos programas de desportos e de lazer foram suspensos por tempo indeterminado. Os “playoffs” e os treinos de basquete-
bol foram cancelados, o futebol e o hóquei também, bem como as nossas atividades dos clubes para os seniores.

Esperamos um aumento nos pedidos dos nossos serviços de emergência devido a redução do empregados em massa ou uma 
redução no horário de trabalho, e pretendemos estar lá para os nosssos cidadãos com necessidades.

Além do aumento das medidas de higiene e saneamento introduzidas na semana passada, será instalado um sistema de triagem 
por telefone para detectar possíveis casos de infeção. O serviço será realizado na entrada do “Sun Youth”, a fim de limitar as 
viagens e a espera no interior. Além disso, aumentaremos o nosso serviço de entrega em domicílio, se necessário. 

O nosso horário de funcionamento será das 8h às 16h durante esse período do COVID-19.
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SUDOKU

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

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

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

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 St-Urbain, Montreal
Tel.: 514.842.3373
www.saetfils.com

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

STEVEN OU ÉLIAS
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

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

MAITRE
EDUARDO DIAS

INFORME-SE NOS NOSSOS
SERVIÇOS DE MONUMENTOS 

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

INGREDIENTES: 
 1 kg bacalhau crescido; 6 c. sopa azeite; 1 
cebola grande; 6 dentes de alho; 2 folhas lou-
ro; 10 ovos M; qb pimenta-branca; qb salsa 
fresca; 75 g azeitonas pretas descaroçadas 

MODO DE PREPARO:
1. Desfie o bacalhau em cru e ainda salga-
do. Lave-o por duas vezes e deixe em água 
fria durante 2 a 3 horas. 2. Num tacho largo, 
aqueça o azeite e refogue a cebola cortada 
em meias-luas, o alho laminado e as folhas de 
louro. 3. Adicione o bacalhau e envolva, me-
xendo durante 2 a 3 minutos. 4. Bata os ovos 
com a pimenta e junte-os ao tacho. Acrescen-
te a salsa bem picada e misture bem. Retire 
do lume. 5. Sirva em travessa de barro e de-
core com salsa e azeitonas pretas.

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO
Bacalhau à lisbonense

Mercearias

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

PALAVRA CRUZADA

HORIZONTAIS: 1. Terceiro mês do ano civil. Mastiga sem engolir. 
2. Eu te saúdo! (interj.). Igualmente. Empresa Pública. 3. Vento frio, 
seco e violento do nordeste, no Mediterrâneo. Rio suíço. 4. Arre-
messa. Tropa. 5. Camada fina. Que nos pertence (fem.). 6. Meter 
entre aspas (Gram.). 7. Relativo ao Letes, rio fabuloso do esque-
cimento. Armada Portuguesa (sigla). 8. Existência. Toma sobre si. 
9. Conjunto de vasos que encaixam uns nos outros e formam uma 
espécie de tubo. Idade. 10. Rodar. Publica. 11. Sem a noção dos 
princípios da moral. Discursar.
VERTICAIS: 1. Empresa ou administração em que dirigentes e 
dirigidos procuram unicamente a satisfação dos seus interesses 
pessoais (popular). Grande onda. 2. Que procede ou herda dos 
avós. Dinheiro (gíria). 3. Produto natural, viscoso, que se extrai 
de algumas plantas. Rijo. 4. Transportar de um lugar para outro. 
5. Tontura. Parlamento Europeu. Época. 6. Redução das formas 
linguísticas “de” e “a” numa só. Respeitante a nascimento. 7. Su-
periores em qualidade. 8. Antes do meio-dia. Eles. Já utilizado. 9. 
Queima. Juntar. 10. Ceia abundante (fam.). Terra que se amontoa 
em volta das árvores. 11. Irra! (interj.). Elemento de locução. 
Depois do problema resolvido encontre o título de um filme de 
Claude Lelouch (6 palavras).

T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR

INFORME-SE SOBRE OS
NOSSOS PREÇOS
A PARTIR DE 40$/S
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4
16

2
8

5
3

86

7

5

5

7

9

45

1
8

6

Renovações

Seguros / Financeiros

assure-toi.ca

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

3

7
3

1
4
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EMPREGOSEMPREGOS

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

Precisa-se de padeiro com 
experiência para a Padaria Lajeunesse. 

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

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

PADARIA NOTRE MAISON
Vendedora/caixeira a tempo parcial, mais ou menos 

20h por semana. Deve falar português.
Tel: 514-844-2169

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

Rosa: 514-893-8213

TERRASSEMENT
TERRA-NOVA
Empresa em expansão, oferece vários empregos: 

instalador de “pavé” e parede e operador de 
escavadora com licença de condução de classe 1 

ou 3. Salário competitivo.
ROBERTO

514-992-1586

EMPREGOS

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

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 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 
E-mail sandrag@saronet.com 

ou ligue para 450-978-0990 entre 9h00 e 16h30.

VENDE-SE

Precisa-se de um mecânico ou aprendiz mecâ-
nico e uma secretária a tempo inteiro.

Victor ou Constantino
514-750-4670

M E M O R A N D U M

Faleceu em Montreal, no dia 20 
de dezembro de 2019, com 78 
anos de idade, senhor Fernan-
do Loureiro natural de Salvador, 
Arcos de Valdevez, Portugal, 
esposo da senhora Maria Ama-
lia de Sousa. Deixa na dor sua 
esposa, sua filha Maria Candi-
da Loureiro (Daniel Excellent), 
suas netas Sarah-Mariana, 
Marina-Kelly e Katherine, sobri-
nhos, familíares e amigos. 
Renovam com profunda sau-
dade o terceiro mês do senhor 

Fernando Loureiro, não haverá missa mas nós damos 
um pensamento nesta boa pessoa. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associam na 
dor. Bem-hajam.

TERCEIRO MÊS DE SAUDADE
FERNANDO LOUREIRO

1941 - 2019

CAFÉ CENTRAL
Precisa-se de um lava-pratos e limpeza durante a noite.

Carlos: 514-927-8561

VENDE-SE

M E M O R A N D U M
3º ano de saudade

MARIA DA SILVA SILVEIRA
1934-2017

Filha e familiares recordam com profunda saudade o 
seu ente querido. Agradecem antecipadamente a todas 
as pessoas que se dignarem relembrar a Sra. Maria Da 
Silva Silveira no dia da sua partida que foi no 21 de 
março de 2017. Bem haja.

Precisa-se uma senhora para limpeza de um
apartamento em Côte-des-Neiges, 
horas flexíveis para vos acomodar. 

Deve falar um pouquinho de inglês ou francês. 

ANNA 514-731-2176

EXCELENTE OPORTUNIDADE!
Grande quinta de 10000², bela vista panorâmica situada 
em Pedras Salgadas (vila termal) a 45 minutos do Porto.
Detalhes:
5 quartos de dormir, 3 salas de banho (uma com jacuzzi). 
1 sala de jantar, 1 cozinha com todos os aparelhos inclui-
dos. Janelas térmicas em alumínio. Piscina exterior, furo 
de água, BBQ en granito, sistema de réga automático.
Garagem dupla, portão comandado á distância com ví-
deo.

Contato:
Tel. 011351938896313

Mail: candidasilva_7@hotmail.com

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

com carta de condução.

514-242-7649
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RICARDO A. PEREIRA
REVISTA VISÃO

Sobre a impossibilidade de existir

Às vezes, alguém diz: “Eh 
pá, desculpa lá mas não 
podes estar a falar a sé-

rio.” E o melhor, de acordo com 
a minha experiência, é responder que, de fac-
to, não estamos a falar a sério. 
Caso contrário, gera-se violência. Sucede, no 

entanto, que outras vezes alguém diz: “Então 
mas olha lá, estás a gozar?” E, mais uma vez 
segundo o que tenho observado, o melhor vol-
ta a ser dizer que não, que não estamos a go-
zar. Caso contrário, também se gera violência. 
Significa isto que não é saudável falar a sério, 
e que também não se recomenda falar a gozar. 
Ora, não conhecendo eu outras modalidades de 
discurso, tenho optado por, à cautela, ficar cala-
do. O problema surge quando verificamos que 
também é frequente alguém dizer: “E tu aí cala-
dinho, não é?” E se optamos por manter o silên-
cio perante essa pergunta, gera-se, receio bem, 
violência. Resumindo, e em conclusão, parece 
óbvio que é perigoso falar, seja de que maneira 

for, e também é problemático estar calado.
A dificuldade de escolher um modo seguro de 

existir complica-se quando, mesmo nas alturas 
em que o discurso, seja sério ou gozão, passa 
sem reparo, alguém observa: “Tu não sabes o 
que dizes.” É uma afirmação que eu não cos-
tumo contestar, não só porque tenho uma auto-
-estima baixa, mas também porque conheço as 
armadilhas que as palavras montam. 
Por exemplo, quando digo que determinado 

acontecimento foi auspicioso, estou a falar em 

pássaros. A palavra auspício vem da expressão 
latina avis spicium, ou seja, contemplar as aves, 
por causa de um antigo método de prever o fu-
turo: soltava-se um grupo de aves; se o bando 
voasse para a direita, era bom sinal; se voasse 
para a esquerda, era mau. Se digo que montei 
um alarme residencial, revelo o meu carácter be-
licista: a palavra alarme deriva da locução italia-
na all’arme, que é um apelo às armas. Portanto, 
quando digo que a montagem do meu alarme foi 
um bom auspício, é possível que, sem o saber, 
eu esteja a exprimir o desejo de pegar em armas 
para matar um pombo. É complicado.
A expressão que, a este propósito, mais nos en-

sina, é o “pomo da discórdia”. Quando descobri 
que a palavra pomo designa um fruto, a minha 
vida mudou. Nos restaurantes, na hora da sobre-
mesa pergunto sempre: “Em termos de pomos, 
o que é que tem?” Os empregados, em regra, 
ficam alarmados. O que não auspicia nada de 
bom para a minha refeição.
O “pomo da discórdia” original era uma maçã. 

Eris, a deusa da discórdia, não foi convidada 
para o casamento de Peleu e Tétis. Mesmo as-
sim, apareceu na boda e deixou uma maçã de 

ouro com uma nota: “Para a mais bela da 
festa.” As deusas Hera, Atena e Afrodite 
pediram a Zeus que decidisse qual delas era 
a mais bela, mas Zeus entregou a missão a 
Páris. Para convencer Páris a dar-lhe o pré-
mio, cada deusa prometeu-lhe um presente: 
Hera disse que o faria rei da Europa e da 
Ásia, Atena ofereceu-lhe sabedoria e habi-
lidade, e Afrodite jurou entregar-lhe o amor 
da mulher mais bonita do mundo, Helena 
de Tróia. 
Páris deu a vitória a Afrodite, seduziu He-

lena e deu origem a uma guerra de dez anos. 
É uma história estranha por várias razões: 
não ser convidado para casamentos é uma 
bênção – e no entanto Eris fica magoada; 

três deusas competem por uma maçã de ouro – 
uma peça de decoração um pouco kitsch, que 
não fica bem em casa nenhuma; Zeus, mesmo 
sendo todo-poderoso, sabe que não é prudente 
ser jurado em concursos de beleza; Páris, em 
vez de escolher capacidades que lhe garantiriam 
várias mulheres, opta por ter apenas uma. 
Pessoalmente, discordo do pomo da discórdia. 

E não estou a gozar. Mas também não estou 
exactamente a falar a sério. E o certo é que aca-
bo por não estar calado.

Entre Avô E Neto

Ser avô, de um modo 
muito geral, traduz-se 
numa situação agrada-

bilíssima e excecional.
 Sobretudo, como é natural, 

se as coisas se situarem a anos-
-luz de alguma situação mais desagradável, seja 
ela a que for. No meu caso, com um neto e uma 
netinha, vivemos nós, os avós, no meio de uma 
enorme alegria. Por estranho que me tenha pa-
recido durante muito tempo, o diálogo é bem 
mais vasto com a segunda que com o primeiro. 
Ele é reservado e cerebral, com 17 anos, ela é 
mais expansiva, brincalhona e desenvencilhada, 
com 12 anos. Ora, hoje mesmo, tive a oportuni-

HÉLIO
BERNARDO LOPES

dade de falar telefonicamente com o meu neto, 
a propósito da vacina criada pela Academia Mi-
litar de Ciências Médicas da China. Num ápice, 
dele recebi estas palavras: aquilo é tanga! Bom, 
recusei esta ideia, mas o nosso matulão conti-
nuou na sua: ó Vô, aquilo é tanga!
Nestas circunstâncias, vi-me na obrigação de 

o tentar esclarecer sobre o que está em jogo 
com esta declaração. Assim, coloquei-o peran-
te esta situação hipotética: Marcelo Rebelo de 
Sousa, inesperadamente, deslocava-se ao Insti-
tuto Doutor Ricardo Jorge, com a comunicação 
social sem perceber a razão da visita, que nem 
constava da agenda oficial e oficialmente distri-
buída. E continuei: imagina que, à saída, rodea-
do de toda a direção do Instituto, também com 
a presença da equipa ministerial da Saúde, o 
Marcelo dizia aos jornalistas que aquele dia iria 

ser, com elevadíssima probabilidade, o mais 
inesquecível da sua vida, porque ali se acabara 
de conseguir uma vacina contra o COVID-19. 
E prossegui: imaginas o burburinho que não se 
seguiria, mesmo dias-a-fio?
Dois ou três dias depois, a Organização Mun-

dial de Saúde, acompanhada de academias da 
máxima referência no domínio em causa, des-
mentia o valor apontado pelo Presidente da Re-
pública: só 40 a 50 % dos vacinados apresenta-
vam cura. E perguntei-lhe: imaginas uma visita 
do Marcelo à Casa Branca, com o Trampa a 
dado passo, a perguntar, com aqueles seus bru-
tais gestos e linguagem: como vai isso da vossa 
vacina? Bom, era Portugal que acabaria por sair 
por baixo.
E então concluí para o meu neto: o Ministé-

rio da Defesa da China só faz um comunicado 
como este porque tem a certeza de que a vacina 
existe e teve um êxito pleno. Se tudo fosse a 
tanga que referia, sempre acabaria por saber-se, 
o que constituiria uma terrível humilhação para 
Xi Jinping, para a China e para o Partido Co-
munista da China. E concluí para ele: ui o que o 
Trampa não iria dizer, com aqueles seus modos 
palhaçais, mesmo que da mais baixa qualidade 
moral e ética!!
Mas ainda lhe disse mais isto: se fosse o Tram-

pa a cometer um tal falhanço, o Ocidente ria-
-se, mas a subserviência dos políticos europeus 
perante Washington determinaria o surgimento 
rápido do silêncio. Mas com o caso a passar-se 
com o Governo Chinês, seria o fim do mundo...
Bom, o meu neto lá percebeu que um poten-

tado mundial como a China não pode aplicar 
tangas numa situação deste tipo. Seria brincar 
com o fogo, mas já no meio de um dos nossos 
piores fogos florestais. E depois, ainda lhe dis-
se: o Xi não é o Trampa, porque a China é hoje 
o resultado de uma civilização a perder de vista.
Finalmente, ainda lhe disse: o Trampa estava 

longe de imaginar que a China estava à beira de 
criar a vacina, de molde que tentou comprar a 
tal empresa alemã, porque, assim, ficaria com o 
monopólio mundial da vacina, que irá ser dada 
a 6 ou 7 mil milhões de pessoas. E concluí com 
esta minha ideia, típica de um gostoso da Me-
dicina e do saber, mas objetivamente amador: 
estou em crer que isto é do tipo gripal, embora 
o vírus seja um outro. A verdade é que já temos 
a vacina chinesa, a norte-americana, com a eu-
ropeia prestes a poder chegar.
Bom, a nossa conversa chegou ao fim, dele 

tendo recebido esta resposta-desejo: espero que 
tenhas razão e que a xxxxx da vacina chegue 
depressa. 
Esta conversa tem uma finalidade, ao expô-la 

aqui, no presente texto. Ela permite perceber o 
tique que impende o reconhecimento de uma 
vitória que não seja do Ocidente, sobretudo, 
dos Estados Unidos. 
Um tique que é cultural e que provém da de-

pendência e da subserviência dos políticos eu-
ropeus – dos europeus, em geral – em face dos 
Estados Unidos: se vem destes, caramba, é ex-
cecional; se vem da China, ou da Rússia, ou da 
Índia,...é tanga. 
E já viu, o leitor, que estamos em terceiro lu-

gar no caminho para a descoberta desta vaci-
na? E já reparou nas palavras de hoje de Marisa 
Matias? O que é uma tanga é a União Europeia, 
Christine Lagarde e, num certo sentido (já a ca-
minho), também a Senhora Úrsula.
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  P J V E D   P J V E D GM GSGM 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 12:15 | 24/05/2020 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

   PTS  J  V E D GM   GS PTS  J  V E D GM   GS
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 PTS  J  V E D GM   GSEstoril Open de 2020 foi cancelado
A edição deste ano do Estoril Open foi cancela-

da. A decisão surge na sequência do anúncio por 
parte da ATP de prolongar a suspensão do cir-
cuito até 7 de Junho, abrangendo assim a maior 
prova portuguesa de ténis, que estava agendada 
para o período entre 25 de Abril e 3 de Maio.
João Zilhão, director do torneio, explica desta 

forma a decisão: “É a única possível que o ATP 
podia tomar nesta fase. É com muita pena que 
vemos o Millennium Estoril Open e toda a época 
de terra batida de 2020 suspensa, uma vez que 
estávamos já em pleno período de montagens. 
Nas circunstâncias em que vivemos, não é possí-
vel garantir uma experiência segura aos que nos 

visitam no final de Abril”. No que diz respeito às 
milhares de pessoas que já adquiriram bilhetes 
para o torneio, João Zilhão informou que irão ser 
ressarcidas.
Devido ao facto de Itália, França e Espanha 

serem dos países europeus com mais casos de 
infectados com o novo coronavírus, o ATP e o 
WTA decidiram cancelar todas as provas a dis-
putar em terra batida. Afectados por esta decisão 
são, assim, os torneios ATP/WTA de Madrid e 
Roma, juntamente com os de Estrasburgo e Ra-
bat (só WTA) e Munique, Genebra, Lyon e Es-
toril (só ATP). Os acertos de calendário sucede-
mse e um dos mais impactantes — o adiamento 
de Roland Garros — trouxe à baila os primeiros 
sinais de sobreposição. A organização da Laver 
Cup, prova que coloca frente a frente as selec-
ções da Europa e do resto do mundo, já fez sa-
ber que não abdica da data prevista. A decisão da 
Federação Francesa de Ténis (FFT), tomada em 
função do surto de coronavírus que varre o pla-
neta, já tinha gerado comentários de desagrado 
de vários agentes, com jogadores à cabeça. Por-
que esta troca atira Roland Garros (20 de Setem-

bro a 4 de Outubro) para pouco depois do Open 
dos EUA e colide com os torneios de Metz, São 
Petersburgo, Chengdu ou Sófia, para além dos 
eventos do quadro feminino.
Prevista para 25 a 27 de Setembro, também a 

Laver Cup estará no caminho de Roland Garros. 
Um problema tão sério quanto a prova tem de-
pendido muito da rivalidade entre Roger Federer, 
Rafael Nadal e Novak Djokovic, três “eternos” 
candidatos a conquistar provas do Grand Slam.
“Este anúncio foi uma surpresa para nós e para 

os nossos parceiros.
Levanta muitas questões e estamos a avaliar a 

situação”, assumiu a organização da Laver Cup, 

em comunicado.
“Nesta altura, queremos que os nossos fãs, pa-

trocinadores, staff, voluntários, jogadores e a ci-
dade de Boston saibam que queremos manter a 
prova tal como está calendarizada.”
Ainda à espera de uma posição oficial por parte 

do ATP Tour, do WTA Tour e da Federação Inter-
nacional de Ténis, vão surgindo reacções avul-
sas, como a do tenista canadiano Vasek Pospisil, 
que rotulou de “egoísta” e “arrogante” a decisão 
tomada pela FFT. Ou como a do britânico Jamie 
Murray, polvilhada com um pouco de ironia: 
“Julgava que os decisores no ténis estavam a tra-
balhar em conjunto por estes dias.”
Entretanto, a Federação de Ténis dos EUA 

(USTA) já tinha tornado público que não preten-
de, para já, alterar as datas do Open dos EUA (de 
25 de Agosto a 13 de Setembro) e deixou uma 
crítica no ar. “Num momento em que o mundo 
se une, uma decisão destas [de alterar o calendá-
rio], não deve ser tomada unilateralmente.
A USTA só o fará num processo de consulta 

com outros torneios, com o WTA, o ATP, a ITF e 
outros parceiros”, adiantam os dirigentes.
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Nós não entendíamos por-
que os exames médicos di-
ziam que estava tudo bem 
quando eu me sentia tão mal. 
Ao visitar o XAMÃ INDIA-
NO, soubemos que fomos 
vítimas de uma BRUXARIA 
em Portugal. Ficámos mui-
to surpresos, porque nunca 

fizemos nada de errado com ninguém, até que o 
XAMÃ INDIANO CUROU-nos, através de um RI-
TUAL INDÍGENA e nos mostrou o rosto de nosso 
inimigo escondido no fogo. Obrigado MAESTRO 
XAMÃ, que Deus te abençoe sempre. 

ROBERTO E SUSAN

Meu nome é LÚCIA 
DUARTE, dou este tes-
temunho porque graças 
ao XAMÃ INDIANO es-
tou curtindo meus filhos. 
Eu fui muito afetada pela 
separação com o meu 
marido e os problemas 
judiciais, já que eu que-
ria ter a custódia dos 
meus filhos. Mas graças 
aos RITUAIS DO XAMÃ 

INDIANO, tudo correu a meu favor e eu serei eter-
namente grata porque ELE FEZ O IMPOSSÍVEL, 
POSSÍVEL. Ele obedece.

NÃO HAVIA SOLU-
ÇÃO! Não houve saída, 
o nosso relacionamen-
to foi dissolvido após 35 
anos de casamento! Foi o 
que pensámos, porque os 
problemas entre nós es-
tavam piorando. Lutámos 
por tudo, até que visitá-
mos o XAMÃ INDIANO 
que encontrou a solução 
para nossa união, tran-

quilidade e felicidade. Recomendamos, se estiver 
em conformidade. 

MARIA E ANTÓNIO.


