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CARNEIRO: Carta Dominante: 7 de Copas, que 
significa Sonhos Premonitórios. Amor: Estará 
muito sensível. Levará a mal certas coisas que 
lhe digam.  Saúde: Imponha um pouco mais de 

disciplina alimentar a si próprio. Dinheiro: Tendência para 
gastos excessivos. Números da Sorte: 4, 17, 25, 33, 2, 23

TOURO: Carta Dominante: O Sol, que signifi-
ca Glória, Honra. Amor: Este é um bom perío-
do para compreender aquilo de que realmente 
precisa. Saúde: Aparelho respiratório fragilizado, 

seja prudente.  Dinheiro: Poderá sofrer uma mudança re-
pentina no seu trabalho, esteja atento.
Números da Sorte: 1, 6, 11, 19, 22, 30

GÉMEOS: Carta Dominante: A Força, que signifi-
ca Força, Domínio. Amor: Não se deixe influenciar 
por terceiros, poderá sair prejudicado.
Saúde: Cuidado com os seus ouvidos. Dinheiro: 

Não se precipite e pense bem antes de investir as suas 
economias. Números da Sorte: 9, 16, 22, 27, 33, 45.

CARANGUEJO: Carta Dominante: O Diabo, 
que significa Energias Negativas. Amor: O am-
biente familiar encontra-se bom, aproveite a boa 
disposição que vos rodeia. Saúde: Andará um 

pouco em baixo, faça ginástica. Dinheiro: Se pretende 
comprar casa, aguarde por tempos melhores.
Números da Sorte: 2, 14, 17, 39, 42, 48.

LEÃO: Carta Dominante: Rainha de Espadas, 
que significa Melancolia, Separação. Amor: A ami-
zade dos seus amigos estará agora muito eviden-
ciada. Saúde: Possíveis problemas de intestinos. 

Dinheiro: Não seja pessimista e lute por atingir os seus ob-
jetivos. Números da Sorte: 7, 19, 25, 27, 39, 41.

VIRGEM: Carta Dominante: 10 de Copas, que 
significa Felicidade. Amor: Não dê demasiada 
confiança a quem não conhece. Saúde: O can-
saço e o stress não são nada benéficos para a 

sua saúde física e mental. Dinheiro: Conseguirá manter o 
equilíbrio. Números da Sorte: 1, 4, 6, 17, 22, 29.

BALANÇA: Carta Dominante: O Mágico, que 
significa Habilidade. Amor: Momento em que 
encontrará um clima de equilíbrio nas suas re-
lações familiares. Saúde: Possíveis problemas 

no sistema nervoso poderão surgir. Dinheiro: Dedique-se 
mais para poder alcançar os seus objetivos.
Números da Sorte: 9, 14, 20, 33, 39, 49. 

ESCORPIÃO: Carta Dominante: A Temperança, 
que significa Equilíbrio. Amor: Não sofra por ante-
cipação! O que tiver de ser, será! Saúde: Descan-
se, olhe pela sua saúde. Dinheiro: Não gaste mais 

do que pode. Números da Sorte: 11, 25, 27, 33, 45, 46.

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 9 de Copas, 
que significa Vitória. Amor: Não desespere, por-
que quando menos esperar surgirá o romance na 
sua vida. Saúde: Estamos neste momento a pas-

sar um período difícil, procure manter o equilíbrio.
Dinheiro: Não invista dinheiro, seja mais prudente. 
Números da Sorte: 20, 30, 40, 47, 48, 49.

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 9 de Espa-
das, que significa Mau Pressentimento, Angús-
tia. Amor: Para os que não tiverem par, há a pos-
sibilidade de se apaixonarem. Saúde: Cuidado 

com a alimentação desequilibrada e os esforços excessi-
vos. Dinheiro: Será ajudado na sua profissão. 
Números da Sorte: 2, 5, 22, 27, 29, 38.

AQUÁRIO: Carta Dominante: 8 de Ouros, que 
significa Esforço Pessoal. Amor: Uma relação 
passada e que julgava já estar esquecida poderá 
novamente invadir o seu coração. Saúde: Seja 

mais seletivo com a sua alimentação. Dinheiro: Período 
em que terá de fazer um maior esforço para cumprir com 
as suas metas. Números da Sorte: 8, 17, 22, 39, 44, 48.

PEIXES: Carta Dominante: 6 de Paus, que sig-
nifica Ganho. Amor: Notará um afastamento da 
pessoa amada, mas não é nada alarmante. Saú-
de: Combata o sedentarismo e pratique exer-

cício físico em casa. Dinheiro: O seu esforço a nível de 
trabalho será recompensado. 
Números da Sorte: 3, 7, 11, 15, 29, 47
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CRÓNICA

Uma asneira monumental
de António Costa

JOÃO MIGUEL TAVARES
JORNAL PÚBLICO

Pela boca morre o peixe — e há frases que 
têm o poder de fazer desabar uma boa 
estratégia, tal como o soar das trombe-

tas desmoronou as muralhas de Jericó. Ainda 
há dias eu elogiava neste espaço o sangue-frio 
de António Costa e o bom senso com que tem 
gerido a crise. 
Mas na entrevista que deu na segunda-feira à 

TVI, o primeiro-ministro disse aquilo que jamais 
poderia ter dito sobre os meios com que o Servi-
ço Nacional de Saúde está a enfrentar a pande-
mia: “Até agora não faltou nada e não é previsí-
vel que venha a faltar o que quer que seja.” Mais 
do que esta frase ser ridícula, inaceitável e uma 
falsidade descarada, ela é agora uma bomba-re-
lógio nas mãos de António Costa. A cada falha 
do SNS — e haverá muitas — ela será esfregada
na sua cara, como já está a ser, e nenhuma más-

cara lhe valerá. 
Na segunda-feira, dia da entrevista, 8% dos in-

fectados com coronavírus em Portugal — 165 
pessoas — já eram profissionais de saúde. 
Desses, 82 eram médicos. 
É pouco provável que todos se tenham infecta-

do a passar férias na neve nas montanhas Dolo-

mitas. 
É mais provável que tenham sido infectados no 

cumprimento da sua missão, ou por não terem 
à disposição meios eficazes para se protegerem, 
ou por o país ter começado demasiado tarde a 
testar a população hospitalar internada com qua-
dros de pneumonia. Quem está na primeira linha 
de combate à pandemia queixa-se diariamente 
de falta de material de protecção. Não há boas 
máscaras, não há batas, não há óculos, há poucas 
luvas. Os armazéns dos hospitais são uma tenta-
ção para funcionários menos escrupulosos.
E conheço sítios onde os médicos escondem 

máscaras e luvas como se estivessem a proteger 
as jóias da bisavó dos exércitos de Junot.
Marcelo Rebelo de Sousa afirmou, na sua pri-

meira comunicação ao país pós-quarentena, que 
“ninguém” iria “mentir a ninguém” a propósito 
do combate ao coronavírus. 
“Isto vos garante o Presidente da República”, 

acrescentou. 
Eis uma promessa rapidamente incumprida, não 

por sua culpa, mas por culpa do primeiro-minis-
tro. No dia seguinte à entrevista, o Governo en-
viou à comunicação social uma longuíssima lista 
de todo o material entretanto encomendado, com 
centenas de milhares de fatos, milhões de toucas 
e dezenas de milhões de máscaras. 
Fico muito feliz com a dimensão da encomen-

da. Mas o problema da frase de António Costa é 
que ela não se conjugava apenas no futuro (“não 
faltará nada ao SNS!”) — o que, com boa vonta-
de, poderia ser encarado como uma injecção de 
motivação — mas também no passado (“até ago-
ra não faltou nada ao SNS”), o que é uma retinta 
aldrabice, como todos sabemos.
Ora, esta não é uma declaração que possa pas-

sar impune, por razões bastante evidentes: ela 
traduz um enorme desrespeito pelos milhares 
de profissionais de saúde que todos os dias en-
frentam corajosamente, com mais boa vontade 
do que bom equipamento, uma pandemia que 
põe em causa as suas próprias vidas. Em Itália já 
morreram mais de vinte médicos com covid-19. 
Esses mortos merecem, ao menos, o respeito da 
verdade. Os números que surgiram até agora, em 
termos de internamentos hospitalares, dão algu-
ma esperança a Portugal. 
Mas é demasiado cedo para embandeirar em 

arco, sobretudo quando existe uma flagrante au-
sência de testes, muito aquém dos necessários. 
Sou um admirador do talento político de António 
Costa, e até valorizo o seu optimismo irritante — 
mas as politiquices do “não faltou nem faltará” 
são indesculpáveis no actual contexto e não se 
podem repetir.

KARL-HEINZ RUMMENIGGE 
Numa altura em que empresas e famílias desesperam por todo o mundo por medidas que os ajudem a sair com “oxigé-
nio” da pandemia e da crise económica que a covid-19 vai provocar, há bons exemplos dados pela sociedade civil aos 

Estados. O desporto não é excepção, com doações solidárias a hospitais. Na Alemanha, quatro dos maiores clubes decidiram 
apoiar emblemas em dificuldades para pagar salários, por exemplo, e reuniram 20 milhões em ajuda.
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HELIO 
BERNARDO LOPES

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

Mentiras, Omissões e Conversa Fiada

Portugal, os Estados da 
União Europeia, todo 
o mundo, atravessa 

um tempo difícil e deveras 
preocupante, consequência 

do terrível coronavírus que nos trouxe a CO-
VID-19. Uma realidade que, embora força-
damente, gerou alguma unidade nacional ao 
redor do Governo e da sua ação em defesa dos 
portugueses.
Malgrado tal, percebe-se que a febre política 

fervilha, escondida no seio da hipocrisia tão típi-
ca das ditas democracias. Com a defesa do bem-
-estar do povo sempre na boca, o neoliberalismo 
dominante espreita todas as oportunidades para 
poder fazer avançar todo o tipo de metodologias 
que permitam minimizar as suas perdas, mesmo 
que tal se salde em mais desgraça para uma ra-
zoável imensidão de portugueses.

Depois de alguma acalmia ao redor do susto 
inicial, aí nos estão de novo a surgir as já conhe-
cidas vozes de combate ao Governo de António 
Costa. Ocaso mais referente foi o da tal carta 
aberta dos líderes de três ordens profissionais do 
setor da Saúde. Para já não referir o SIM, com o 
seu quase-eterno Roque da Cunha a surgir-nos a 
cada momento. Se num dia faltam meios técni-
cos, logo no outro se está perante uma catástrofe 
de profissionais. Se hoje o que falta são testes, 
amanhã serão batas, e logo depois máscaras. Um 
pouco mais, e lá nos surge o tema dos ventilado-
res. O que estas estruturas político-profissionais 
nunca referem é que esta realidade é assim em 
todo o mundo, desde a Rússia aos Estados Uni-
dos. Nem lhes ocorrem as palavras do Presidente 
da República, a cuja luz todos os números de ca-
sos de COVID-19 que têm sido divulgados pela 
Direcção-Geral de Saúde estão corretos e são os 
fiáveis, vindo a ter lugar uma preocupação cons-
tante de verdade. E logo completa: ninguém quer 
mentir a ninguém e os especialistas dão todos os 

dados disponíveis. Pois, caro leitor, malgrado 
uma tal evidência, continua, quase diariamente, 
a insinuação em contrário. É, de um modo deve-
ras ilustrativo, a democracia à portuguesa.
Claro está que as nossas autoridades não men-

tem. Nem mesmo omitem com valor de menti-
ra. O que significa que o que por aí corre tem 
a marca, tipicamente portuguesa, da conversa 
fiada. Uma realidade de que o velho Salazar se 
apercebeu muitíssimo cedo. E não por recusar, 
liminarmente, uma vida em democracia. Tudo 
estava em ser esta vivida à portuguesa. Para mais 
naqueles anos já quase esquecidos.
Por fim, uma recente marca de alarmismo, com-

pletamente inútil: o conhecimento público de 
certa estimativa da Universidade Católica Portu-
guesa, a cuja luz a economia portuguesa deverá 
entrar em recessão este ano devido ao impacto 
da COVID-19, com uma contração do PIB en-
tre 4% e 20%, estimando um cenário central de 
queda de 10%. Pois, ontem mesmo, o Banco 
de Portugal ofereceu-nos uma outra estimativa, 
bem menos castigadora que esta da Universida-
de Católica. Estimativas...
Termino, pois, com esta pergunta ao leitor: de 

que serve ao leitor o conhecimento destas duas 
estimativas, por acaso até bastante distintas? 
Bom, só serve para o alarmar. O que significa 
que se trata de maus trabalhos. Para os portu-
gueses e para o País. Conversa fiada, mesmo 
que uma delas se venha a mostrar certeira, ou até 
uma qualquer outra...

O fim da civilização e o rabo
RICARDO A. PEREIRA
JORNALISTA DA VISÃO

A Covid-19 ameaça acabar 
com a civilização tal como 
a conhecemos e o primei-

ro pensamento da raça humana 
vai para o rabo.
As notícias mais perturbadoras sobre a Covid-19 

são as que dizem respeito ao papel 
higiénico. Nos Estados Unidos, no 
Japão e no Canadá, já são impostas 
algumas medidas de racionamento. 
Na Austrália, há relatos de consumi-
dores envolvidos em rijas pelejas, 
nos supermercados, por uma emba-
lagem de rolos. Um pouco por toda 
a Internet, especuladores vendem 
papel higiénico a preços exorbitan-
tes. A Covid-19 ameaça acabar com 
a civilização tal como a conhecemos 
e o primeiro pensamento da raça hu-
mana vai para o rabo. Sim, não po-
derei sair de casa para ir às compras, a museus 
e a salas de espectáculos – mas e o meu rabo? 
Tudo bem, fecham as escolas, as fábricas, a eco-
nomia regride – mas vou fazer tudo para garantir 
o conforto do meu rabo. O fim do mundo há-de 
encontrar-me com o rabo impecável.
Ocorre-nos imediatamente o velho provérbio: 

“Quem tem cu tem medo.” No entanto, a sabedo-

ria popular parece estar incompleta. Se é verdade 
que identifica, e de forma muito perspicaz, a re-
lação do medo com o cu, não é menos verdadeiro 
que os antigos ficaram aquém de registar todo o 
alcance dessa relação. “Quem tem cu tem medo 
de ser apanhado com ele encardido”, talvez fosse 
uma observação mais completa. Se alguma for-
ma de vida alienígena nos observa de longe, tem 
aqui uma idiossincrasia bem interessante para 

analisar. Enquanto espécie, man-
temos com o rabo uma relação 
de grande ambiguidade – talvez 
mesmo de hipocrisia. Ao mesmo 
tempo que fingimos desprezá-lo 
no dia-a-dia, é nele que pensamos 
em primeiro lugar em situações 
de aperto. O rabo não tem prestí-
gio para ser tema de conversa no 
salão, e no entanto ocupa o centro 
das nossas preocupações. Os tele-
jornais continuam a debruçar-se 
sobre todos os aspectos da Co-
vid-19, mas nenhum abre com a 

notícia do reforço da produção de papel higiéni-
co, que nos tranquilizaria o rabo.
Pela minha parte, vou tentar cumprir todos os 

mais importantes conselhos para ultrapassar da 
melhor maneira a epidemia de Covid-19, acres-
centando um: lavar as mãos com frequência, tos-
sir para a cova do cotovelo e comprar acções da 
Renova.

MOHAMMED BIN SALMAN 
O homicídio do jornalista Kamal Khashoggi no consulado da Arábia Saudita em Istambul é como uma cola da qual, por mais 
que tente, o príncipe herdeiro saudita não se consegue libertar. O MP turco vai apresentar uma acusação contra 20 suspeitos, 

incluindo um alto-conselheiro de Bin Salman. O príncipe não será acusado, mas o facto de alguém tão próximo ser formalmente envol-
vido é uma mancha para homem que tem em marcha uma Mário Centeno luta pelo poder na Arábia Saudita.
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A China é já aqui

Quando os habitantes de Pompeia avis-
taram uma nuvem imensa e escura 
que ia cobrindo o céu de forma irre-

versível, não sabiam que a tampa do Vesúvio 
tinha saltado e que, em poucas horas, fica-
riam soterrados por um mar de lava. Decor-
ria o ano, segundo a calendário gregoriano, de 
79 d.C. Cerca de duas décadas antes, um ter-
ramoto abalara a cidade, destruindo-a quase 
por completo. Os trabalhos de reconstrução 
foram meticulosamente planeados, com ruas 
largas e praças espaçosas rodeadas de tem-
plos e de edifícios de banhos públicos. No 
bairro da zona nobre existem ainda ruínas de 
villas com vários quartos, jardins e paredes 
com maravilhosos frescos que retratam cenas 
da vida quotidiana.
À entrada da cidade, numa construção trans-

parente, podem ver-se corpos carbonizados em 
várias posições. A dormir, a rezar, em posição fe-
tal, homens e mulheres abraçados, homens abra-
çados a homens, mulheres tentando proteger os 
seus filhos. Mais do que as ruínas de uma cidade 
impressionante, foram aquelas figuras eterniza-
das pela desgraça que ainda hoje me assaltam 
o sono. Às vezes libertam-se da sua carapaça 
de lava seca, estendem-me os braços e choram. 
Acordo assustada e espero pacientemente que a 
realidade limpe os fantasmas. Nunca mais es-
queci a sensação e tristeza e de solidão que me 
invadiu todos os sentidos quando visitei aquela 
urbe outrora magnifica, cuja imponência e gran-
deza me maravilharam ao mesmo tempo que me 
esmagavam pela sua escala. Parecia-me quase 
impossível imaginar aquilo tudo debaixo de um 
mar de lava, mas foi isso mesmo que aconteceu. 
A lava cobriu toda a cidade até atingir uma altura 
de seis metros. Alguns habitantes conseguiram 
escapar ao cataclismo, quase todos por via ma-
rítima, mas alguns sucumbiram asfixiados pelos 

gases venenosos que o vulcão expeliu.
O que nos separa da desgraça de Pompeia não 

são 2000 anos de história. O que nos separa é 
o facto de termos visto a nuvem a aproximar-
-se e de sabermos o que poderia estar para vir. É 
certo que demorámos algumas semanas a aceitar 
o inevitável, fomos ingénuos todos os que pen-
sámos que a China é do outro lado do mundo. 
A realidade mostrou-nos que a China é já aqui, 

que afinal o mundo é muito mais pequeno do que 
imaginávamos e que somos todos iguais perante 
uma ameaça global. Somos todos iguais quanto 
ao perigo, mas não quanto os riscos a que esta-
mos expostos. Nunca saberemos se os números 
de mortes que a China revelou correspondem à 
verdade. Nos países do chamado terceiro mundo 
– é uma designação horrível e, no entanto, in-
felizmente, sempre atual – quantas pessoas irão 
perecer sem qualquer tipo de assistência médica. 

No segundo país que mais amo depois de Portu-
gal, o nosso irmão de língua e de coração Brasil, 
está um psicopata no comando de um gigantes-
co Titanic pandémico que vai afundar de forma 
veloz e terrifica. No mesmo continente, mais a 
norte, outro louco infantilizado pelo seu ego su-
focante produz discursos com tal soberba e igno-
rância que quase parecem anedóticos. Aqui mes-
mo ao lado, em Espanha, idosos foram deixados 

nas suas camas mortos ao lado de outros que 
agonizam. E quando 28 idosos foram transpor-
tados para outra residência, grupos de habitantes 
tentaram impedir a entrada das ambulâncias na 
cidade de La Linea de la Concépcion. Durante a 
noite, foram arremessados vários engenhos ex-
plosivos a partir de casas nas imediações da re-
sidência que recolheu os infetados. Espanha está 
tão perto como a China, acreditem, é ao virar de 
todas as esquinas de Portugal.
E nós? O que mais podemos fazer do que ter 

bom senso e confiar no governo e nas institui-
ções? O que mais podemos fazer do que utili-
zar a internet para enganar a distância e abraçar 
virtualmente aqueles que amamos? Que mais 
podemos fazer, enquanto assistimos através dos 
meios de cominação credíveis ao caos que conti-
nua a paralisar o mundo?
Podemos continuar a ter juízo. Podemos conti-

nuar a ajudar quem está na linha da frente. Pode-
mos ajudar o vizinho que não tem quem lhe leve 
comida, pagar o ordenado à empregada que não 
veio trabalhar e que não tem dinheiro para pagar 
a renda do quarto alugado onde vive. Há sempre 
mais coisas que podemos fazer do que aquilo que 
imaginamos e se o fizermos no nosso prédio, no 
nosso bairro, estamos todos a contribuir para a 
reconstrução da nossa casa, em nome de um bem 
maior. 365 dias por ano, não me pergunto por-
quê, pergunto-me para quê. É muito importante 
não perdemos de vista o horizonte longínquo da 
normalidade reposta, enfrentar o presente para 
poder abraçar o futuro. A China é já aqui, e esta 
é uma das muitas lições que estamos a aprender 
nesta cruzada de precaução e de bom senso.

MARGARIDA REBELO PINTO

QUEDAS NA PROCURA ATINGEM 97,4% DAS IMOBILIÁRIAS
Esta queda deve-se ao impacto da pandemia de covid-19 na atividade, que está “praticamente parada”, de acordo com o presidente da associação, Luís 
Lima, citado num comunicado. “Os resultados deste inquérito são bastante reveladores da realidade que as empresas estão a atravessar. 97,4% das 
empresas declararam ter registado uma quebra da procura no último mês. 78,1% afirmaram que os seus clientes desistiram dos negócios que tinham em 

curso e 20,5% destes chegaram mesmo a desistir da compra após a celebração do Contrato de Promessa de Compra e Venda.
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EM DESTAQUE

EM HOMENAGEM À VIDA

SUA VIAGEM,
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.

�

514 342.8000
dignitequebec.com

4525, chemin
de la Côte-des-Neiges
Montréal

Procura das urgências hospitalares
em mínimos desde o início do surto

Há menos pessoas a procu-
rar as urgências dos hos-
pitais portugueses desde 

o início do surto de covid-19 em 
Portugal — com a procura a atin-
gir mínimos históricos depois de 
ter sido determinado o estado de 
emergência.
Os dados são do portal do Servi-

ço Nacional de Saúde, que regista 
o número diário de episódios de ur-
gência nos hospitais portugueses, e 
mostram que, na semana de 16 a 22 
de Março, o número de pessoas a 
recorrer às urgências foi de 49.634 
— menos 69.801 utentes, quando 
comparado com a terceira semana 
de Março de 2019. 
Foram confirmados ao PÚBLICO 

pela Administração Central do Sis-
tema de Saúde.
A tendência de decréscimo já se 

evidenciava desde o início do mês 

de Fevereiro, mas acentuou-se ain-
da mais desde que os primeiros ca-
sos de covid-19 foram detectados 

em Portugal.
A 2 de Março, o país ficou a conhe-

cer a existência dos dois primeiros

positivos em território nacional.
O mínimo histórico terá sido atin-

gido no domingo, 22 de Março, 

quatro dias depois de ter sido decre-
tado o estado de emergência pelo 
Presidente da República e no dia 
em que as principais medidas apro-
vadas pelo Conselho de Ministros 
entraram em vigor.
Os dados do portal do SNS indi-

cam que, nesse dia, apenas 5891 
pessoas foram a uma urgência de 
um hospital público.
Ao longo de todo o ano de 2019, 

o valor mínimo de utentes foi re-
gistado a 21 de Abril, domingo de 
Páscoa. Nesse dia, 12.555 utentes 
dirigiram-se às urgências hospita-

lares. A 22 de Março de 2020, por 
contraste, houve menos 6664 pes-
soas a ir às urgências, quando com-
parado com o anterior valor mínimo 
registado.
Entre o dia 2 e o dia 24 de Março, 

o decréscimo foi ainda mais acen-

tuado, com os hospitais portugueses 
a registarem uma descida no núme-
ro de utentes na ordem dos 60%.

Pouco urgentes na mesma
Apesar de o número de utentes es-

tar a baixar substancialmente, a ver-
dade é que isso não se deve a uma 
redução do número de utentes não-
-urgentes nos hospitais portuguesas.
Comparando o número de utentes 

por triagem no período desde que 
foram detectados os primeiros ca-
sos de covid-19 em Portugal com 
o resto do ano, verifca-se que o pa-
drão de triagem se mantém: quase 
metade dos utentes recebeu pulseira 
amarela, 10% pulseira vermelha (os 

casos que precisam de cuidado mais 
urgente, de acordo com o protocolo 
de Manchester) e 35% pulseira ver-
de.
A maior variação verificou-se na 

percentagem de pulseiras amarelas 
no período desde o dia 2 de Março, 

RUI BARROS
INÊS CHAÍÇA E

SOFIA CORREIA BAPTISTA
JORNAL PÚBLICO

WALL STREET FECHA EM BAIXA MAS COM FORTES GANHOS NO CONJUNTO DA SEMANA
Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average caiu 4,06%, para os 21.636,78 pon-
tos, mas no conjunto da semana ganhou 17,6%. Esta é a mais forte subida semanal deste índice desde junho de 1931. Da mesma 
forma, o tecnológico Nasdaq perdeu 3,79%, para as 7.502,38 unidades, mas registou uma apreciação semanal de 9,1%. E o alargado 

S&P500 perdeu 3,37%, para os 2.541,47 pontos, mas tem uma valorização semanal de 10,3%.
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42,01% dos utentes foram classifi-
cados
como doentes urgentes, recebendo 

a pulseira amarela, ao passo que no 
resto do ano de 2020 essa percen-
tagem era de 43,35%. Isto é, verifi-
cou-se uma variação de 1,34 pontos 
percentuais.
Tendo em conta que as pulseiras 

azuis e verdes são classificadas 
como pulseiras pouco prioritárias 
— não-Houve quebras de 60% nas 
idas às urgências-urgente e pouco 
urgente, respectivamente — veri-
fica-se que esta categoria de uten-
tes não se alterou. No período cor-
respondente a 1 de Janeiro a 1 de 
Março de 2020, a taxa de doentes 
não-urgentes nas urgências era de 
36,61%; no período entre 2 de Mar-

ço e 24 de Março (data de actuali-
zação dos últimos dados), essa per-
centagem era de 36,31%. Isto quer 
dizer que, apesar de os portugueses 
se estarem a dirigir menos às urgên-
cias dos hospitais, a percentagem 
dos que o fazem com sintomas pou-
co urgentes manteve-se.

Na dúvida, não vá 
Não se sabe se a pandemia é a res-

ponsável por tudo isto, mas a verda-
de é que parece haver uma relação 
de causalidade entre as duas coisas. 
Os dados mostram que o esvaziar 

das urgências anda de mãos dadas 
com o início do surto em Portugal.
Com urgências mais vazias, os 

tempos de espera diminuíram.
Ontem, uma das urgências mais re-

quisitadas do país — a do Hospital 
de São João, no Porto — registava, 
a meio da tarde, tempos de espera 
inferiores a 20 minutos para por-
tadores da pulseira laranja; a uma 
hora para as pulseiras amarelas e a 
duas horas para as pulseiras verdes. 
Valores que estão dentro dos limites 

horários protocolados.
Os portugueses parecem ter ouvi-

do as recomendações da Direcção-
-Geral da Saúde, que, de tão repeti-
das, estão a ser interiorizadas:
para evitar casos de contágio nas 

salas de espera, não vá às urgências 
se suspeitar estar infectado com co-
vid-19. Os casos suspeitos devem 
ser atendidos pela linha SNS24 (808 
24 24 24) num primeiro momento.
De acordo com o actual plano da 

fase de mitigação — correspon-
dente ao nível de alerta e resposta 
mais elevado, determinado quando 
há transmissão local em ambiente 
fechado e transmissão comunitária 
—, quem ligar para a linha SNS24 
com sintomas de covid-19 já não 
será encaminhado apenas para os 
hospitais de referência como acon-
tecia antes, mas pode seguir quatro 
vias diferentes, consoante a gravi-
dade do caso. 
E apenas uma dessas vias pressu-

põe a entrada numa urgência hospi-

talar.
Os casos menos graves ficarão em
autocuidados em casa e sob vigi-

lância. 
Com sintomas “um pouco mais 

graves”, serão encaminhados para 
os centros de saúde da área de re-
sidência mais bem preparados para 

o receber — estes locais terão sina 
lética e áreas dedicadas a pessoas 
com covid-19, denominadas ADC 
(áreas dedicadas a covid-19). 
No terceiro patamar de gravidade, 

seguem avaliação médica em ADC 
na urgência hospitalar. No quarto 
patamar, dedicado às urgências, são 
atendidos directamente pelo INEM.
Os centros de saúde e urgências 

dos hospitais serão obrigados a ter 
áreas dedicadas aos doentes com 
covid-19 ou suspeitas — com cir-
cuitos diferentes para limitar ao má-
ximo o risco de contágio.
Dependendo do modelo adoptado 

a nível local, cada centro de saúde 
pode ter uma área ADC ou um dos 
seus centros de saúde totalmente 
transformado em área dedicada à 
covid-19.
A mensagem, no entanto, continua 

a mesma: se tiver sintomas de co-
vid-19, não se dirija directamente às 
urgências.

MAIOR PRODUTOR DE PRESERVATIVOS NO MUNDO FECHA PORTAS. ESCASSEZ À VISTA
Como tantas outras empresas, Karex Berhad, o maior produtor de preservativos no mundo, teve de parar atividade devido 
à pandemia de Covid-19.  Segundo o The Guardian, a empresa, responsável por um em cada cinco preservativos no mun-
do, deixou de produzir há uma semana nas três das suas fábricas na Malásia. A situação pode levar a que haja brevemente 
falta destes contraceptivos no mundo. 
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Afinal, o que testam os testes?
Nos testes que têm sido aplicados em 

Portugal no diagnóstico do novo co-
ronavírus, o que se procura exacta-

mente nas amostras das pessoas? Procura-se 
o material genético do próprio vírus. Por outras 
palavras, os testes detectam ácidos nucleicos — 
neste caso, o ácido ribonucleico (ARN) do vírus. 
Para tal, nestes testes usa-se uma técnica cha-
mada “reacção em cadeia da polimerase” — ou 
PCR, na sigla em inglês. Aliás, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e o Centro Europeu 
de Controlo de Doenças (ECDC) recomendam 
testes com a metodologia PCR para detectar o 
SARS-CoV-2, o vírus responsável pela doença 
covid-19 e que irrompeu bruscamente pelo pla-
neta a partir de Dezembro do ano passado. Isto 
porque este tipo de testes permite detectar a pre-
sença efectiva no vírus naquele momento no or-
ganismo da pessoa. “O paciente só é positivo se 
tiver uma carga viral.
Se tiver recuperado, o teste não vai ser positi-

vo”, explica Vasco M. Barreto, biólogo douto-
rado em Imunologia do Centro de Estudos de 
Doenças Crónicas (Cedoc), da Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade Nova de Lis-
boa.
São, por isso, os testes com a técnica de PCR 

que os laboratórios de hospitais e o Instituto Na-
cional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa) têm 
aplicado no diagnóstico da covid-19 em Portu-
gal.
A técnica de PCR permite resultados rápi-

dos? Sim. Além da técnica de PCR convencio-
nal, mais morosa, existe a PCR em Tempo Real 
(RT-PCR) e permite obter resultados em três 
horas, ou menos. Quando o primeiro-ministro, 
António Costa, falou esta semana de uma enco-
menda de testes rápidos, era a este tipo de testes 
com a metodologia de RT-PCR que se referia. 
Segundo o gabinete de imprensa do Ministério 

da Saúde, a RT-PCR está neste momento a ser 
usada no diagnóstico do novo coronavírus em 
cinco hospitais portugueses (Centro Hospitalar 
do Porto; Hospital de São João; Centro Hospita-
lar de Vila Nova de Gaia/Espinho; Centro Hospi-
talar de Lisboa Central; e Instituto Português do 
Sangue e da Transplantação).
Os 280 mil testes de diagnóstico encomenda-

dos por Portugal, para combater a pandemia, 
também vão procurar o material genético do 
vírus?
Sim. A técnica envolvida nos testes encomenda-

dos é a PCR, pelo que tanto os testes de diagnós-
tico existentes actualmente no país como aqueles 
que vão chegar identificam pedacinhos do ma-
terial genético do vírus. “O RT-PCR apanha a 
janela temporal em que a pessoa tem uma carga 
viral detectável pelo teste”, explica ainda Vasco 
M. Barreto. Portanto, todos estes testes em stock 
e encomendados não detectam nas amostras dos 
doentes a presença de anticorpos — moléculas
produzidas pelo sistema imunitário em resposta 

à infecção pelo vírus.
“Os testes encomendados pelo Ministério da 

Saúde, através da Serviços Partilhados do Mi-
nistério da Saúde, são todos testes de PCR, que 
em tempo real têm elevada sensibilidade e espe-
cificidade”, refere ainda o gabinete de impren-
sa do Ministério da Saúde. “Estes testes serão 
distribuídos por diferentes laboratórios do país, 
dependendo das suas necessidades e compatibi-
lidade com os equipamentos.”
Por que razão não se aplicam já nesta fase da 

pandemia testes de detecção de anticorpos? 
Os anticorpos produzidos pelo sistema imunitá-
rio de uma pessoa infectada em reacção ao vírus 
só surgem cerca de uma dezena de dias após a 
infecção.
Por isso, os testes a anticorpos “apenas” dizem 

que a pessoa esteve em contacto com o agente 
patogénico, neste caso o novo coronavírus. Ou 
seja, a pessoa tanto pode estar ainda infectada 
— o vírus ainda se mantém no seu organismo 
— como pode já não ter a infecção e ter ficado a 
memória dessa infecção no seu sistema imunitá-
rio através da presença de anticorpos, conferin-
do-lhe algum grau de imunidade.

Na última situação descrita, a pessoa já não está 
doente. Nesta fase de combate à pandemia, com 
confinamento social em Portugal e em muitos 
países, o que interessa saber de forma muito rá-
pida é se a pessoa está doente e se representa um 
risco para si própria e para os outros.
Numa fase posterior, os testes de anticorpos são 

importantes para avaliar, por exemplo, a imuni-
dade adquirida por cada um de nós individual-
mente e como grupo. Nestes testes procuram-se 
os anticorpos no soro das pessoas, daí que sejam 
testes serológicos, e também são rápidos. 

Qual a diferença entre testes a anticorpos e 
testes a antigénios?
Têm-se ultimamente ouvido falar ora de testes a 

anticorpos, ora de testes a antigénios.
Embora possam parecer diferentes, na realidade 

trata-se do mesmo teste. Por outras palavras, são 
dois lados da mesma moeda.
O antigénio é uma partícula da superfície de 

uma agente patogénico, por exemplo proteínas 
virais. Quando entram no nosso organismo, es-
sas partículas são reconhecidas como entidades 
estranhas e o sistema imunitário ataca-as.
Uma forma de ataque é através da produção de 

anticorpos por um dos tipos de linfócitos exis-
tentes no nosso sistema imunitário, explica Vas-
co M. Barreto. Ora esse tipo de linfócitos tem a 
capacidade de produzir moléculas específicas — 
os anticorpos — para aquele antigénio. Feitos à 
medida, esses anticorpos encaixam perfeitamen-
te no antigénio desse agente patogénico específi-
co. Passada a infecção, essa memória permanece 
nas células imunitárias que produziram anticor-
pos específicos para um determinado agente pa-
togénico.
Para detectar um agente patogénico — por 

exemplo, o novo coronavírus —, inclui-se no 
teste o antigénio que é reconhecido pelo anti-
corpo. “O antigénio é como se fosse o isco que 
damos à amostra [recolhida no doente]”, explica 
Vasco M. Barreto. Se a amostra tiver anticorpos, 
estabelece-se a interacção com o antigénio.
Enquanto os anticorpos estão na amostra do 

doente, o antigénio está no teste de diagnóstico.

AVIÃO NÃO TRAZ VENTILADORES. EUA ULTRAPASSAM OS 100 MIL CASOS
O país está desde esta quinta-feira (dia 26) a atravessar a fase mais crítica da pandemia - a fase de mitigação - já com 76 mortos, 
segundo o mais recente boletim emitido pela Direção-Geral da Saúde. Há ainda 4.268 infetados - um aumento de 724 casos em 24 
horas. O número de recuperados mantém-se inalterado (43) desta quinta-feira. Quanto a boas notícias, nasceu o terceiro bebé de uma 

mulher infetada com o novo coronavírus, na maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. 
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O vírus, o Estado social e o nosso modo de vida
Médicos, um engenheiro 

hospitalar e um militar, 
integrados nas respecti-

vas associações, entendem juntar-
-se para em conjunto exprimir que 
esta pandemia nos coloca proble-
mas políticos que dizem respeito 
ao Estado em geral e ao Estado so-
cial em particular, ao desempenho 
dos vários actores políticos nesta 
crise e ao nosso Serviço Nacional 
de Saúde (SNS).
Colocam-se também questões so-

ciais e até filosóficas mais latas, rela-
tivas ao ser humano no ecossistema 
e no modo de vida.
Vários pensamentos esperam do 

Estado coisas diferentes. Alguns es-
peram segurança e voz de comando. 
Outros, como nós, esperam, para 
além disso, o funcionamento do Es-
tado social. O que é que este signifi-
cou e significa.
Foi a seguir à Segunda Guerra que o 

Estado social se corporizou. As deci-
sões dos governos das democracias 
foram tomadas após grandes movi-
mentos das massas trabalhadoras em 
geral e dos sindicatos em particular. 
Portugal, Espanha e Grécia ficaram 
debaixo do tapete das democracias 
e bem sabemos as consequências. O 
espírito que atravessou as democra-
cias, com liderança do Reino Unido 
e dos países escandinavos, consistiu 
na nacionalização das grandes in-
dústrias e do caminho-de-ferro.
Num levantamento de estruturas de 

habitação, de saúde e de educação a 
partir do Orçamento Geral do Esta-
do. Constituído este a partir de im-
postos progressivos de acordo com 
o rendimento. Foi um grande salto 
para diminuir a desigualdade entre 
as pessoas, com a qual elas nascem. 
Foram precisos 30 anos para Portu-
gal, após Abril de 1974, adoptar a 
mesma estrutura, estabelecendo-se 
informalmente após a revolução, 
mas só se tornando lei em 1978. O 
SNS estabeleceu-se e a sua concep-
ção é idêntica à do Reino Unido e 
dos países escandinavos. Chama-se 
beveridgiana porque o seu legislador 
em Inglaterra foi Beveridge. Os ou-
tros países da Comunidade Europeia 
também têm cobertura universal 
mas na base de seguros obrigatórios 
ou segurança social.
O problema é que a nossa legislação 

foi na contra-onda que entretanto se 
estabelecia na Europa e nos EUA em 
1979/80, com R. Reagan e M. Tha-
tcher. Para esta última, segundo as 
suas palavras, não havia “socieda-
de”, só havia “indivíduos”. A partir 
daí, o pensamento progressivamente 
hegemónico foram as privatizações 
das fontes de rendimento do Estado 

e a redução progressiva dos serviços 
públicos a favor da “concorrência” 
com os privados. Porque o espírito 
foi e é: mercado, concorrência, indi-
vidualismo. Está expresso na Lei de 
Bases da Saúde de 1993, aprovada 
por um Parlamento com maioria de 
direita. O nosso medíocre cavaquis-
mo foi o thatcherismo luso, inspira-
ção para uma grande parte da direita 
portuguesa. Liberais, com várias de-
signações, que falam contra a “carga 
fiscal” (ressalva-se as dificuldades 
das pequenas e médias empresas), 
sabendo que é daí que vem dinhei-
ro para a educação e a saúde, falam 
contra as “taxas e taxinhas”, quando 
são aplicadas às bebidas açucaradas, 
são os que falam em “menos Estado, 

melhor Estado” (mas qual é que es-
colhem?).
Infelizmente, a pandemia veio de-

monstrar o que é ter ainda algum Es-
tado social ou não ter nenhum, como 
acontece nos EUA.
A resposta da Direcção-Geral da 

Saúde (DGS) e do Ministério da 
Saúde (MS) foi adequada, serena e 
resistente ao desgaste do trabalho 
exaustivo, e dos ataques directos ou 
enviesados. Duas mulheres sem ex-
periência de uma pandemia, porque 
ninguém a tem, enfrentaram a crise 
com inteligência e coragem, toman-
do medidas proporcionais. O primei-
ro-ministro tem a liderança necessá-
ria com a mesma sabedoria.
O vírus, o Estado social e o nosso 

modo de vida Realce-se o conhe-
cimento transmitido por cientistas 
portugueses, virologistas, infeccio-
logistas, pneumologistas, epidemio-
logistas ao nível do melhor pen-
samento internacional. Não é por 
acaso. Tiveram formação e expe-
riência no SNS. Os profissionais de 
saúde têm feito um trabalho extraor-
dinário com risco de vida, como se 
constata pelo número de infectados 
em percentagem superior ao da po-
pulação em geral.
Continuem nesse caminho de gene-

rosidade e profissionalismo.
Não é de estranhar, mas é de denun-

ciar o aproveitamento político da-
queles que acham o momento bom 
para atacar a DGS e o MS, eviden-
ciando carências que existem e ou-
tras que poderão vir a existir. Mais 
não fazem do que alarmar, lançando 
o pânico. Não é boa altura para guer-
rilhas. É igualmente de denunciar to-
dos os aproveitamentos comerciais 
de grandes empresas fornecedoras. 
Nós sabemos que há muitas ques-

tões a colocar no futuro relativamen-
te ao SNS:
orçamentação, estrutura hospitalo-

cêntrica, necessidade de auto-sufi-
ciência em grande parte dos meios 
auxiliares de diagnóstico nos cuida-

dos primários e articulação destes 
com os centros hospitalares, retenção 
dos jovens especialistas no serviço 
público através de estímulo material 
(muitos estão agora nas urgências 
dos privados e bastante falta nos fa-
zem no SNS), substituição e actua-
lização tecnológica de equipamento. 
Destacamos a perda de 4000 camas 
de agudos no SNS desde 1995 (de 
25.000 para 21.000), agora com 2,1 
camas por mil habitantes, macas nos 
corredores e taxas de ocupação su-
periores a 90% em vez dos normais 
85%. Camas públicas e privadas, 
temos 3,3 camas por mil habitantes, 
a França tem 6,2 e a Alemanha 8,2 
(Fonte: Eurostat, 2017). Consequên-
cia de muitos anos de política neo-
liberal com enorme investimento e 
crescimento dos serviços privados. 
Para que servem agora? Seria inte-
ressante perguntar porque só a 23 de 
Março os hospitais privados, Luz e 
Lusíadas, admitem
doentes com covid-19. O que é que 

têm feito aos doentes com covid-19 
que lhes aparecem? E os ventilado-
res da CUF vieram sozinhos ou com 
doentes? É certo que a CUF no Porto 
e na Infante Santo se ofereceram para 
entrar na rede. Mas a que preço? E 
qual é o preço dos testes que fazem? 

Os serviços privados ofereceram-se 
também para receber doentes não 
contaminados para libertar camas 
do público. A que preço? E qual é 
o jogo do mercado no fornecimento 
de materiais de defesa da desinfec-
ção? Tudo isto devia ser transparen-
te. Verifica-se também que a União 
Europeia só serve para regular mer-
cados financeiros. Não tem nenhum 
mecanismo para actuar em casos de 
pandemia ou catástrofe humanitária. 
Acentuam-se já as assimetrias dos 
países do Sul da Europa em relação 
aos do Norte. A falta de solidarieda-
de europeia contrasta com a solida-
riedade da China e Cuba. O tempo é 
de solidariedade e não de egoísmos 
nacionais ou de grupo.

No meio do infortúnio torna-se dia 
a dia evidente, através dos contac-
tos à distância, que as pessoas estão 
a gostar de se sentir no colectivo, 
que encontraram tempo e paciência 
para a família, que os sentimentos 
bons ressurgiram, o desfrute da arte 
erudita e popular aconteceu. Fomos 
obrigados a deixar a “fast-vida”, a 
correria, o massacre da competição e 
do tempo sem tempo. Com burnout, 
agora, só os profissionais de saúde.
E se pudéssemos aproveitar para 

mudar?
É também altura para lembrar que 

não vivemos sozinhos na Terra. Não 
somos os reis do Universo, nem este 
é humanocêntrico. 
Os vírus e muitos outros seres vivos 

coexistem connosco num ecossiste-
ma. 
Não é Satanás, nem uma conspira-

ção. É o acaso ou é aquilo que cabe 
no nosso enorme desconhecimento. 
Mas será a ciência, a divulgação, a 
paixão de saber que, tal como o ví-
rus, não podem ter preço nem fron-
teiras, a permitir que se vença este 
inimigo, tal como já foram vencidas 
muitas bactérias e como foi prolon-
gada a esperança de vida nos países 
desenvolvidos.

CRISTINA FERREIRA DOA 20 MIL EUROS PARA AJUDAR NA LUTA CONTRA A PANDEMIA
Ao longo dos últimos tempos, Cristina Ferreira tem-se revelado bastante preocupada com a luta contra a Covid-19, que em Portugal já matou 60 pessoas e infetou 
mais de 3.500 até ao momento. Posto isto, a apresentadora da SIC quis contribuir para a batalha contra a pandemia através de uma doação de 20 mil euros, conforme 
refere um comunicado enviado às redações. “A Medicare, marca líder de mercado em planos de saúde, associou-se à iniciativa de Cristina Ferreira, a apresentadora 
televisiva, e vai doar 100 mil euros para ajudar as instituições de saúde na luta contra a pandemia”, começa por explicar a nota referida. “Esta verba, a que se juntam 
outros 20 mil euros da apresentadora, vão ser entregues ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E. e Hospital Garcia 
da Horta”, conclui. 
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FOTO DA SEMANA

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

Fernando Rocha testa
positivo para Covid-19
Fernando Rocha comunicou aos fãs, na 

tarde desta sexta-feira, dia 27, que tes-
tou positivo para Covid-19.

Após ter realizado duas viagens, a França e aos 
Estados Unidos, o comediante esteve de quaren-
tena voluntária. “Todos os cuidados que tive - e 
respeitei todas as regras do Governo e do Serviço 
Nacional de Saúde - foram poucos”, confessou.

“Hoje recebi o resultado e estou com a Co-
vid-19. O teste deu positivo. Vou estar isolado no 
meu quarto para recuperar e continuar a animar-
-vos”, realçou.
O humorista, de 44 anos, apelou ainda aos se-

guidores que sigam as devidas medidas de pre-
venção. “Está visto que todos os cuidados são 
poucos. Protejam-se, por favor”, rematou.

JOÃO BAIÃO SOBRE NOVA PEÇA: “DEPOIS DA TEMPESTADE VAMOS PRECISAR DE RIR”
“Hoje é dia Mundial do Teatro, essa arte maior que abraço com a mesma paixão de sempre há alguns anos, mas que sinto que ainda há tanto para aprender”, 
começou por escrever João Baião na legenda de uma imagem publicada na sua página do Instagram.  Uma data que foi assinalada com a peça de teatro que 
está quase a chegar e que irá percorrer o país depois da pandemia do novo coronavírus chegar ao fim. “Normalmente coloco sempre uma foto de um projeto 
teatral do passado, mas hoje ponho o futuro porque é lá que estão os meus olhos e a minha entrega neste projeto ‘O Programa da Faustina’, uma comédia que 
juntamente com o Marlo, a Mané a Susana e a B. Produções queremos muito levar pelo país, porque depois da tempestade vamos precisar todos de rir mui-
to”, revela, lamentando a fase difícil que temos vindo a atravessar por causa da Covid-19. No entanto, não deixa de partilhar algumas palavras de esperança. 
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EM DESTAQUE
AÇORES NO MUNDO (3)

A CASA QUE VEIO DO FRIO…
JOSÉ ANDRADE

Os primeiros açorianos 
que se radicaram na 
longínqua província 

canadiana de Manitoba, em 
1955, foram os micaelenses 
Jaime Rodrigues, da freguesia 
de Santa Bárbara, concelho 

de Ribeira Grande, e André da Câmara, da 
freguesia de Fenais da Luz, concelho de Pon-
ta Delgada, ao serviço da Canadian National 
Railway.
A partir de 1957, muitos outros oriundos das de-

mais ilhas dos Açores estabeleceram-se em Mani-
toba ou aqui permaneciam durante o período de 
inverno, por ser a província com menor custo de 
vida. A maioria destes trabalhadores laborava nos 
caminhos-de-ferro, construção de barragens e tra-
balhos agrícolas.

A partir dos anos 60, verifica-se a reunificação 
das famílias. Calcula-se que a comunidade por-
tuguesa corresponda atualmente a cerca de 30 
mil pessoas (incluindo luso-descendentes), sendo 
70% os oriundos dos Açores e seus descendentes. 
A maioria dos açorianos é natural da ilha de São 
Miguel, seguindo-se Terceira, Santa Maria, São 
Jorge, Pico e demais ilhas dos Açores.

A comunidade açoriana tem vindo a afirmar-se 
localmente. Em 1966, foi instituída a primeira 
paróquia portuguesa pelo padre Pedro Fernandes, 
um português natural de Goa, bem como o Con-
sulado de Portugal e a Associação Portuguesa de 
Manitoba. Em 1973, foi constituída a Banda Filar-
mónica Lira de Fátima, sendo os seus membros, 
na sua maioria, naturais dos Açores. Em 1974, foi 
criada a Casa do Minho de Winnipeg, sendo que 
muitos açorianos se juntaram a esta organização 
por nessa altura não existir nenhuma agremiação 
diretamente relacionada com os Açores.
Finalmente, em 1992, é fundado o Centro Cultu-

ral Açoriano, mais tarde Casa dos Açores de Win-
nipeg, por iniciativa de um grupo de pessoas que 
assim pretendeu divulgar e afirmar os Açores e o 
seu povo nesta província canadiana. Isto aconte-
ceu a 13 de setembro de 1992.
Depois de cinco anos de contínua atividade cul-

tural com vários tipos de manifestações, como 

teatro, música e danças de Carnaval, a sede social 
do Centro Cultural Açoriano é devastada por um 
grande incêndio, que vem por fim à atividade da 
organização. No ano 2000, outro grupo de pes-
soas com os mesmos objetivos fez das cinzas do 
Centro Cultural Açoriano a Casa dos Açores de 
Winnipeg, que é membro do Conselho Mundial 

das Casas dos Açores desde 2001.
Os objetivos gerais da Casa dos Açores de Win-

nipeg são manter a língua e cultura portuguesas, 
nomeadamente a cultura dos Açores, promover e 
divulgar os nossos usos e costumes, assim contri-
buindo para que crianças e jovens de ascendência 
açoriana já nascidos no Canadá possam sentir-se 
portugueses por dentro e por fora.  
Geralmente, os principais eventos promovidos 

pela Casa dos Açores de Winnipeg são a festa do 
Ano Novo (janeiro), o Carnaval (fevereiro), a tra-
dicional Matança de Porco à Açoriana (março), 
o Jantar da Páscoa (abril), o concurso de poesia 
popular (maio), as festas do Divino Espírito Santo 
(junho), o piquenique da Casa dos Açores (julho), 
o festival de gastronomia dos Açores (setembro), 
a Festa das Vindimas (outubro), a Semana Cul-
tural dos Açores (novembro) e o jantar do Natal 
com presépio vivo (dezembro).
A Casa dos Açores de Winnipeg tem sido suces-

sivamente presidida por Leonete Correia (1992), 
José Furtado (1993), Artur Elias (1995), Manuel 
Fernandes (1996), José Machado Ferreira dos 
Santos (2001), Luís Soares (2003), José Macha-
do Ferreira dos Santos (2003), Emanuel Gomes 
(2009) e João Paulo Graça Melo (desde 2010).

Emanuel Rego
Representante de hipoteca Desjardins

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

BRUNO FERNANDES VAI SER PAI PELA SEGUNDA VEZ E JÁ SABE O SEXO DO BEBÉ
Bruno Fernandes anunciou esta quinta-feira, dia 26, nas suas redes sociais que a sua família vai voltar a aumentar. O 
futebolista aguarda a chegada do segundo filho.  Na mesma publicação, o jogador de futebol português revelou ainda 
o sexo do bebé: um menino. “Parece que consegui empatar as contas cá por casa, baby boy a caminho. P.s.- mais um 
nenuco para a Matilde [primeira filha de Bruno]”, pode ler-se na legenda de uma amorosa imagem onde a esposa de 
Bruno, Ana Pinho, surge já com uma pronunciada barriguinha de grávida.
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PARALELO 38

Aqui os sinos dobram

E cá, nos Açores, olhando 
para o desastre em Itália, 
as pessoas são, para já, to-

das de Wuhan, bloqueando-se em 
casa, indiferentes às tricas políti-
cas. Haverá mais mundo depois 

do vírus, se estancarmos a sua transmissão e o 
matarmos por falta de hospedeiros. Aos políti-
cos o que é dos políticos. Estamos em modo de 
sobrevivência.
A rua chama-se de Santo Espírito. Mostra-se cin-

zenta, fria, deserta, triste. Espera gente, mas por 
enquanto está só. Adivinhamos o mesmo cená-
rio nas restantes ruas de todas as cidades, vilas, 
aldeias e lugares açorianos. No canto em baixo, 
frente ao Pátio da Alfândega, está a igreja da Mi-
sericórdia, de traça antiga, branca e azul claro, 
cores que inspiram saúde, não tivesse ela sido ou-
trora o hospital de Angra do Heroísmo. Mantém-

-se indiferente, exceto às horas e às meias horas 
quando dobra insistentemente os sinos. Desperta 
Angra dos pesadelos, ecoando sons de esperança, 
que desejamos nunca serem de finados. Este tem-
plo quinhentista, que deu as boas-vindas a desco-
bridores portugueses e saudou o Rei de Portugal 
desembarcado, apela hoje à coragem e à resistên-
cia… Apelará certamente também à paciência e 
ao bom senso dos mais descuidados e desatentos.
Na sala interior do segundo andar de uma casa 

alta a meio da rua, apenas iluminada no interior 
pela luz difusa dos janelões da cozinha, fazemos 
zapping, percorrendo os canais à procura de in-
formação. As notícias vão caindo em catadupa, a 
cada hora o mundo muda, abalando o silêncio e o 
nosso bem-estar. O que ouvimos e vemos na tela 
bidimensional amedronta, deprime. O novo coro-
navírus alastra pelo mundo. Sai da China. Infeta 
os países vizinhos e entra na Europa, através de 
Itália, de forma brutal. O que se passou para que 
Itália não tivesse levado a China a sério? E as me-

didas de combate, sempre tardias … o “animal” é 
inteligente e antecipa-se. 
Misturam-se liberdades, democracias, com qua-

rentenas, isolamentos, estados de emergência e 
calamidade. Assuntos tratados com pinças como 
se se estivesse a pisar ovos. E cá, nos Açores, 
olhando para o desastre em Itália, as pessoas são, 
para já, todas de Wuhan, bloqueando-se em casa, 
indiferentes às tricas políticas. Haverá mais mun-
do depois do vírus, se estancarmos a sua transmis-
são e o matarmos por falta de hospedeiros. Aos 
políticos o que é dos políticos. Estamos em modo 
de sobrevivência. Correm dúvidas maliciosas nas 
redes sociais. Que vírus é este? Alguém o criou? 
Terá sido Trump? Os chineses? Impossível! Teo-
rias da conspiração. Correm recomendações em 

todos os media. Deixar os sapatos do lado de fora 
da porta! Ficar em casa! Sair apenas para com-
prar comida e medicamentos! Tomar duche e pôr 
a roupa a lavar depois de uma saída necessária! 
Limpar as superfícies! Desinfetar maçanetas e 
interruptores! Lavar as patas dos cães! Lavar as 
mãos! Não tocar em ninguém! Não cumprimentar 
de beijo ou aperto de mão e manter uma distân-
cia de segurança nunca inferior a três metros! E 
não sei que mais! Mais vale o excesso do que o 
descuido. Recheamos a despensa para nos aguen-
tarmos semanas a fio sem sair à rua. E já não há 
álcool à venda, nem desinfetante, nem máscaras. 
Ainda ontem ríamos dos que andavam a comprá-
-los! O Presidente do Governo Regional dos Aço-
res pede ao Primeiro-Ministro o encerramento 
imediato dos aeroportos açorianos. No momento 
em que escrevemos esta crónica, a Região Autó-
noma regista vinte e dois casos de contaminação. 
Porque não? Parece razoável. Urge uma interven-
ção direta do Presidente da República.
O vírus separa famílias, empresas fecham, o go-

verno da República não define uma estratégia de 
ataque imediato e convincente à perda de liqui-
dez das pequenas e médias empresas, o medo da 
insubsistência instala-se. As ilhas tendem a mer-
gulhar em si próprias. Hoje, o adeus açoriano é, 
como dizem os mais velhos das ilhas, haja saúde!

JOÃO GAGO DA CÂMARA

ESTREIA DO FILME ‘FÁTIMA’ ALTERADA PARA 13 DE AGOSTO
“Acreditamos que existe uma grande janela de oportunidade no mês de agosto, quer em termos de promoção do filme, quer no respetivo acesso 
de espetadores aos cinemas para este filme em particular”, justifica a empresa, em comunicado. A Cinemundo recorda que “há uma grande pe-
regrinação ao Santuário de Fátima no mês de agosto, que se estende do dia 15 (feriado da Assunção de Nossa Senhora) até ao dia 19 (data da 
quarta aparição da Virgem aos pastorinhos)”. “É também um período em que os emigrantes regressam a Portugal e que, por norma, vão a Fátima 

com os seus familiares agradecer as dádivas recebidas e pedir por mais um ano fora do país”, acrescenta.CRÓNICA
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CRÓNICA

ANTÓNIO PEDRO COSTA

Fechar ou abrir as igrejas

Como se sabe, a Confe-
rência Episcopal Por-
tuguesa decidiu sus-

pender as missas, catequeses 
e outros atos de culto até que 
esteja superada a atual situa-

ção de emergência de disseminação do novo 
coronavírus. Mas tal decisão não agradou a 
sectores mais conservadores da Igreja Cató-
lica e alguma polémica se gerou à volta desta 
questão.
Todavia, outras lideranças religiosas no nosso 

país e mesmo noutras partes do mundo, como 
é o caso de Bolsonaro, o Presidente do Brasil, 
defendem que é um erro pedir o encerramento 
dos templos devido à pandemia global do coro-
navírus, porque entendem que o apoio religioso 
e espiritual é muito importante neste momento 
tão delicado.
A decisão da Conferência Episcopal Portuguesa 

de suspender todas as celebrações está em con-
sonância com as indicações do Governo e das 
autoridades de saúde, pelo que os bispos portu-
gueses defendem que esta suspensão seja com-
plementada com as possíveis ofertas celebrati-
vas na televisão, rádio e internet, como aliás tem 
acontecido abundantemente em várias platafor-
mas digitais, com atos de culto em muitos mo-
mentos do dia, dando a oportunidade de quem 

quiser poder assistir, em comunhão espiritual, 
aos ritos religiosos que se realizam em muitas 
partes do mundo, no nosso país e também muito 
diversificado nas nossas ilhas dos Açores.
Esta é uma maneira das igrejas apostarem em 

transmissões online para não desamparar os fiéis, 
muitas delas garantindo que alguns templos per-
manecerão abertos ao público que necessitar de 
atendimento espiritual.
É o próprio Santo Padre, o Papa Francisco, que 

apela a todos para que “Permaneçamos em ora-
ção pessoal e familiar, biblicamente alimentada, 
confiados na graça divina e na boa vontade de 
todos e pede para bispos e padres não deixarem 
os fieis sozinhos. Os que acreditam têm na re-
ligião um suporte para a sua fé, mesmo diante 
deste flagelo que nos fustiga e é uma Clarissa 
que nos recomenda: Para nós que acreditamos 
em Deus, num Deus Criador que continua a sus-
ter nas suas mãos o destino da História da Huma-
nidade, não devemos colocar a questão: Porquê? 
Mas sim: para quê? Qual o motivo por que isto 
aconteceu? Alerta ainda que a oração é a nossa 
arma mais poderosa e eficaz. Nunca como agora 
as nações dão as mãos, num abraço pouco co-
mum para combater e vencer este inimigo invisí-
vel, fechando-se fronteiras físicas, mas abre-se o 
coração à interajuda, os muros que alguns sem-
pre defenderam abatem-se agora e constroem-se 
pontes de solidariedade. Que exemplo mais po-
deroso do que está a acontecer na Faixa de Gaza, 

em que os inimigos de ontem dão as mãos hoje, 
ou seja a Autoridade Palestiniana coopera com 
o Estado de Israel para combaterem a propaga-
ção deste vírus. Se Deus quiser, após a passagem 
desta tempestade epidémica, a vida do homem 
neste Planeta, como já muitos apontam, nunca 
mais será igual. A sociedade de consumo e do 
descarte, do rumo da economia, da violação e 
desrespeito dos verdadeiros valores humanos e 
cristãos, o imperialismo do relativismo que veio 
tomando conta do nosso mundo e que, em Por-
tugal os políticos descaradamente defendiam, 
contra mesmo o sentimento dominante do nosso 
povo. A partir de agora iremos perceber melhor 
que há muitas coisas importantes na vida, mas 
que não são, totalmente, essenciais e o que im-
porta é voltarmos a dar valor ao que realmente 
tem valor na vida de cada um de nós.
Algumas pessoas instaram-me a que nas mi-

nhas crónicas apelasse, sobretudo neste momen-
to de propagação deste poderoso vírus, para que 
se reze a conhecida oração de intercessão de Ma-
dre Teresa da Anunciada, a fim de que ela conti-
nue a pedir ao Senhor Santo Cristo dos Milagres 
pelo povo micaelense e açoriano, tendo em vista 
a que os seus prodígios continuem a operar-se, 
sendo aquela conhecida Freira do Senhor San-
to Cristo uma privilegiada medianeira celeste e 
que na Ribeira Seca da Ribeira Grande é zelosa-
mente admirada e popularmente estimada com 
devoção.

AÇORES PROMOVE CONCERTOS, PALESTRAS E EXERCÍCIOS VIA INTERNET
A iniciativa “conta com a participação de artistas de Santa Maria ao Corvo”, mas “o programa não é estanque”, diz a organização, que apresenta esta iniciativa 
para ajudar os açorianos a enfrentar a pandemia da Covid-19. “Todos os açorianos podem participar com o seu saber ou com a sua arte”, explicou hoje à agência 
Lusa Patrícia Leite, diretora da Fábrica de Espetáculos, entidade que promove a iniciativa. Segundo a responsável, o “Açores em Casa” inspirou-se na iniciativa 
nacional @FestivalEuFicoEmCasa, que tem promovido concertos na rede social Instagram de modo a sensibilizar as pessoas a ficar em casa para prevenir a 
propagação da Covid-19. “Consideramos que poderíamos dar um toque especial, por forma a termos mais assuntos que não apenas 
a música para distrair e instruir todos aqueles que estão por casa, e para chegarmos a vários nichos”, referiu Patrícia Leite.
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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

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

A MERCEARIA DAS 
FAMÍLIAS PORTUGUESAS

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

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

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

www.acaixa.ca

SEGUROS
Doença Grave

Invalidez | Vida
PLANO POUPANÇA

- Reforma

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

Tel.: 514.522.5175

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

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

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

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

GILBERTOGILBERTO

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

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

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

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

imóveis

Dentista

Contabilista

Importadores

Monumentos

Notários

Padaria Renovações

Restaurante

Seguros / Financeiros

INGREDIENTES: 
1 lata grande de grão-de-bico; 
2 latas de atum
1 cebola
1/2 Pimento Vermelho
1 colher (sopa) de coentros 
picados
Sal e pimenta q.b.
1 dl de azeite
2 colheres (sopa) de vinagre; 
Folhas de alface q.b.
2 ovos cozidos
2 tomates

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO
Grão com atum

Mercearias

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

PALAVRA CRUZADA

HORIZONTAIS: 1. Rebanho de gado miúdo. Prolongamento da 
região nasal de certos mamíferos. 2. Até agora. Amolar. 3. Sistema 
de pavimentação de estradas e ruas com pedra britada e saibro 
que se recalca com um cilindro. Érbio (s.q.). 4. Poema lírico. Em 
cuja composição entra a areia. 5. Época. Que diz respeito ao fisco
ou à fiscalização. 6. Suster a queda de. 7. Estrondo. A minha pes-
soa. 8. Prefixo (repetição). Borra, sedimento. Vereador. 9. O mes-
mo que dragão. Coador. 10. Engana-se. Chegar terra para o pé de
uma árvore. 11. Grande artéria. Parte aquosa de uma substância.

VERTICAIS: 1. Espécie de veado, de cauda comprida e galhos 
achatados na parte superior. Fora de tempo. 2. Capital da Arábia 
Saudita. Povoação. 3. Fechar em lugar seguro. Argola. 4. Viagem. 
Fazer mossa em. 5. Nome feminino. Variedade de enchido de lom-
bo de porco. 6. Balanço do navio da popa à proa (Náut.). Autores 
(abrev.). 7. Meretriz. Centímetro (abrev.). 8. Ultraje. Deus do Amor 
entre os Gregos. 9. Terceira nota musical. Creio. 10. Tecido felpudo 
de lã. Dar uivos. 11. Toada para adormecer crianças. Correia dupla 
que sustenta o estribo. 

Depois do problema resolvido encontre o título de um filme.

T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR
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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

7

9
5

2
8

MODO DE PREPARO:
Escorra o grão e o atum. Descasque a cebola, pique-a, deite-a para uma tigela, junte o pimento cortado em cubos 
pequenos, o grão e os coentros. Tempere com sal e pimenta, adicione o azeite e o vinagre e misture delicadamente. 
Coloque nos pratos uma folha de alface e divida por eles a mistura anterior. Junte o atum ligeiramente desfeito, os ovos 
cozidos cortados em rodelas e os tomates em gomos e sirva decorado a gosto.

Seguros / Financeiros
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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

SERVIÇOS

Linhas da mão 
e cartas. 

Vidente com 
dons naturais. 

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.

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

Victor ou Constantino
514-750-4670

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

com carta de condução.

514-242-7649

EMPREGOS

Sata suspende voos devido à “fraca
procura” e à adopção de “boas práticas”

A companhia aérea açoriana Sata deci-
diu suspender os voos do grupo até ao 
próximo dia 30 de Abril. Uma decisão 

que a companhia aérea justifica com a “fra-
ca procura” e a adopção de “boas práticas” 
dos transportes aéreos face à pandemia da 
covid-19.
Em comunicado, a o grupo Sata dá conta “que 

se tratou de uma medida de antecipação e de 
gestão comercial, considerando a fraca procura 
que se regista nos voos, a partir do dia 30 de 

Março, tendo em conta a apreensão demonstra-
da pelos passageiros”.
O grupo, detentor da Sata Air Açores e Azo-

res Airlines, também justifica a suspensão com 
a implementação das “boas práticas adoptadas 
pelo sector dos transportes aéreos, perante o ce-
nário incerto com que todos se confrontam”.
A Sata reitera que a operação do grupo tem 

sido reprogramada “em estreita colaboração” 

com a Direcção Regional de Saúde dos Açores, 
podendo a companhia realizar “ligações aéreas 
pontuais” durante o próximo mês.
“No decurso do mês de Abril, poderão ser rea-

lizadas ligações aéreas pontuais, havendo moti-
vo e ocupação que se justifique, e mediante au-
torização expressa das autoridades de saúde”, 
aponta a companhia aérea.
A nota de imprensa foi enviada após os clien-

tes terem sido notificados ao final da tarde de 
Quarta-feira da suspensão da operação, tendo 

sido dada possibilidade de reagendamento da 
viagem até ao final do ano ou do pedido de um 
‘voucher’ para planear futuras viagens.
Nessa mesma comunicação aos clientes, a 

Sata garante que se encontra empenhada em 
realizar voos de “transporte de bens essenciais” 
e de “casos de força maior”, salientando, con-
tudo, que a suspensão poderá ser reavaliada de 
acordo com a evolução do surto da Covid-19.
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“Os futebolistas estão dispostos 
a sacrifícios” quanto a salários
Sobreviver à crise do novo coronavírus 

e aos efeitos da suspensão das compe-
tições nacionais e internacionais de fu-

tebol na Europa é a grande preocupação dos 
clubes, federações e ligas profissionais por 
estes dias.
Portugal não é excepção. Para encontrar solu-

ções comuns para enfrentar este quadro dantes-
co, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional 
(LPFP) promove hoje uma reunião com os res-
ponsáveis das Sociedades Anónimas Despor-
tivas (SAD) dos clubes envolvidos nas provas 
profissionais nacionais. Uma redução do salário 

dos jogadores será um dos temas em discussão, 
até pelos exemplos ocorridos noutros países.
Barcelona, Bayern Munique e Borussia Dort-

mund são alguns dos “gigantes” europeus que 
estão a negociar uma redução nas folhas de or-
denados dos seus jogadores. Mas a lista é mais 
extensa e abrange as principais ligas europeias. 
Com um terço da actual temporada por disputar 
e muitas incógnitas em relação ao arranque da 
próxima, o desespero face aos pesados encargos 
financeiros apodera-se dos dirigentes desporti-
vos.
Privados, repentinamente, de importantes fon-

tes de receitas pela suspensão competitiva pro-
vocada pela pandemia, os responsáveis pelo 
futebol europeu procuram desesperadamente 
soluções.
Pelo peso esmagador que representam nos or-

çamentos, um corte mais ou menos substancial 
na folha salarial dos plantéis parece ser inevitá-
vel a curto prazo. Uma possibilidade que ainda 
não se colocou seriamente em Portugal. Até ao 
momento, segundo o PÚBLICO apurou, nenhu-
ma SAD das competições profissionais avançou 
unilateralmente para uma tentativa de renego-
ciar contratos com os seus atletas.
Mas esta possibilidade é admitida pelo Sin-

dicato dos Jogadores Profissionais de Futebol 
(SJPF), que garante a disponibilidade dos seus 

sócios em discutir propostas sérias que venham 
a ser apresentadas. “Os jogadores estão dispos-
tos a fazer sacrifí-cios e disponíveis para discu-
tir uma proposta séria, desde que ela seja justi-
ficada, quantificada e partilhada”, esclareceu ao 
PÚBLICO Joaquim Evangelista, presidente do 
SJPF.
Apesar desta disponibilidade face à actual con-

juntura de crise, o dirigente ressalva que os fu-
tebolistas e os seus ordenados não são os únicos
responsáveis pela crise financeira nos clubes. 

“Não aceito que esteja a ser feita esta pressão. 
Da maneira como se está a abordar esta questão, 

parece que é apenas o jogador que é responsá-
vel pelos salários elevados que se praticam em 
alguns casos.”
Evangelista relembrou que o retorno financeiro 

que gera este desporto depende totalmente des-
tes atletas. “Foram eles que permitiram o cres-
cimento dos clubes e que a indústria do futebol 
tenha o peso actual na economia. Devemos-lhes 
esse respeito.” Para o sindicalista, a questão sa-
larial “não é um problema neste momento em 
Portugal” e acredita que haverá capacidade para 
aguentar mais um ou dois meses na actual si-
tuação. “A esmagadora maioria dos clubes está 
a fazer um esforço para cumprir as suas obriga-
ções. O incumprimento salarial não é um tema 
recorrente dos jogadores de futebol hoje em dia. 
É residual.”
Em sintonia com o Sindicato dos Jogadores 

está a Liga, que aguarda pelos próximos capí-
tulos da crise antes de ponderar medidas unila-
terais e mais drásticas. “Estamos a aguardar o 
que irá acontecer em termos europeus e criámos 
um gabinete de conversação permanente com o 
Sindicato dos Jogadores”, referiu ao PÚBLICO 
Sónia Carneiro.
A directora executiva da Liga salientou que este 

assunto está também a ser analisado pela UEFA 
organismo que tutela o futebol europeu), a FIF-
PRO (a federação internacional dos jogadores 

profissionais de futebol) e a European Leagues 
(que representa as ligas profissionais europeias).
“Não faremos em Portugal nada muito diferente 

do que venha a ser decidido conjuntamente por 
estas instituições. Esperamos que a decisão que 
venha a surgir seja conjunta. A última coisa que 
precisamos neste momento crítico é desunirmo-
-nos”, defendeu a responsável pelo organismo 
que gere as competições profissionais portu-
guesas. A expectativa de Joaquim Evangelista 
para a reunião de hoje entre a Liga e as SAD 
envolvidas nas competições profissionais é opti-
mista. “Acho que os clubes deverão demonstrar 
um sentido de responsabilidade neste período de 
crise e tomarem consciência que terão de mudar 
de vida no futuro”, disse.
O sindicalista adiantou que a Liga deverá criar 

em breve um fundo de emergência para acorrer 
às situações mais urgentes, desde que devida-
mente justificadas e quantificadas. Com o ob-
jectivo de criar linhas de apoio aos clubes mais 
vulneráveis à actual crise, também a UEFA e a 
FIFA estiveram reunidas ontem.
Quatro devedores
No contexto português do futebol profissional, 

o principal problema envolvendo questões sala-
riais entre clubes e jogadores continua a ser os 
ordenados em atraso. Algo que não é novo com 
ou sem pandemia. Boavista e Vilafranquense, 
dois dos seis emblemas que se encontravam 
em falta com os seus atletas, regularizaram a 
situação terça-feira, tendo feito prova à Liga. 
Em falta continuam Académica, Leixões e Cova 
da Piedade. Mas o caso mais grave envolve o 
Desportivo das Aves, que tem salários em atraso 
desde Dezembro do ano passado, ainda antes da 
actual crise.
Os clubes em falta terão de entregar à Liga a 

documentação que certifica a regularização sa-
larial até ao dia 2 de Abril para poderem inscre-
ver-se nas competições da próxima temporada e 
não sofrerem punições.
Para já, não há data para o reinício das pro-

vas, quer em relação ao último terço do actual 
calendário, quer em relação ao arranque do ano 
desportivo de 2020-21.
Nada será como antes
“Neste momento, está tudo em cima da mesa, 

mas para já vamos cumprir as contingências 
impostas pelo estado de emergência [no que 
respeita à suspensão das competições], depois, 
eventualmente, regressar por fases”, admitiu 
Sónia Carneiro.
“Qualquer plano terá sempre de depender das 

ordens expressas do Governo e da Direcção-Ge-
ral da Saúde. Não vamos pôr a vida dos nossos 
atletas e adeptos em risco”, garantiu a dirigente.
E depois de debelada a crise, Joaquim Evan-

gelista tem uma certeza sobre o futuro: “De-
pois da crise nada será como antes. Terá de 
haver um ajustamento à nova realidade eco-
nómica do país. Os jogadores que ganharem 
mais terão eventualmente de ganhar menos.”

“É MUITO TRISTE VER RONALDINHO PASSAR POR ESTA SITUAÇÃO”
Kaká, antigo companheiro de Ronaldinho na seleção brasileira, não esconde a tristeza por ver o ex-jogador do Barcelona preso no Paraguai há vários dias por alegada falsificação de 
passaportes. “É muito triste. Não temos muita informação para falar sobre a situação dele, mas para nós, jogadores que conviveram com Ronaldinho e com quem temos esta relação 
de amizade, é muito triste vê-lo numa situação como esta”, afirmou Kaká, em declarações ao programa Jogo Aberto.  O antigo jogador do AC Milan e do Real Madrid aproveitou 
para deixar uma mensagem ao compatriota. “Esperamos vê-lo novamente como gostamos de o ver: a sorrir, a jogar futebol e a divertir-se”, atirou Kaká.  Recorde-se que Ronalinho 
completou 40 anos de idade dentro da prisão, onde por esta altura não pode receber visitas por força da pandemia do novo coronavírus. O antigo craque brasileiro já foi visto a jogar 
futebol com os restantes reclusos.
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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   GSFIFA pede que clubes e jogadores
se entendam para baixar salários

Em pleno turbilhão provocado pela pan-
demia do novo coronavírus, a FIFA de-
para-se com “uma situação sem prece-

dentes para o futebol” e, por isso, o organismo 
presidido pelo italo-suíço Gianni Infantino 
preparase para “fornecer orientações e reco-
mendações” às federações nacionais, “a fim 
de mitigar as consequências das interrupções 
causadas pela covid-19”. Entre os “propos-
tas”, destaca-se o “incentivo” a um “trabalho 
em conjunto” entre clubes e funcionários (jo-
gadores e treinadores) para que se estabeleça 
“um acordo de adiamento e/ou redução de sa-
lário”.
Num documento interno e confidencial, a que o 

PÚBLICO teve acesso, e que deverá ser discuti-
do até ao final desta semana por um grupo de tra-
balho composto por representantes da FIFA, das 
seis confederações continentais, das federações 

nacionais, dos clubes, das Ligas e dos jogadores, 
a questão salarial foi uma das mais importantes a 
serem debatidas.
Sobre ela a FIFA sugere que empregadores e 

empregados se entendam para que seja encon-
trada uma forma de redução salarial equilibrada 
e responsável. Assim, e “para garantir alguma 
forma de pagamento de salário aos jogadores e 
treinadores, evitar litígios, proteger a estabilida-
de contratual, garantir que os clubes não entrem 
em falência”, a proposta da FIFA é que “clubes e 
funcionários (jogadores e treinadores) devem ser 
incentivados a trabalhar juntos para chegarem a 
um acordo sobre adiamento e/ou redução de sa-
lário num valor razoável”.
Ou seja: “Entendam-se.”
CONTRATOS SEGUEM EM VIGOR
No que diz respeito à duração dos contratos 

(aqueles que expiravam no final da actual tem-
porada e os que se iniciavam no início da pró-
xima), a FIFA propõe que “quando um contrato 
expirar na data final original de uma época, esse 

prazo será prorrogado até à nova data final da 
temporada” e, por consequência, “quando um 
contrato começar na data de início original de 
uma nova época, esse início será adiado até a 
nova data de início de uma nova temporada”. 
Em caso de sobreposição de datas, e “a menos 
que todas as partes concordem em contrário”, 
será dada “prioridade ao ex-clube para concluir 
a época com seu plantel original.
De fora, fica a discussão sobre “quando o fute-

bol deve recomeçar em cada país”, uma vez que 
a FIFA considera que “não é o órgão apropriado
para instruir as federações”.
“Essa decisão deve ser tomada por cada federa-

ção, mediante parecer das respectivas autorida-
des nacionais de saúde pública.
Quanto “às janelas de transferência, fixadas no 

final e no início das temporadas”, o grupo de 
trabalho sugere que “todas as solicitações para 
prorrogar ou alterar os períodos de registo já ini-
ciados sejam aprovadas, desde que a sua dura-

ção atenda ao limite máximo 
que consta do regulamento 
da FIFA sobre transferência 
de jogadores” e que é de 16 
semanas.
Finalmente, no que diz res-

peito aos “pagamentos por 
transferência entre clubes” 
que estavam “agendados 
para as datas de início e tér-
mino” dos campeonatos, 
“também devem ser adiados 
até à nova data de início de 
uma temporada”.
Grandes doam aos peque-

nos Na Alemanha, os prin-
cipais clubes das ligas pro-
fissionais encontraram uma 

fórmula para manter vivos os emblemas mais 
pequenos nestes tempos críticos. Bayern Muni-
que, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e 
RB Leipzig, os quatro maiores clubes germâni-
cos, vão disponibilizar, em conjunto, 20 milhões 
de euros para ajudar emblemas que estão em di-
ficuldades financeiras, devido à pandemia de co-
vid-19, anunciou ontem a Liga alemã de futebol 
(DFL).
“Esta acção demonstra que a solidariedade na 

Bundesliga não é uma palavra vazia. Estamos 
muito gratos aos quatros clubes envolvidos na 
Liga dos Campeões pela ajuda que estão a dar”, 
afirmou o presidente da DFL, Christian Seifert. 
Dos 20 milhões de euros, 12,5 surgem dos direi-
tos de televisão e o restante dos “cofres” de cada 
um dos quatro emblemas. A DFL vai ficar res-
ponsável pela sua distribuição, de acordo com as 
necessidades de cada um dos emblemas da pri-
meira e segunda divisão.
“Nestes tempos difíceis, o importante é que os 

mais fortes apoiem os fracos”, disse o presidente 
do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge.

DAVID ANDRADE
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Como vão os Jogos Olímpicos
encaixar em 2021?

É um desafio com muitas peças, mas a 
primeira que tem de encaixar, talvez 
a mais difícil de todas, é encontrar 17 

dias livres no cada vez mais sobrelotado ca-
lendário desportivo do próximo ano.
Para já, continua tudo em aberto na janela que 

o COI definiu para a realização dos Jogos: só 
em 2021 e nunca depois do Verão. O problema é 
que o próximo ano já está carregado com outros 
eventos de 2020 que foram adiados e com os que 
já estavam originalmente planeados para 2021.
“O que está combinado é que nós queremos or-

ganizar estes Jogos, o mais tardar, no Verão de 
2021. Não estamos restringidos aos meses de 
Verão. Todas as opções estão na mesa, antes e 
durante o Verão de 2021”, admitiu Bach um dia 
após os Jogos de Tóquio terem sido desmarca-
dos das suas datas originais (24 de Julho a 9 de 
Agosto) devido à expansão global do novo co-
ronavírus.
O programa olímpico é composto por 33 moda-

lidades, cada uma delas com o seu próprio calen-
dário definido pela respectiva federação interna-
cional, algumas com mais peso que outras. Duas 
das mais importantes (e que nunca acontecem 
ao mesmo tempo nos Jogos), atletismo e nata-
ção, têm agendados campeonatos mundiais em 
2021 — os Mundiais de atletismo em Oregon, 
nos EUA, são entre 6 e 15 de Agosto; os de na-
tação, em Fukuoka, são entre 16 de Julho e 1 de 
Agosto. Ou seja, se a primeira intenção é man-
ter os Jogos Olímpicos no Verão, os mundiais de 
atletismo e de natação (que acontecem de dois 
em dois anos e em anos ímpares) terão de mudar.

Da parte do atletismo, mudar não será um pro-
blema, garante Sebastian Coe, presidente da 
World Athletics.
“Temos discutido o assunto com a organização 

no Oregon sobre novas datas e mesmo mudar os 
Mundiais para 2022. Temos de ser flexíveis”, fri-
sou o antigo fundista em entrevista à Sky Sports. 
Menos flexível parece ser a FINA, que gere os 
desportos aquáticos (natação, natação sincroni-
zada, saltos para a água e pólo aquático). Mun-
diais em 2022? “Não, não, não, não, não, não”, é 
a resposta de Cornel Marculescu, director técni-

co da FINA, citado pela Associated Press. “Se os 
Jogos forem no Verão, teremos de mudar datas. 
Se forem no início do ano, se calhar nem mexe-

mos nas datas”, explicou o romeno.
O futebol, mesmo não sendo uma modalida-

de olímpica por excelência, também pode ser 
um problema para os Jogos Olímpicos. Todas 
as grandes competições (de clubes e selecções) 
anteciparam-se ao COI e já têm o seu calendário 
definido para 2021. O Euro 2021 já reservou as 
datas entre 11 de Junho e 11 de Julho, as mesmas 
da Copa América, e, por isto, a FIFA já vai ter de 
mudar as datas do seu novo Mundial de clubes 
— iria disputar-se entre 17 de Junho e 4 de Ju-

lho. Isto para não falar de todos os campeonatos 
nacionais e competições continentais de clubes 
que estão em stand-by e que ainda não têm data 
para voltar à actividade. E quem fala de futebol 
fala de outras modalidades, colectivas e indivi-
duais, em que os atletas têm muito a perder em 
termos financeiros, se abdicarem das provas que 
lhes dão o sustento pelos Jogos Olímpicos. O ca-
lendário do ténis, por exemplo, está em suspenso 
e é uma incógnita como vai ser em 2021, e o 
mesmo acontece com o basquetebol.
A Liga Norte-Americana de Basquetebol (NBA) 

é um campeonato multimilionário no qual ali-
nham os melhores do mundo (norte-americanos 
e não só) e que também ainda não tem data para 
regressar. Como o seu sustento depende muito 
das transmissões televisivas, dificilmente a NBA 
irá abdicar dos seus jogadores se a competição 
coincidir com os Jogos Olímpicos, e pode bem 
seguir o exemplo da Liga Norte-Americana de 
Hóquei no Gelo (NHL), que proibiu os seus jo-
gadores de participarem nos Jogos de Inverno de 
2018, em Pyeongchang.
A outra grande dificuldade é articular a prova 

olímpica com todos os processos de qualifica-
ção que ainda estão em aberto para os Jogos de 
Tóquio. Cada modalidade tem as suas especifici-
dades de apuramento, seja por provas de quali-
ficação, seja por rankings ou por marcas obtidas 
em ano olímpico. 57% dos atletas previstos em 
Tóquio têm já a qualificação garantida, faltan-
do apurar 43%. E há países que, por terem uma 
poule de talento muito alargada em algumas mo-
dalidades, fazem os seus próprios campeonatos 
para definirem quem vai aos Jogos — como os 
norte-americanos, que fazem trials olímpicos no 
atletismo e na natação.

MARCO VAZA

“Um enorme puzzle.” Foi as-
sim que Thomas Bach, presidente 
do Comité Olímpico Internacio-
nal (COI), descreveu a tarefa de 
transportar os Jogos Olímpicos de 
Tóquio para 2021.


