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festejamos
59 anos de vida
Sylvio Martins, editor
Jorge Matos, diretor

O jornal A Voz de Por-
tugal completa esta 
semana 59 anos de 

publicação. O primeiro nú-
mero do jornal saiu no dia 25 
de Abril de 1961. Um dia e mês 
que se tornou histórico na vida 
portuguesa., devido ao evento 
de 1974.
Fazendo um balanço geral, temos 

de concluir que o entusiasmo que 
nos impulsionou durante mais de 
cinco décadas, está quase exausto. 
A missão a que nos propusemos, 
está longe de atingir o cumprimen-
to integral. Fez-se algo a favor da 
Comunidade, lutámos todo este 
tempo para manter a obra, com ab-
negação e entrega, mas o objectivo 
não foi atingido e jamais o será. Os 
avanços tecnológicos e o acesso à 
informação electrónica vieram co-
locar a imprensa étnica numa po-
sição de subalternidade, que tende 
a extinguir-se.  O tempo em que o 
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Obrigado aos Nossos
Heróis da Comunidade
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CARNEIRO: Carta Dominante: Valete de Ouros, 
que significa Reflexão, Novidades. Amor: É possível 
que retome o contacto com um amigo muito chegado 
que já não vê há algum tempo e que recordem bons 

momentos juntos. Saúde: Evite enervar-se demasiado com 
problemas do dia-a-dia. Dinheiro: É possível que durante 
esta semana sinta uma pequena quebra no setor financeiro. 
Números da Sorte: 4, 5, 9, 7, 3, 6

TOURO: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa 
Ocasião Inesperada, Amizade. Amor: Lute sempre 
pela sua felicidade, não se deixe vencer pelos 
obstáculos. É possível que conheça online uma 

pessoa muito especial. Saúde: Procure estar mais atento aos 
sinais que o seu organismo lhe envia.  Dinheiro: Os projetos 
que apresentar durante esta semana estarão favorecidos. 
Números da Sorte: 8, 5, 2, 7, 4, 1

GÉMEOS: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa 
Ganho. Amor: Faça uma surpresa agradável a um 
familiar muito querido. Saúde: O seu bem-estar físico 
depende da sua disponibilidade para descansar. 

Cuidado com as correntes de ar. Dinheiro: Não haverá grandes 
alterações neste campo. Evite desperdiçar dinheiro em coisas que 
não lhe fazem mesmo falta. Números da Sorte: 26, 3, 41, 10, 25, 5

CARANGUEJO: Carta Dominante: Ás de Copas, que 
significa Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: As 
crianças da sua família necessitam da sua atenção 
e do seu carinho. Saúde: O seu organismo poderá 

ressentir-se de uma dieta alimentar desadequada. Dinheiro: 
O seu esforço no trabalho poderá vir a ser recompensado. 
Números da Sorte: 10, 20, 1, 4, 7, 11

LEÃO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa 
Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Deixe-se levar 
pelos seus sentimentos. Podem ocorrer mudanças no 
seu relacionamento. Saúde: É provável que se sinta 

um pouco indisposto. Dinheiro: Evite falar com os seus colegas 
sobre assuntos que não lhe dizem respeito a si. Poderá 
solidificar as suas finanças se confiar mais em si. 
Números da Sorte: 6, 8, 4, 1, 2, 10

VIRGEM: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa 
Trabalho. Amor: Durante esta semana vai conseguir 
pôr as suas ideias e sentimentos no lugar. Saúde: 
Tome conta da sua saúde e evite exceder-se. Cuide 

da sua mente. Dinheiro: Proteja-se de um colega com más 
intenções. Período de dúvidas profissionais.
Números da Sorte: 9, 6, 3, 7, 4, 1

BALANÇA: Carta Dominante: 9 de Copas, que 
significa Vitória. Amor: Período em que estará mais 
virado para si. Evite ser frio com o seu par. Saúde: 
Cuidado com as indigestões. Evite problemas 
digestivos. Dinheiro: Proteja as suas economias. Não 

efetue gastos supérfluos. 
Números da Sorte: 33, 36, 39, 28, 27, 40

ESCORPIÃO: Carta Dominante: O Sol, que significa 
Glória, Honra. Amor: Tenha calma e evite atitudes 
precipitadas. Pense bem antes de falar. Saúde: A 
semana decorrerá sem grandes problemas a nível 

de saúde. Dinheiro: Uma inesperada entrada de capital poderá 
dar-lhe alento. Números da Sorte: 9, 8, 1, 2, 5, 22

SAGITÁRIO: Carta Dominante: A Lua, que significa 
Falsas Ilusões. Amor: Colabore em atividades 
familiares. Pense mais no bem-estar geral. Saúde: 
Seja mais cuidadoso com o sistema gástrico. Evite 

situações de stress. Dinheiro: Não se deixe intimidar por 
ameaças infundadas de um colega. 
Números da Sorte: 3, 6, 9, 7, 4, 1

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 2 de Espadas, 
que significa Afeição, Falsidade. Amor: A semana 
promete ser marcada por muito romantismo.  Saúde: 
Período sem grandes problemas. Dinheiro: Seja 

ousado e faça uma proposta ao seu chefe. 
Números da Sorte: 25, 28, 14, 17, 3, 39

AQUÁRIO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que 
significa Perda/ Falha. Amor: Evite deixar-se abater 
por uma discussão com o seu par, você está mais 
sensível. Saúde: Possíveis problemas ao nível 

ocular. Descanse mais. Dinheiro: Não se esperam alterações 
significativas. Saiba resolver situações complicadas. 
Números da Sorte: 3, 6, 5, 2, 4, 1

PEIXES: Carta Dominante: A Temperança, que 
significa Equilíbrio. Amor: Seja mais compreensivo 
com a sua cara-metade. Cuidado com falsos amigos. 
Saúde: Imponha mais disciplina a si próprio. Atenção 

aos excessos. Dinheiro: Período favorável. O seu poder 
financeiro estará estável. Números da Sorte: 2, 5, 4, 10, 11, 13
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nosso jornal, o primeiro editado no Canadá, 
depois do desaparecimento do periódico “Luso 
Canadiano”, era lido ansiosamente e impa-
cientemente pela nossa comunidade espalhado 
através do Quebeque mas agora com a nova 
geração estamos a ser visto através do Canadá 
e através do mundo, visto por mais de 25 000 
leitores na internet.A missão pode não ter sido 
cumprida. Mas os de-
veres desta pleiade de 
servidores do jornal 
podem considerar-se 
preenchidos. 
Senhoras e homens 

que, semana a sema-
na, dedicam algumas 
das horas de repouso 
ao serviço desta obra, 
sem desfalecimentos. 
A única compensa-

ção para o esforço de-
senvolvido é o gosto pelo jornalismo, a comu-
nhão de amizade que os une e o cumprimento 
de uma tarefa que visa valorizar a Comunida-
de. Entretanto, é legítimo celebrar-se o aniver-
sário de “A Voz de Portugal”. 
Um período de 59 anos no contexto onde nos 

inserimos, numa sociedade de acolhimento que 
não pulsa com a mesma 
intensidade, que afere 
os valores tradicionais 
por uma bitola que não 
é a nossa e fala idio-
mas diferentes, justifica 
uma comemoração. 
Sentimo-nos, por isso, 

com direito a celebrar-
mos. 
Como? 
Da maneira mais sin-

Continuação página 2 gela: agradecendo a quem nos tem apoiado 
com a publicidade, única fonte de receita que 
possuímos, com a promessa de que tudo fare-
mos para que este veículo semanal de mensa-
gens comerciais continue ao serviço das suas 
empresas, numa associação que só pode bene-
ficiar ambas as partes e a própria Comunidade. 
Aos colaboradores dedicados, queremos mani-
festar-lhes o apreço pe-
las provas de lealdade 
recebidas, com a certe-
za de que, seja qual for 
o itinerário do nosso 
jornal num futuro pró-
ximo, as belas recor-
dações (e também as 
menos belas) do nosso 
relacionamento, fica-
rão gravadas no arqui-
vo das nossas melhores 
memórias. 
O jornal A Voz de Portugal, sempre na 

vanguarda em informar a comunidade, na 
passagem dos seus 59 anos de vida, e ape-
sar de ter havido uma grande revolução no 

jornalismo a pande-
mia atual em que vi-
vemos não impediu a 
divulgação do nosso 
jornal. 
Ao longo de todos 

estes anos tem havi-
do uma grande mu-
dança de mentalida-
des muitas das boas 
coisas que faziam 
parte das nossas vi-
das, muito foi muda-

do na vida deste jornal, temos remado con-
tra mares e marés mas sempre com o intuito 
de servir a comunidade com integridade e 
civismo. Obrigado a todos.

festejamos 59 anos de vida

BORIS JOHNSON: As negociações sobre a futura parceria eco-
nómica e política entre o Reino Unido e UE regressam hoje, por 
videoconferência. Michel Barnier e David Frost retomam a discus-
são, embora a crise sanitária se tenha juntado às divergências 

de fundo que dificultam o acordo. Apesar dos apelos, o Governo britânico 
continua a rejeitar pedir o prolongamento do período de transição para 
além de Dezembro. O FMI foi apenas o último a sugerir o adiamento.

ISABEL CAMARINHA: A CGTP tem razão quando diz que há 
“atropelos” aos direitos dos trabalhadores que não podem ficar 
confinados, mas não se percebe com clareza como é que a central 
sindical anuncia querer comemorar nas ruas o 1.º de Maio sem 

ferir as novas regras de sociabilidade. Quando se chama as pessoas às 
ruas, a resposta, a ser espontânea, não é antecipável. A direcção da CGTP 
promete explicar melhor esta semana quais são os seus planos. Veremos.
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JORGE CORREIA

Aproveitar os Ventos de Mudança

Confesso que muitas 
vezes, ao ler ou ouvir 
a atualidade da nossa 

terra natal lusitana, sinto-
-me invadido pela tristeza, 

pela deceção, pelo desapontamento, até mes-
mo pela perplexidade. 
Por vezes sou apontado como demasiado ne-

gativista, pessimista, crítico e há um ou outro 
comentário de desaprovação. São sempre todos 
bem vindos, positivos ou negativos. Contudo, 
julgo que o que passa menos compreendido, e 
aqui assumo a minha responsabilidade por não 
saber transmitir isto tão claramente quanto de-
veria, é o meu sonho e desejo de ver Portugal, 
terra que não me viu nascer mas à qual perten-
cem as minhas raízes familiares, ascender a um 
patamar de evolução que conjugue o bem estar 
social com a força e saúde económicas, uma 
cultura livre e competitiva capaz de ombrear 
com outras nações, uma terra que eu acredito e 
sei ter vasto potencial, mas que a prisão a dog-
matismos ideológicos e culturais, e consequen-
temente políticos, tem impedido consecutiva-
mente esta nação de dar os passos necessários 
rumo ao futuro. Por vezes, num exercício de 
imaginação, vejo Portugal como um individuo 
cujo corpo, voltado e caminhando em determi-
nada direção, tem, contudo, a cabeça e conse-
quentemente a face voltadas para trás. Qual o 
resultado: caminha-se de tropeção em tropeção, 
sem rumo definido porque nunca se olha para a 
frente.
Aproxima-se o 25 de Abril, data marcante, 

quase mágica, na atual estrutura política, go-
vernamental, social e até económica. Esta data 
é demasiado complexa para ser abordada num 
curto artigo em toda a sua plenitude relativa-
mente às motivações dos seus intervenientes e 
consequências para o país. 
Basta dizer que lado a lado, camaradas de re-

volução lutavam para derrubar o regime ante-
rior mas com motivações diferentes: uns para 
abrirem e modernizarem o país a todos os ní-
veis; outros para tirarem-no de uma amarra e 
colocá-lo noutra; outros, por ventura, por sim-
ples utopia. Aos primeiros e últimos a deceção 
viria pouco depois, ao aperceberem-se que afi-
nal muitos pretendiam a mudança de uma dita-
dura para outra. Apesar disso triunfou o rumo 
à liberdade. Mas a liberdade não se ganha: 
constrói-se, passo a passo, como um edifício 
que começando pelas suas fundações, eleva 
as suas paredes ao mais alto. Ao edifício anti-
go, cujas fundações estavam gastas, corroídas, 
ou pura e simplesmente eram obsoletas para 
o edifício novo a construir, importa guardar o 
que realmente é necessário, reciclar materiais 
e descartar aquilo que objetivamente não serve 
mais. Aqui é que Portugal invariavelmente tem 
falhado, salvo quando é forçado por força das 
circunstâncias a tomar a ação correta. À pala-
vra sacrifício eleva-se de imediato uma contes-
tação mais emotiva que racional na defesa do 
indefensável, cuja consequência é o constante 

atraso a que Portugal é votado. Como português 
estou cansado de ver Portugal sempre a lutar 
no campeonato dos últimos; estou cansado de 
ver Portugal ser conduzido em vez de ser con-
dutor; estou cansado da falta de visão; estou 
cansado da falta de ambição; estou cansado da 
aclamação da ignorância e do oportunismo em 
detrimento da competência e dedicação; estou 
cansado de levar “lavadelas de cara” de outras 
nações que se mostraram mais racionais e prag-
máticas nas rédeas dos seus destinos com resul-
tados mais do que comprovados; estou cansado 
de uma classe política que vez de mostrar li-
derança, com visão e ambição, não passam de 
marionetas de clientelas eleitorais às quais têm 
de ceder com prejuízo nacional; estou cansado 
da mendicância associada ao pedantismo com 
que nos dirigimos à Europa sempre à espera de 
socorro como crianças mimadas que precisa-
mos de ajuda depois de fazermos asneiras; es-
tou cansado de muita coisa, mas não desisto do 
ideal de ver Portugal explorar o seu potencial. 
Com esta aceção pretendo, e convido a todos, 

que deixemos de olhar o 25 de Abril como uma 
data de lutas ideológicas, que efetivamente ti-
veram o seu tempo, mas que não são mais cha-
madas ao caso depois de 46 anos. Estarmos a 
viver esta data como se o Estado Novo tivesse 
sido derrubado esta última semana, é tão desa-
dequado como estarmos a fazer marchas na-
cionalistas contra os espanhóis no primeiro de 
dezembro a propósito da restauração da inde-
pendência nos idos anos de 1640 após sessenta 
anos de união com a Espanha. Cada época tem 
as suas necessidades, as suas circunstâncias, os 
seus erros e acertos. 
Aprendermos com isto, recordando a História, 

é saudável; viver no passado, ou interpretar o 
presente como se ainda estivéssemos no 25 de 
Abril de 1974, persistindo em viver e reviver 
um tempo que já lá vai e que nada tem a ver 

com os tempos atuais, com as suas necessida-
des e perspetivas, é malsão por impedir o pro-
gresso. Os tempos atuais exigem a experiência 
passada, mas também exigem a visão do que 
queremos ser enquanto sociedade portuguesa. 
Manuel Alegre na entrevista que concedeu ao 
Observador nos últimos dias, responde assim a 
uma pergunta do jornalista: 
“- Vivemos tempos inéditos. O Manuel Ale-

gre, em 1975, durante o estado de sítio, teve um 
papel importante, sobretudo de mobilização do 
PS. Como é que a compara com esta situação 
que vivemos hoje em dia?
- Esta situação é mais difícil porque agora não 

sabemos ao certo quem é o inimigo, nem quan-
do é que acaba.” 
Reparem na utilização da expressão “... agora 

não sabemos ao certo quem é o inimigo...”, que 
nasce da conceção ideológica à qual Manuel 
Alegre ainda está recluso. Muitos outros, de 
todos os quadrantes políticos, se poderiam dar 
como exemplo similar. Neste presente, em que 
o passado não serve como referência por for-
ça das circunstâncias, sentem-se confundidos 
aqueles que ainda estão presos a um passado 
que deixou de existir há muito. 
Os tempos são outros e os ventos de mudança, 

quer queiramos quer não, mostram-nos que a 
paisagem à nossa volta exige novas posturas, 
novas ideias sob pena de Portugal continuar 
mergulhado no atavismo até hoje. Este é o desa-
fio que todos os cidadãos portugueses deveriam 
reconhecer neste 25 de Abril de 2020.

#EUAPOIOAPRODUÇÃONACIONAL. MARCAS UNEM-SE EM PLATAFORMA SOLIDÁRIA: Muito se especula sobre o impacto económico que Portugal enfrentará após a crise 
sanitária em que vivemos. Para todos podermos ajudar a fortalecer a economia nacional foi criado o movimento ‘Eu Apoio a Produção Nacional’ que promove o consumo de produtos na-
cionais e ao mesmo tempo ajuda “os hospitais que estão na linha da frente no combate à pandemia”. Em comunicado, os mentores desta iniciativa anunciam que foi criada uma plataforma 
no site consumirportugues.pt que permite a qualquer consumidor acesso às lojas online de várias marcas nacionais e na qual encontra “disponível um produto ou pack solidário” associado 
ao movimento. “Na compra dos produtos selecionados, 10% do valor reverte a favor dos Hospitais Públicos Santa Maria, em Lisboa, e São João, no Porto”, esclarece a referida nota. HLC 
Jewellery, Isto., Martine Love, plus351, Sanjo, Companhia das Cestas, Catarina Martins, Topázio 1874, Joana Mota Capitão Jewellery, Impetus, vinhos A&D Wines, José Maria da Fonseca 
e Quinta do Paral, as cervejas Sovina e Letra e o licor OrangeaVictoria Handmade são algumas das marcas com produção nacional que poderá encontrar na plataforma.
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HÉLIO
BERNARDO

LOPES

CRÓNICAS

DESFOCADO

Pela nature-
za das coi-
sas, o con-

flito, a diferença 
de ponto de vista, 

ou a valoração de praticamente 
tudo, está presente no seio da vida 
em sociedade. Precisamente o que 
está agora a ter lugar ao redor das 
comemorações da Revolução de 
25 de Abril na Assembleia da Re-
pública. Num ápice, pelo meio da 
COVID-19, aí nos surgiu a mais 
recente polémica sobre se esta ini-
ciativa deve, ou não, ter lugar e na 
Assembleia da República.
Para se poder compreender um 

pouco o que realmente se passa com 
este caso, há que olhá-lo com algu-
ma atenção, situando-nos do lado da 
verdade indiscutível e fugindo de lu-
gares comuns, mas, de facto, de con-
teúdo nulo.
Admita-se que o Presidente Marce-

lo Rebelo de Sousa tivesse tomado 
uma das suas usuais iniciativas con-
dicionadoras, mostrando-se com-
preensivo para com a possibilidade 

de não virem a ter lugar as come-
morações entretanto transformadas 
em polémica, sobretudo, por via da 
grande comunicação social televisi-
va, hoje fortemente alinhada com a 
Direita.
Numa tal situação, o mais provável 

seria não terem lugar as mesmas na 
Assembleia da República. Nestas 
circunstâncias, os portugueses nada 
diriam e naturalmente até se mos-
trariam compreensivos para com a 
ideia. O mais certo seria ter lugar 
uma outra cerimónia, naturalmente 
mais restrita e num outro local, em-
bora com alguma dignidade.
Ora, no presente cenário, a genera-

lidade dos portugueses nada liga ao 
que está em causa. Se forem interro-
gados, claro que dirão o expectável: 
se não podem ter lugar aglomerados 
humanos, porquê este na Assembleia 
da República? É, no fundo, a possí-
vel manifestaçãozinha de protesto e 
de poder dos pequeninos, digamos 
assim. Acontece que, tendo sido 
aprovadas as comemorações na As-
sembleia da República, assumiria 
foros de ridículo estarem ali apenas 
um representante de cada partido 
com assento parlamentar, para lá de 
uns quantos convidados, certamente 

espalhados por lugares exteriores ao 
hemiciclo. Portanto, não deverá ser 
como usualmente, mas a verdade é 
que, com adequadas cautelas, a ce-
rimónia pode ter lugar. As cautelas 
devem ser suportadas no domínio 
da ordem de chegada e de saída, no 
respetivo distanciamento temporal e 
espacial, bem como nas garantias sa-
nitárias durante as intervenções dos 
detentores de soberania. E também 
nos cuidados a ter na utilização dos 
lavabos, sobretudo, por parte dos 
convidados, menos conhecedores da 
estrutura interna da Assembleia da 
República. E depois, toda a estrutura 
da Assembleia da República deverá 
ter sido, antecipadamente, desinfe-
tada, em ordem a garantir a mínima 
probabilidade de contágio. E tam-
bém se impõe uma criar a espécie 
de guiamento automático dos que ali 

tiverem de se deslocar, portadores de 
um número que deverá ser tido em 
conta ao longo da entrada e do per-
curso, a fim de acabarem por ir parar 
aos seus lugares já assinalados. Uma 
eficaz sinalética. A polémica deve-se 
ao facto de, ainda hoje, a Revolução 
de 25 de Abril não ter sido realmente 
digerida por muito boa gente. E tam-
bém por um ou outro que, por razões 
só suas, perceberam ter ficado por 
um fraco caminho na História Polí-
tica da III República. E por tudo isto, 
há um dado que é certo: com ou sem 
cerimónia na Assembleia da Repú-
blica, os portugueses irão fazer a sua 
vida, lamentando, obviamente, as 
limitações sociais criadas pelo surgi-
mento da COVID-19. Objetivamen-
te, não existe qualquer polémica, a 
não ser a criada e alimentada pela 
grande comunicação social.

Estamos todos
na mesma metáfora

Tenho colec-
cionado as 
figuras de es-

tilo da pandemia e, lamentando 
embora a já habitual escassez de 
silepses, devo dizer que vou regis-
tando com agrado alguma varie-
dade de recursos. 
Começo por referir a prosopopeia, 

com que alguns místicos 
têm posto palavras na 
boquinha minúscula do 
vírus. Apesar de serem, 
na sua maioria, ateus, 
estes autores acreditam, 
ao que parece, que a 
deusa Gaia, ofendida 
com as emissões de car-
bono, o degelo das calo-
tes polares e o consumo 
imoderado de gorduras 
saturadas, enviou o seu 
filho Corona à Terra, 
não para redimir os nossos pecados, 
mas para os assinalar e punir. De-
pois de ter gerado os doze titãs, os 
três ciclopes e os três hecatonqui-
ros, a Mãe-Terra dedica-se agora a 
empreitadas bastante mais peque-
nas e concebeu um agente infeccio-
so submicroscópico para castigar o 
nosso estilo de vida desrespeitador 
da Natureza. Provavelmente cega 
pela ira, em vez de inventar um tsu-
nâmi que levasse todos os carros a 
diesel ou uma praga de gafanhotos 
que destruísse especificamente as 

empresas petrolíferas, produziu um 
vírus que é especialmente nocivo 
para idosos e pessoas com proble-
mas respiratórios. Pelos vistos, há 
uma relação directa entre a deserti-
ficação da Amazónia e a bronquite 
asmática.
Há ainda duas metáforas bastante 

populares, mas difíceis de sustentar: 
uma militar e outra náutica. A mili-
tar é a da guerra: estamos em guer-
ra contra o vírus, os profissionais 
de saúde estão na primeira linha 

de combate, todos te-
mos de nos proteger da 
ameaça. É uma metáfo-
ra problemática porque 
o inimigo não sabe que 
estamos em guerra (o 
que é raro, nas guerras), 
os soldados não têm ar-
mas capazes de matar o 
inimigo (também não é 
frequente), a protecção 
é lavar as mãos com 
água e sabão (não é das 
acções bélicas mais es-
pectaculares).

A metáfora náutica é: estamos to-
dos no mesmo barco. Também é 
deficiente porque fica um pouco 
aquém da realidade, se não for de-
senvolvida. Talvez estejamos todos 
no mesmo barco, mas é um daqueles 
barcos grandes, em que há camaro-
tes de primeira classe e camaratas 
no porão. E o porão já começou a 
meter água. Portanto, e em resumo, 
se vai operar figuras de estilo, deixe 
as metáforas náuticas para os enge-
nheiros navais.

RICARDO A. 
PEREIRA

REVISTA VISÃO

REINO UNIDO: NÚMERO DE MORTES DISPARA E ULTRAPASSA OS 800 ÓBITOS NUM DIA
As autoridades de saúde do Reino Unido revelaram, na tarde desta terça-feira, que nas últimas 24 horas o país registou 4.301 novos casos de infeção e 
823 novas mortes relacionadas com o novo coronavírus. O número de vítimas mortais disparou em relação a segunda-feira, quebrando assim três dias 
consecutivos de quedas. (888 óbitos no sábado, 596 no domingo e 449 na segunda-feira). O número total de mortes no país é agora de 17.337. Por outro 
lado, o número de novos infetados com a Covid-19 desceu em relação a segunda-feira, com um acréscimo de 4.301 novos casos no último dia. O número 

total de casos de infeção, contabilizado até às 09:00 de hoje, é agora de 129.044 desde o início da pandemia. As autoridades 
de saúde confirmam ainda que, ao todo, já foram realizados 535.342 testes. Até às 9h00 desta terça-feira foram feitos 18.206.
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CONTRIBUEZ À RÉDUIRE
LA PROPAGATION DE LA COVID-19

Les symptômes de la COVID-19 
peuvent être très faibles ou graves, 

et leur apparition peut survenir jusqu’à 
14 jours après l’exposition au virus.

PRENEZ CES MESURES POUR RÉDUIRE LA PROPAGATION 
DE LA MALADIE À CORONAVIRUS (COVID-19) :

SYMPTÔMES SI VOUS PRÉSENTEZ DES SYMPTÔMES 

Suivez les conseils 
de votre autorité locale de 

santé publique.

Lavez vos mains fréquemment 
avec de l’eau et du savon 

pendant au moins 20 secondes.

Utilisez un désinfectant pour 
les mains à base d’alcool 
lorsqu’il n’y a pas d’eau et 

de savon sur place.

Évitez de 
vous toucher  

les yeux, le nez 
ou la bouche.

Évitez les contacts 
rapprochés avec des 
personnes malades.

Toussez et éternuez 
dans le creux de votre 

bras et non dans 
vos mains.

Restez à la maison autant que 
possible et si vous devez sortir, 
assurez-vous de respecter les 

consignes d’éloignement physique 
(environ 2 mètres).

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LA COVID-19 :
1-833-784-4397 canada.ca/le-coronavirus

Restez à la maison 
et isolez-vous pour 

éviter de transmettre 
la maladie à d’autres.

Évitez de visiter des 
personnes âgées ou 

des personnes ayant des 
problèmes de santé, car 

elles sont plus susceptibles 
de développer une 

maladie grave.

Téléphonez avant 
de vous rendre chez 

un professionnel de la santé 
ou appelez votre autorité 
locale de santé publique.

Si votre état s’aggrave, 
appelez immédiatement 
votre professionnel de la 
santé ou votre autorité 

de santé publique et 
suivez ses instructions.

FIÈVRE
(supérieure ou égale à 38 °C)

TOUX

DIFFICULTÉ À RESPIRER

CYAN MAGENTA DIE CYAN

YELLOW BLACK CYAN CYAN
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Perguntas para o Doutor Arruda

Depois de ficar em confinamento pelo 
último mês ou mais, tive muito tempo 
para ler sobre esse vírus chamado co-

vid-19. Embora eu não tenha nada além de 
respeito pelo nosso governo provincial e nosso 
diretor de saúde pública, nosso colega açoriano 
Horácio Arruda e, para ser claro, acho que eles 
estão fazendo um trabalho louvável.
Mas se eu pudesse ter uma conversa com nosso 

colega açoriano, teria algumas perguntas para ele 

sobre esta crise do covid-19. Isso não é de forma 
alguma um sucesso para o dr. Arruda, eu gostaria 
que ele me esclarecesse sobre certas questões re-
lacionadas a esta crise.
No dia 21 de fevereiro o  Dr. Arruda deu uma 

entrevista para a nossa comunidade portuguesa. 
Naquela entrevista ele afirmou que a China rea-
giu bem ao surto do vírus em seu país. Em retros-
petiva, ele ainda acredita que isso seja verdade? 
Ainda sobre a China, eles fecharam as viagens da 
região de Wuhan para o resto da China, mas ainda 
permitiu que milhões de viajantes chineses viajas-
sem internacionalmente da região, portanto, espa-
lhando o surto para o resto do mundo; se tivessem 
fechado no início do surto na região de Wuhan, 
poderiam ter impedido a propagação mundial do 
vírus?
Outra questão que tenho é, a OMS (Organiza-

ção Mundial da Saúde) em 14 de janeiro de  2020 
disse que não havia nenhuma  transmissão de hu-
mano para humano do vírus. Se eles tivessem sido 
sinceros sobre o risco potencial de transmissão de 
humano para humano, isso nos daria tempo para 
nos prepararmos para o surto aqui no Quebeque?
Agora, algumas perguntas sobre como lidamos 

com a pandemia aqui no mercado interno. A 13 de 
março, a província de Quebeque declarou estado 
de emergência sanitária e foi uma das primeiras 
a entrar numa paralisação económica completa. 
Enquanto isso, o governo de Trudeau demorou 
mais quatro dias para fechar a fronteira com voos 

internacionais, incluindo voos da China. Se o go-
verno de Trudeau tivesse agido de acordo com o 
que estávamos fazendo aqui no Quebeque, teria 
ajudado a desacelerar a propagação do Covid-19?  
E, embora seja verdade que Quebeque tenha sido 

uma das primeiras jurisdições a entrar em quaren-
tena nacional, ainda somos um dos mais atingidos 
em número de casos e número de mortes, existe 
uma explicação de saúde pública para isso?
Outra coisa que gostaria de saber sua opinião 

é, com todos os cortes orçamentais liberais do 
governo Couillard em nosso sistema de saúde, 

incluindo os centros de saúde de longo prazo 
(CHSLD), eles afetaram nossa capacidade de rea-
gir e nos preparar para a propagação da pandemia 
nessas instalações?
Agora vamos voltar nossa atenção para os efei-

tos colaterais da pandemia / quarentena. Como 
ele é o diretor de saúde pública, eu gostaria de ter 
sua opinião médica sobre os efeitos da paralisa-
ção económica na saúde mental da população. À 
medida que o desemprego se aproxima de 20%, 
cada aumento de 1% pode resultar em aumento 
de 3,3% nas overdoses de drogas e aumento de 
1% nos suicídios. A saúde pública considerou os 
efeitos que esse desligamento teria sobre depres-
são, ansiedade, dependência, violência doméstica 
e taxas de suicídio? Eu pensaria, como todas as 
pessoas que perderam seus empregos ou empre-
sas, que esses problemas mentais podem ser um 
grande problema.
Em suas conferências de imprensa diária, parece 

que ele apoia a criação de uma certa imunidade de 
grupo (Herd Immunity) . Embora ainda seja ne-
cessário um certo tempo para obter a vacina, qual 
pode ser a melhor maneira de criar imunidade de 
grupo? É uma opção para obter imunidade de gru-
po que mandamos as crianças de volta à escola 
antes do verão, para que a segunda onda do vírus 
depois do verão seja menos mortal?   Estou per-
guntando isso porque houve países que adotaram 
essa abordagem desde o início. Vamos olhar para 
a Suécia por um momento. Segundo as estatísti-

cas, a Suécia tem 137 casos positivos para cada 
100.000 pessoas, aqui no Quebec o número é 206 
para cada 100.000, embora a Suécia nunca tenha 
tido que fechar a economia. Eu sei o que você está 
pensando, “sim, mas veja o número de mortes”. 
Então, vamos ver esses números também. Na 
Suécia, eles têm 15 mortes para cada 100.000 pes-
soas. Aqui em Quebeque são 9.5 mortes para cada 
100.000 pessoas, mas essa diferença no número 
de mortes pode ser explicada pelo fato de a Suécia 
ter 20% da população com mais de 65 anos, mas 
em Quebec esse número é de apenas 16,2%?    
Se nos compararmos com o resto do mundo, te-

mos 80 mortes por milhão de pessoas, enquanto o 
resto do mundo tem uma média de 35 mortes por 
milhão de pessoas. Um teste de anticorpo contra 
coronavírus realizado por cientistas da Universi-
dade de Stanford concluiu que a infeção é mais 
comum do que se pensava anteriormente e pos-
sui uma taxa de mortalidade mais baixa do que 
os dados atuais sugerem. Isso poderia ser verdade 
e, portanto, estamos mais próximos da imunidade 
do que pensávamos?
Eu também tenho algumas perguntas sobre al-

guns medicamentos que podem ser usados para 
tratar o Covid-19. Há uma grande quantidade de 
artigos por aí dizendo que alguns médicos estão 
prescrevendo alguns medicamentos que foram 
usados no passado para tratar outras doenças, 
como hidroxicloroquina. Qual é a sua opinião mé-
dica sobre esse e outros medicamentos usados no 
tratamento do Covid-19?
De acordo com o professor Yitzhak Ben Israel, 

da Universidade de Tel Aviv, que estudou as ta-
xas de novas infeções por coronavírus nos EUA, 
Reino Unido, Suécia, Itália, Israel, Suíça, Fran-
ça, Alemanha e Espanha, os números contavam 
uma história surpreendente: independentemente 
de o país colocar em quarentena como Israel ou 
fazer negócios como de costume como a Suécia, 
o Covid-19 atingiu o pico e diminuiu exatamente 
da mesma maneira. Seus gráficos mostram que to-
dos os países experimentaram padrões de infeção 
aparentemente idênticos, com o número de picos 
infetados na sexta semana e diminuindo rapida-
mente depois de oito semanas. Existe uma expli-
cação científica para esses padrões?  
Outra pergunta que tenho é em relação às nossas 

estatísticas aqui no Quebeque. A partir de quinta-
-feira 16 abril th tivemos 3068 pessoas que recu-
peraram de Covid-19, há uma razão médica por-
que essas pessoas ainda estão inclusas no número 
de casos positivos?
Concluindo, gostaria de ter a opinião do Dr. Ar-

ruda sobre como lidar com as informações erra-
das. Ele acha que o governo deveria censurar in-
formações erróneas sobre o vírus ou ele está mais 
convencido de que o trabalho do governo não é 
censurar, mas sim fornecer o máximo de informa-
ções corretas e úteis para combater a desinforma-
ção?
Todos nós estamos passando por esses momen-

tos difíceis juntos e precisamos permanecer uni-
dos na luta contra esse vírus perigoso. Vamos pas-
sar através disto e sair do outro lado muito mais 
fortes e mais bem preparados para uma futura 
pandemia, ao menos espero que sim. 

MICHAEL COSTA

CRÓNICA

NÚMEROS DIÁRIOS DE MORTES E DE INFETADOS VOLTAM A SUBIR EM ITÁLIA: A Proteção Civil italiana revelou, há momentos, os dados mais 
recentes relativos à pandemia do novo coronavírus no país, os quais dão conta de que nas últimas 24 horas foram registados mais 534 mortes por causa 
da Covid-19, impondo um aumento em relação à véspera (454). Estes novos números relativos aos óbitos quebram também a tendência de redução que se 
vinha registando nos últimos dias (454 óbitos na segunda-feira, 433 no domingo, 482 no sábado), mas ainda assim continua a refletir uma fase decrescente 
da pandemia em Itália. No total, o país conta já com 24.648 mortes relacionadas com Covid-19. Também aumentou o número de casos de pessoas infetadas 

com o SARS-Cov-2. Nas últimas 24 horas, foram registados mais 2.729 infetados, inflacionando os dados (2.256) e que tinham 
sido os mais baixos desde o dia 10 de março, o mesmo dia em que foi alargada a quarentena a todo o país.
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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

O lugar do 25 de Abril é na Assembleia

O melhor esclarecimento sobre a polé-
mica em torno das celebrações do 25 
de Abril veio de Catarina Martins, do 

Bloco de Esquerda. Disse a deputada: “Não se 
trata de abrir o parlamento para festejar. 
Trata-se de não o fechar no dia em que se assi-

nala a democracia.” A partir desta definição do 
que está em causa, podemos discutir se devem 
ser 50 ou 30 convidados ou se será melhor apa-
recerem 50 deputados em vez dos 77 aprovados. 
Podemos admitir que em vez dos 130 deputados 
e convidados previstos devam ser só 90. Mas 
depois de se assumirem todas as precauções, to-
dos os limites que cumpram as regras sanitárias, 
obedecendo a todas as acções que sirvam como 
exemplo, o 25 de Abril que não pode sair à rua 
deve ser celebrado na Assembleia.
Para começar, constate-se o óbvio:
a comemoração nos termos em que foi anuncia-

da foi aprovada por 90% da representação par-
lamentar. Ao que sabemos, esse momento cul-
minou dias de negociações que envolveram os 
partidos, o Governo, o presidente da Assembleia 
da República e o Presidente. Estando descartada 
a possibilidade de uma festa com os contornos 
tradicionais, as opções em aberto ou davam para 
uma cerimónia desalmada feita por videoconfe-
rência ou num momento que conservasse a sole-
nidade possível da data. 
Optou-se, e bem, pela segunda via. A casa da 

democracia não fechou as portas até agora e não 
o podia fazer no dia em que evoca o momento 

que as abriu de vez.
Não colhem por isso os apelos dos subscritores 

de uma petição a correr quando dizem que “não 
se admite” a comemoração quando “se pede aos 
portugueses que se abstenham de sair de casa”. 

Primeiro, porque há milhares de portugueses 
que, no cumprimento das suas obrigações ou ne-
cessidades, têm de sair de casa todos os dias. É 
o que se exige aos políticos que nos representam 
no 25 de Abril. 
“Não faças aos outros o que não queres que te 

façam a ti”, continua o texto da petição, insi-
nuando que o confinamento é um castigo e não 
uma protecção, e sugerindo que o 25 de Abril, 

mais do que um momento solene da democracia, 
é uma espécie de festim luxuriante destinado a 
privilegiados.
Com todas as garantias de segurança, com 

menos convidados e menos deputados (o PS e 

o PSD já o assumiram), a cerimónia na Assem-
bleia faz todo o sentido. Se o líder do CDS se 
ausentar, sobra a conclusão: para ele, evocar o 
25 de Abril não é um seu dever enquanto líder de 
um partido democrático. 
É apenas uma extravagância que um bando de 

privilegiados utiliza para, como afirma a petição, 
escaparem ao confinamento e se adornarem com 
cravos e banquetearem com discursos.

MANUEL CARVALHO
JORNAL PÚBLICO
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Não é p’ra 
b r i n c a r 
esta co-

risca pandemia 
que está atacan-
do os humanos 

em todo o globo. Eu pessoalmente 
sinto-me com sorte porque estou 
trabalhando, bom menos 5 horas 
por semana mas até não está mau, 
pelo contrário, estou contente com 
este horário. 
A conversada está trabalhando de 

casa, e até está a gostar deste siste-

ma, pelo menos não foi LAY-OFF, 
como andam a dizer e escrever, in-
clusive o  jornal que tão generosa-
mente me acolhe no seu seio. Não 
seja isto derivado dos efeitos desta 
COVID 19, mas penso que não, ou 
pelo menos espero que a nossa lín-
gua portuguesa não anulou a palavra 
DESPEDIMENTO. 
Dizia eu que a respeito deste Lay 

Off, ouvi pela pimeira vez da boca 
do meu sobrinho nos Açores, nós 
que somos açorianos mas falamos 
português, olha que não gostei, mais 
danado fiquei quando vi a mesma 
palavra na Voz de Portugal. Agora 
é melhor estar calado e não dizer 
mais mal d’ A Voz de Portugal, por-
que más línguas não faltam por este 
mundo fora, mesmo fechados em 
casa. Agora também vou vos falar 
de tantas coisas inúteis que temos ao 
longo dos anos arrecadado p’ra casa, 
ou também que compramos sem 
pensar cinco segundos se realmente 

Emanuel Rego
Representante de hipoteca Desjardins

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

Coisas do Corisco
JOSÉ 
DE SOUSA

seria necessário no nosso dia a dia.
O pior é que todas estas, ia dizer 

porcarias, dizia eu que o pior é que 
vamos dar é muito trabalho aos nos-
sos filhos e netos p’ra acartar todos 
estes objetos úteis ou não que acu-
mulamos durante uma vida, bom, 
aqueles que não mudam de casa 
todas as segundas-feiras,  por amor 
ou a pensar deixar p’rós filhos mais 
tarde, o certo é que eles, os filhos, 
ja têm igual ou melhor e mais mo-
dernos aparelhos de cozinha e ferra-
mentas de construção que nós.  
Triste também é ver os nossos pais 

a serem maltratados e morrendo sós 
nestas casas de terceira idade. Tris-
te é também os políticos que ainda 
o verão passado e muitos anos p’ra 
trás, todos os partidos juntos, anda-
ram a cortar nos orcamentos, ainda 
seis meses a esta parte, eram consi-
derados uns grandes economistas, 
grandes administradores dos dinhei-
ros públicos, havia dinheiros a mais, 
este governo que entrou, andava a 
nadar em fortunas que os liberais 
conseguiram poupar, o resultado 
está à vista. 
Tenho entrado em várias destas ca-

sas de terceira idade durante o meu 
dia de trabalho, desculpem, mas 
enjoa a urina e a cocó que até quei-
ma as narinas, mas nunca ninguém 
destes que andam agora a reparar o 
motor do avião em pleno voo, como 
dizem muitas vezes, sentiram a ne-
cessidade de pôr um pé no chão e 
dizer, basta de tratar os nossos pais 
desta maneira. Tem uma que há pou-
co tempo entrou com as câmaras de 
TV atrás de si e andou a visitar uns 
destes centros, não viu nada a se-
nhora, estava tudo a cheirar a sabão 
branco e azul. Não digo nomes p’ra 
não me apoquentar, mas isto é uma 
pouca vergonha...! Passa fora. Quan-
do isto terminar lembremo-nos que 
não fomos salvos por governantes e 
ceo’s. fomos salvos por médicos, en-
fermeiros e voluntários.

Agradecimento em Reflexão

Em vários mo-
mentos da 
História da 

Humanidade, muitas vezes sem 
nada de humana, viveram-se tem-
pos de medo e alarme social. Po-
dia elencar vários desses tempos. 
Outros já o fizeram com dados 
mais ou menos correctos a fim de 
que não pensemos que é esta a pri-
meira vez ou um momento único o 
que estamos a viver.
Estava eu em Lisboa, no início de 

Fevereiro deste ano, quando as pri-
meiras notícias sobre um vírus, que 
matava particularmente idosos, sur-
giram numa cidade chinesa de nome 
Whuan. Fui a várias farmácias com 
o intuito de comprar máscaras de 
protecção. Curiosamente, já não 
havia nenhuma à venda. Não fiquei 
alarmada. Porém, logo que cheguei a 
Ponta Delgada adquiri as possíveis – 
de notar que já havia racionamento – 
na farmácia onde faço regularmente 
as minhas compras de medicamen-
tos e outras do foro daqueles estabe-
lecimentos. Curiosamente, e sempre 
na minha linha de pensamento e 
sentimentos, disse ao meu filho no 
aeroporto: - “Mais uma vez Deus 
está a proteger as crianças.” E ele: 
“- Lá está a mãe com as suas teorias 
de que os meninos têm uma rela-
ção especial com o seu Deus.” Não 
respondi. Eu sei do que falo quan-
do olho para uma criança e vejo a 
inocência a transparecer nos gestos, 
no sorriso, na gargalhada límpida, 
na confiança total nos que o amam. 
E o agora chamado Covid19 disse-
minou-se por todos os Continentes, 
Países e lugares mais remotos da 
Terra. Não se importou com aqueles 
que sempre se julgaram imunes ao 
sofrimento; rejeitou reis e senhores 
do dinheiro guardado avaramente 
em contas bancárias que nunca terão 
oportunidade de usar atendendo a 
que as quantias lá depositadas exce-
dem largamente o que podem gastar 
durante o seu tempo de vida. Os ho-

mens assustaram-se. Pensavam que 
podiam continuar a regulamentar o 
mundo, com desmandos e roubos 
a bancos, empresas e afins. Foram 
obrigados a ficar em casa, tanto os 
pobres como a classe média, os ri-
cos e os muito ricos. E agora?
Teorias da conspiração não têm 

faltado. Foram os Chineses; foram 
os Americanos. O virús criado em 
laboratório escapou ao controle… 
O planeta Terra esgotou os seus 
recursos. Cansou-se. O homem 
disse, promulgou, reuniu, gritou: “- 
Vamos salvar a Terra. Não haverá 
mais plásticos, nem lixo que não se 
degrada, nem animais mortos para 
vestir senhoras chique ou amantes 
adoradas. Mas…devagarinho, como 
uma criança que não quer fazer todo 
o “trabalho de casa”. E a destruição 
continuava. E havia gente que di-
zia: “ – Qual aquecimento global! 
Disparate. A Amazónia, o pulmão 
do Mundo? Destrói-se que é gran-
de. Precisamos fazer barras de oiro 
para nosso proveito e gozo.” Caiu 
tudo por terra. O medo encheu as ci-
dades. Os governantes mais atentos 
tomaram medidas – as mais adequa-
das – para salvar a sua população 
de ser dizimada em larga escala. Os 
Trumps e Bolsonaros só se preocu-
param quando lhes bateram à por-
ta os milhares de mortos e doentes 
sem recursos para tratamentos que 
eles descuraram em tempos de paz 
e saúde.Contamos os mortos todos 
os dias, participamos na Eucaristia 
através de vidros, olhamos de lá-
grimas nos olhos um Bispo vestido 
de branco que, debaixo de chuva, 
atravessa a Praça de S. Pedro em di-
recção ao altar para dar ânimo aos 
corações feridos dos que perderam 
familiares sem os poderem enterrar. 
Dou por terminado este trabalho de 
reflexão. Agradeço do mais íntimo 
do meu coração aos médicos, en-
fermeiros, senhores de recolha de 
resíduos das nossas casas, meninas 
e senhores dos supermercados, far-
macêuticos e todos aqueles que nas 
ruas e serviços são o nosso escudo 
de protector nestes tempos de sofri-
mento. 

PROF.ª MARIA 
DA CONCEIÇÃO 
BRASIL

Adiamento da Jornada Mundial 
da Juventude era previsível

O cardeal patriarca de Lis-
boa disse que o adiamen-
to da Jornada Mundial 

da Juventude para 2023 era “pre-
visível” e o bispo Américo Aguiar, 
que coordena a organização do 
evento, espera que seja um tempo 
para reconquistar a normalidade.
Em declarações à Rádio Renas-

cença, o cardeal patriarca, Manuel 
Clemente, disse também que a prio-
ridade no momento é o combate à 
pandemia. “Era uma notícia previ-
sível desde que a pandemia se ma-
nifestou com esta intensidade e sa-
bendo nós que ainda vamos ter de 
esperar um tempo longo, mais longo 
do que nós prevíamos, para que haja 
uma vacinação disponível e univer-

sal que possa evitar essa pandemia, 
era previsível que tudo se adiasse”, 
disse o cardeal patriarca de Lisboa. 
À Lusa, o bispo Américo Aguiar, 
que coordena a organização da Jor-
nada Mundial da Juventude em 
Lisboa, disse que desde o início da 
pandemia que o possível adiamento 
era tema de conversa, e declarou “to-
tal solidariedade” com a decisão do 
Papa Francisco, que, sublinhou, re-
flete uma preocupação com a segu-
rança dos jovens e das suas famílias 
e com a sua participação num evento 
de multidões num contexto de pan-
demia, mas também com as suas 
condições económico-financeiras, 
que se podem refletir também na sua 
capacidade de viajar.
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JOÃO GAGO DA CÂMARA

PARALELO 38:

Não bate a bota com a perdigota

Deixem-se de romantismos 
revolucionários, de “abri-
lismos” exacerbados - em 

Portugal, passadas quatro déca-
das e meia após a revolução, já 
ninguém precisa de lições de de-

mocracia - e respeitem os mortos e as famílias 
destroçadas
Discordo da comemoração do 25 de Abril 

na Assembleia da República imposta pelo 
Presidente da Assembleia da República e 
com as presenças óbvias do Presidente da 
República, Primeiro Ministro, governan-
tes da República, deputados e convidados. 
Em coerência, deviam todos comemorar a 
efeméride das suas janelas, varandas e on-
line, conjuntamente com os dez milhões 
de portugueses, que mais não fosse como 
forma de lhes dar o exemplo após os terem 
confinado, compulsivamente, e durante 
semanas a fio, às suas habitações, detendo ainda 
desobedientes. 
O meu neto, de apenas oito anos de idade, tele-

fonou-me um dia destes a dizer-me que estava tão 
entediado que dava por si a correr à volta do sofá. 
É que assim não bate a bota com a perdigota! Dei-
xem-se de romantismos revolucionários, de “abri-

lismos” exacerbados - em Portugal, passadas qua-
tro décadas e meia após a revolução, já ninguém 
precisa de lições de democracia - e respeitem os 
mortos e as famílias destroçadas. Preocupem-se 
com a economia, quase em pantanas, e com a sub-
sidiação às empresas empregadoras, sem as endi-
vidar com falácias de linhas de crédito Covid-19. 
Os empresários não são em nada inferiores aos 
banqueiros, que receberam milhões “atirados de 

helicóptero” e que agora, injustamente, em voos 
a pique de abutres, se voltarão a encher com o fi-
nanciamento da desgraça. Sosseguem nas poltro-
nas e nos sofás e, em hora a combinar, ponham o 
cravo ao peito e cantem para a rua a “Grândola” 
e o “Depois do Adeus” com o povo todo. Deem 
o exemplo, esse sim cívico, aos portugueses. O 

povo comemora em casa e o povo, que se saiba, 
continua a ser quem mais ordena.

CRÓNICA

25 DE ABRIL: NÃO ESTARÃO MAIS DE 100 PESSOAS NAS CERIMÓNIAS NO PARLAMENTO: As comemorações do 25 de abril na Assembleia da 
República, marcadas para o próximo sábado, não vão contar com mais de 100 pessoas. Devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, a Assembleia 
da República tinha decidido na semana passada realizar a sessão solene do 25 de Abril no parlamento com um terço dos deputados (77 dos 230 parlamentares) 
e menos convidados, com o gabinete de Ferro Rodrigues a estimar então que estivessem presentes cerca de 130 pessoas, contra as 700 do ano passado. A 
informação foi transmitida pela porta-voz da conferência de líderes Maria da Luz Rosinha. Os partidos reuniram-se esta terça-feira, mas o assunto não foi abor-
dado diretamente durante a mesma. A deputada do PS disse que o assunto foi “falado” no final da reunião e os dois maiores grupos 
parlamentares manifestaram a intenção de reduzir o número de deputados inicialmente previsto.
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Obrigado aos Nossos Heróis da Comunidade

SYLVIO MARTINS

As vezes ouvimos histórias de heróis que 
se tornam autênticas lendas. Diversas 
vezes ouvimos falar de pessoas que sal-

vam vidas tal como polícias, médicos, enfer-
meiros, bombeiros, políticos, e muitas mais... 
Mas na verdade é que esquecemos o que é o 
mais importante para nós...
Sim, são os nossos heróis da comunidade, eles 

não salvam vidas, mas sim ajudam a comunida-
de a sobreviver nesta altura tão complicada. Fui 
através da nossa comunidade para ver um boca-
dinho o que se passava e captar ligeiramente al-
gumas pessoas que arriscam as suas vidas para o 
bem da comunidade portuguesa e não só.
Constatei que através da comunidade as mer-

cearias estão todas abertas e com proteção para 
os empregados, estas sestas são o Picado, Chou-
riçôr, Sá e Filhos, Soares e Filhos, Inter Marché 
Universal. Sem esquecer as Padarias tais como 
Notre Maison, Lajeunesse, São Miguel e Coim-
bra. Restaurantes Braseiro, Sizzle, Coco Rico, e 
outros comércios de primeira linha, Quincaille-
rie Azores, a peixaria São Miguel sem esquecer 
a Caixa Desjardins Portuguesa que estão todos a 

fazer um trabalho sensacional e profissional.

RESTAURANTES EM PERIGO
Devido às medidas de resguardo, consegui en-

comendar comida com o com Uber Eats de vá-
rios restaurantes encomendar um frango, ou ba-
calhau com natas.
Eu sei que a restauração sofreu uma grande que-

da quando a maioria dos restaurantes fecharam. 
Calculando e recalculando, um casal faz uma 

média 15% a 38% do seu ordenado na restaura-
ção e, agora, todos estão a fazer almoços e jan-
tares em casa (de 0 a 3% agora). Alguns estão 
a experimentar na cozinha... para alguns é uma 
vitória, outras é uma desgraça, cozinhar não é 
para todos, mas no Facebook podemos ver al-
gumas vitórias, cozinhando de tudo, sobremesas, 

pão, pratos simples ou complicados e de vez em 
quando pratos tradicionais à portuguesa. Hoje 
em dia, temos tempo para tudo, cozinhar é uma 
delas.

A NOSSA COMUNIDADE
Todas as semanas estou presente na divulgação 

de assuntos da atualidade. Alguns criticam esta 
secção, mas é importante de notar o que se pas-
sou e as grandes decisões que foram tomadas.
Para a igreja Santa Cruz, apesar que a medida 

de urgência vai acabar no início de maio e que o 
governo do Quebeque informou que não haverá 
nenhum evento cultural ou agrupamento social 
até julho. Então contactei a organizadora da fes-
ta de São João e a qual me informou que deci-
diram anular as festas. E sabendo isso, não vai 

haver nenhuma “Marcha” nem do Oriental, nem 
da APC. Muitos estavam a espera de ver estas 
lindas marchas as quais são uma das mais belas 
tradições portuguesas no sei da nossa comunida-
de portuguesa. 
No Facebook temos alguns “LIVE” das domin-

gas do Divino Espírito Santo. Apesar do contex-
to atual, devemos continuar a viver o momento 
e continuar com as nossas tradições, obrigado 
Michael Costa e Antero Branco, foram lindos 
momentos no Facebook. 
Viva o Espírito Santo!
Para finalizar, todas estas fotos são dedicadas 

aos nossos heróis que continuam a trabalhar, cla-
ro está que não coloquei a minha foto porque eu 
estou a divulgar algumas histórias e a informar 
a comunidade sobre alguns acontecimentos mas 
como não há acontecimentos, festas ou eventos 
comunitários, eu estou a relatar o que se passa 
aqui em Montreal. Vou continuar a informar-vos 
e captar algumas fotos aqui e ali.
Obrigado aos nossos heróis e até a próxima!

COMUNIDADE

MORREU EMBAIXADOR DE PORTUGAL NO QATAR
O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa recebeu, esta terça-feira, um telefonema do emir do Qatar, xeque Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, a transmitir 
as suas condolências pelo recente falecimento em posto do embaixador de Portugal em Doha, Ricardo Pracana”, lê-se no documento. “O Presidente Marce-
lo Rebelo de Sousa, que lamentou profundamente o falecimento do embaixador português, agradeceu este gesto do emir do Qatar, que tomou a seu cargo 
a transladação do corpo para Portugal”, termina a nota. Ricardo Eduardo Vaz Pereira Pracana esteve como embaixador de Portugal em Harare (Zimbabué) 

até dezembro de 2018, tendo sido nomeado por Marcelo Rebelo de Sousa como chefe da missão diplomática portuguesa em 
Doha em 25 de janeiro de 2019, como ministro plenipotenciário de 1ª. classe.
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Obrigado aos Nossos Heróis da Comunidade
COMUNIDADE

ITÁLIA: BEBÉ TESTOU POSITIVO À COVID-19. MÃE TAMBÉM ESTAVA INFETADA
Uma criança que nasceu na semana passada no hospital Beauregard, na comuna italiana de Aosta, testou positivo para o novo coronavírus. Segundo a 
informação avançada pela agência de notícias italiana ANSA, o nascimento ocorreu na noite entre quinta e sexta-feira da semana passada. A mãe tam-
bém testou positivo à Covid-19 e deu à luz com 38 graus de febre. 
O resultado ao teste foi comunicado à família no dia seguinte ao nascimento. De acordo com a imprensa italiana, o bebé está bem e é assintomático Por 
segurança, a criança será mantida em observação, isolada junto com a mãe, durante 15 dias. Dentro do hospital Beuregard, 
o internamento nas enfermarias de obstetrícia e pediatria foi reorganizado. 
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NOTÍCIA

A SUA LIVRARIA PORTUGUESA
COM BONS PREÇOS COM CERTEZA

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

ESPECIAL DO MÊS DE MAIO
LIVROS E CD’S A 5$

Covid-19: Pais e professores em São Miguel
tentam ainda adaptar-se ao ensino digital

No primeiro dia de telescola no país, em 
São Miguel, arquipélago dos Açores, 
pais e professores preocupam-se, ain-

da, em conseguir aceder às plataformas digi-
tais e garantir que todos os alunos têm acesso 
aos conteúdos que são disponibilizados ‘onli-
ne’.

Ainda não são 09:00 quando Sara Santos e Pe-
dro Pereira recebem a agência Lusa em sua casa. 
Sara dá aulas de Educação Musical a alunos ao 
1.º ao 9.º ano e Pedro é professor de Educação 
Física, ambos na Escola Básica Integrada de 
Ponta Garça.
É também nesta freguesia do concelho de Vila 

Franca do Campo que moram e é a partir de 
casa que, sem aulas marcadas para aquela hora, 
se preparam para dar apoio a alunos que tentam 
aceder a outras aulas, ao mesmo tempo que a fi-
lha, Maria Jasmim, de 12 anos, aguarda o início 
da aula de Educação Física.
Hoje vai ter Português, na RTP, e depois físico-

-química, por videochamada.
Antes do início da aula teórica, Maria confessa 

que estes dias “têm sido diferentes”.
“Temos de estar muito atentos aos emails dos 

professores. Temos de estar muito atentos e mui-
to focados. Depois temos também aulas na te-
levisão que podemos acompanhar. O meu ciclo 
[3.º] só tem aulas da parte da tarde”, explica a 
aluna do 7.º ano.
Ainda assim, às 09:00, Maria Jasmim já estava 

sintonizada na RTP Memória, “caso passe algu-
ma coisa” para a sua idade, já que “mais vale 
prevenir”.
A diferença horária de uma hora entre Portu-

gal continental e os Açores deu-lhe oportunidade 
de, antes das suas aulas, “espreitar o que por lá 

TEXTO DE INÊS LINHARES DIAS
E FOTOS DE EDUARDO COSTA

 AGÊNCIA LUSA

se passa”. Até agora, parece-lhe que correspon-
de ao que aprendeu no 1.º ciclo. Para esta aluna 
da Escola Secundária Antero de Quental, daqui 
para a frente, vai ser preciso “equilibrar um pou-
co”, já que, mesmo voltando ao ensino presen-

cial, “os professores não estão impedidos de usar 
os computadores, a escola virtual…”
No andar de baixo, Sara e Pedro lutam para con-

seguir reunir todos os alunos nas plataformas.
“Isto não é nada fácil, a Nicole diz que não foi 

convidada para a reunião. A Nicole é uma aluna 
que está perdida no sistema”, conta Sara.
Pedro, que se levanta frequentemente para ir lá 

fora falar com outros professores e alunos, ad-
mite que uma das dificuldades que têm é serem 
muitas pessoas a falar ao mesmo tempo e terem 
que se dividir em várias divisões da casa.
“Eu não posso estar a trabalhar na mesma divi-

são que ela”, mencionou, apontando para Sara.
Enquanto desabafava, Maria grita de lá de cima 

“ó pai, eu não consigo ouvir nada!”. Mais um 
fogo para acudir, enquanto Sara tentava resolver 
o problema de Nicole.
“Muitos pais não têm condições para ultrapas-

sar esta fase: não havia computadores em casa, 
os ‘tablets’ são rudimentares, sem capacidade 
de memória, os conhecimentos de base das no-
vas tecnologias na utilização de plataformas não 
existe. Os miúdos estão apenas formatados para 
o uso de redes sociais”, afirma o professor.
Numa das freguesias mais pobres da região 

mais pobre do país, muitas famílias precisam de 
apoio para conseguirem acompanhar as aulas.
Uma realidade atestada por Cidália Garcia, 

professora contratada de Português, Francês e 
Educação Especial, que este ano está a lecionar 
francês a alunos do 7.º, TPCA (Turmas com Pro-
jeto Curricular Adaptado) e 9.º ano, na Escola de 
Ponta Garça. “Falei com uma mãe que me disse 
que não tinha Internet, porque precisa desse di-
nheiro para comprar comida. É complicado nos 

dias de hoje vermos que existe ainda muita po-
breza, e às vezes pobreza envergonhada”, con-
ta a professora. Partilha, neste momento, a sua 
casa apenas com o filho de 13 anos, Francisco, 
porque o seu marido é enfermeiro nos cuidados 
intensivos do Hospital do Divino Espírito San-
to, em Ponta Delgada, e está em isolamento num 
alojamento local. À Lusa, Francisco, aluno do 
8.º ano na Escola Secundária da Ribeira Gran-
de, confessa que o sistema de ensino à distância 
“podia estar mais bem organizado do que está 
agora”, uma vez que está “tudo espalhado por 
várias plataformas”.
“Acho que há uma falta de fluidez”, atira.
Se vai ou não acompanhar as lições através da 

telescola, confessa que “os professores não têm 
dado indicações” nesse sentido. Já Rui Carreiro, 
pai de Gustavo, de 7 anos, adianta que a “esco-
la aconselhou a acompanhar a telescola, mas ele 
costuma ter aulas de manhã, através do zoom”.
“Eu, pessoalmente, ainda não me consegui in-

teirar com a programação da televisão”, reco-
nhece. O ensino à distância “tem sido uma coisa 
completamente nova”, e teve de comprar uma 
impressora e uns ‘headphones’ para que o filho, 
que estuda no Jardim-Escola João de Deus, pu-
desse acompanhar as aulas através das platafor-
mas digitais.
“Eu questiono-me, noutras famílias com menos 

possibilidades, como é que conseguem. E eu só 
tenho um filho – para mim torna-se super fácil. 
Ele tem o computador totalmente disponível para 
ele, não tem de revezar com outros irmãos, não 
é?” Foi a pensar nessas famílias que arrancou a 
telescola, transmitida na RTP Memória.
As aulas começam às 9h para os mais pequenos 

e terminam às 17h30 depois das matérias dadas 
aos do 9.º ano. A grelha horária está disponível 
em https://www.rtp.pt/estudoemcasa-apresenta-
cao.

A PRIMEIRA MISSÃO TRIPULADA DA SPACEX JÁ TEM DATA MARCADA: A NASA e a SpaceX parecem ter chegado a acordo para a data 
de lançamento do primeiro voo tripulado da cápsula Crew Dragon em direção à Estação Espacial Internacional. A data decidida é o dia 27 de maio, 
na qual seguirão dois astronautas da agência espacial norte-americana, Doug Hurley e Bob Behnken. Como recorda o The Verge, desde 2011 que 
os astronautas da NASA não partem de solo americano pelo que este lançamento ganha toda uma importância simbólica. Desde que a SpaceX foi 
selecionada pela NASA para levar as astronautas à Estação Espacial que este lançamento tem sido planeado. Nem a pandemia de Covid-19 fez 

a NASA e a SpaceX mudar de ideias e alterar a data do lançamento para uma altura posterior. “A NASA tem estado a 
vigiar proativamente a situação do coronavírus à medida que evolui. 
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25 Abril: Mota Amaral deseja “força” 
a Ferro para lidar com críticas
“Ilustre Presidente e querido Amigo, lamento 
não poder exprimir com a minha presença o 
apoio à sua decisão de celebrar na Assembleia 
da Republica a Revolução do 25 de Abril, mais 
ainda na data dos 45 anos da primeira elei-
ção verdadeiramente democrática realizada 
em Portugal”, escreveu Mota Amaral, numa 
mensagem enviada ao presidente da Assem-
bleia da República (PAR), Ferro Rodrigues.
O ex-presidente do Governo Regional dos Aço-

res justifica a sua ausência com as restrições im-
postas a viagens entre os Açores e Lisboa, devido 
ao surto pandémico da covid-19, sem deixar de 
agradecer o “gentil convite” que lhe foi enviado.
“E força para aguentar a crítica dos que não 

gostam do espírito de Abril!”, remata o social-
-democrata, fazendo referência ao conjunto de 
acusações de que tem sido alvo relacionadas com 
as celebrações do 25 de Abril no parlamento.
Devido às restrições impostas pela pandemia 

de covid-19, a Assembleia da República decidiu 
na quarta-feira realizar a sessão solene do 25 de 
Abril no parlamento com um terço dos deputa-
dos (77 dos 230 parlamentares) e menos convi-
dados, com o gabinete de Ferro Rodrigues a esti-
mar que estejam presentes cerca de 130 pessoas, 
contra as 700 do ano passado.
A decisão da conferência de líderes teve o apoio 

da maioria dos partidos: PS, PSD, BE, PCP e 

Verdes. O PAN defendeu o recurso à videocon-
ferência, a Iniciativa Liberal apenas um deputa-
do por partido, enquanto o CDS-PP - que propôs 
uma mensagem do Presidente da República ao 
país - e o Chega foram contra.
Nos últimos dias tem-se in-

tensificado a polémica à volta 
do tema, com duas petições 
‘online’ em sentido contrá-
rio: uma que pede o cance-
lamento da sessão solene no 
parlamento, lançada há vários 
dias, e que recolhia por vol-
ta das 20:30 de hoje cerca de 
87.500 assinaturas, enquanto 
outra que defende a celebra-
ção pela Assembleia da Re-
pública, colocada ‘online’ no sábado, contava 
com mais de 18.700 subscritores, encabeçada 
por históricas figuras de esquerda como Manuel 
Alegre, Fernando Rosas e Domingos Abrantes.
No sábado, o líder do CDS-PP, Francisco Ro-

drigues dos Santos, anunciou que não iria à ses-
são solene do 25 de Abril no parlamento, por a 
considerar “um péssimo exemplo para os por-
tugueses”, e o deputado único do Chega, André 
Ventura, escreveu ao presidente do parlamento, 
pedindo a Ferro Rodrigues que cancele a sessão, 
dizendo que esta “está a gerar um enorme sen-

timento de revolta e indignação no povo portu-
guês”.
Em declarações ao jornal Público no sábado, 

o presidente da Assembleia da República, Fer-
ro Rodrigues, assegurou que, “mais do que em 

qualquer outro momento, o 
25 de Abril tem de ser e vai 
ser celebrado na AR”.
“Celebrar o 25 de Abril é di-

zer que não sairá desta crise 
qualquer alternativa antide-
mocrática”, afirmou a segun-
da figura do Estado.
Hoje, os serviços da Assem-

bleia da República e repre-
sentantes da Direção-Geral 
de Saúde vão ter uma “reu-

nião de trabalho” sobre a sessão solene.
Portugal regista 735 mortos associados à co-

vid-19 em 20.863 casos confirmados de infeção, 
segundo o boletim diário da Direção-Geral da 
Saúde (DGS) sobre a pandemia.
O país cumpre o terceiro período de 15 dias de 

estado de emergência, iniciado em 19 de março, 
e o decreto presidencial que prolongou a medi-
da até 02 de maio prevê a possibilidade de uma 
“abertura gradual, faseada ou alternada de servi-
ços, empresas ou estabelecimentos comerciais”.

FACEBOOK. MILHÕES DE CONTAS ESTÃO À VENDA NA ‘DARK WEB’
A empresa de segurança Cyble terá descoberto cerca de 267 milhões de contas de Facebook à venda na ‘dark web’. As informações contidas nestas 
contas incluem nomes, endereços de e-mail, identificações de Facebook, datas de nascimento e números de telefone. Não estão incluídas palavras-
-passe mas, como aponta o TechRadar, as informações disponíveis podem ser usadas por grupos mal intencionados para esquemas de ‘phishing’, 
obtendo assim as palarvas-passe. Não é sabido como estas contas foram roubadas. “Nesta altura não sabemos como os dados escaparam num 
primeiro momento, pode ter sido devido a fugas em API de terceiros. Dado que os dados contêm detalhes sensíveis sobre 
os utilizadores, pode ser usado por cibercriminosos para ‘phishing’ e ‘spamming’”, pode ler-se no comunicado da Cyble.
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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

RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATION

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

A MERCEARIA DAS 
FAMÍLIAS PORTUGUESAS

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

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

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

www.acaixa.ca

SEGUROS
Doença Grave

Invalidez | Vida
PLANO POUPANÇA

- Reforma

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

Tel.: 514.522.5175

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

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

INTERIOR 
E EXTERIOR

RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

GILBERTO

Cimento, cerâmica,
casas de banho,

cozinha, canalização
e muito mais...

ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES

LIGEIRAS

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

imóveis

Dentista

Contabilista

Importadores

Monumentos

Notários

Padaria Renovações

Restaurante

Seguros / Financeiros

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 ba-
calhau em cru e ainda salgado. 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. Adicio-
ne o bacalhau e envolva, mexendo durante 2 
a 3 minutos. 4. Bata os ovos com a pimenta 
e junte-os ao tacho. Acrescente a salsa bem 
picada e misture bem. Retire do lume. 5. Sir-
va em travessa de barro e decore com salsa 
e azeitonas pretas.

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO
Bacalhau à lisbonense

Mercearias

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

PALAVRA CRUZADA

HORIZONTAIS: 1. O enfermeiro português a quem Boris John-
son agradeceu publicamente. Indígena. 2. Ponto cardeal. Símbolo 
de radiano. 3. Alteração da voz e da palavra. Sétima nota mu-
sical. 4. Jogo estratégico para tabuleiro, com origem na antiga 
China, em que duas pessoas posicionam pedras de cores opos-
tas. Pequena mala. 5. Latir. Queimou. 6. António (...), Presidente 
da Confederação Empresarial de Portugal (CIP). 7. Comissão 
Europeia. Marco geodésico. 8. Vamos tender a encará-lo como 
multiformato. Azedos. 9. Sensação provocada pela necessidade 
de beber. Variante do pronome “o”. 10. Maneira excessivamente 
escrupulosa de falar ou escrever. Elemento de formação de pala-
vras que exprime a ideia de ovo. 11. Hidrocarboneto saturado, de 
composição C2 H6 (Química). Da Rússia.
VERTICAIS: 1. Mulher que furta. Pequena peça de arame, fio 
metálico ou plástico que serve para prender folhas de papel. 2. 
Utilizei. Antigo nome da nota musical dó. 3. Ilha. Dança e música 
populares. 4. Irritar. Na moda. 5. Mãe do cônjuge. Qualquer parte 
do esqueleto dos vertebrados. 6. (...) Saraiva, ilustrador da “Qua-
rentena crónica”, no Público. Internet Protocol (sigla). Preposição 
que indica lugar. 7. Naquele lugar. Tripulante de avião. 8. Julian 
(...), teve dois filhos com a advogada enquanto esteve na embai-
xada do Equador. 9. Seguir até. Elas. Sufixo (agente). Eles. 10. 
Joana (...), pela primeira vez em 25 anos, devido à pandemia de 
covid-19, fechou portas e entrou em layoff. 11. Detestou. Sufixo 
(abundância).

T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR

6
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7
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6

23
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3
6 7
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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

6

2

91

Seguros / Financeiros

9

8

4
5

4
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EMPREGOSEMPREGOS

A melhor equipa de “pavé-uni” no Que-
beque, 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 CERTA
TEL.: 514-299-1593
SERVIÇOS

Linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons naturais. 

Resolve os seus problemas sem voodoo.
ROSA

514-893-8213

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 mu-
lheres) com experiência na manutenção 
de edifícios de escritórios a tempo inteiro 
ou parcial com carro. 
Envie CV por fax 450-978-9664 ou por 
E-mail sandrag@saronet.com ou ligue 
para 450-978-0990 entre 9h00 e 16h30.

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

com carta de condução.

514-242-7649

ANEDOTAS

SÓ PARA RIR

MELHOR QUE CERVEJA
Num bar um bêbado pede mais uma cervejinha  para 
continuar a noite em altas. O barman depois de servir o 
bêbado pergunta ao individuo que estava ao seu lado se 
pretende beber alguma coisa e o mesmo diz ser teste-
munha de Jeová e com ar ofendido acrescenta:
- Prefiro ser raptado e violado sucessivamente por uma 
centena de “meninas da vida” antes que uma gota de 
álcool toque nos meus lábios.
Rapidamente o bêbado devolve a cerveja ao barman e 
diz:
- Eu também! Não sabia que se podia escolher…

Companhia de construção e jardins pro-
cura pedreiros et homens con experiência 
no “Pavé uni” melhor salário na industria. 

Estamos a procura igualmente de ho-
mens sem ou com pouca experiência.

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

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

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

PRECISA-SE DE HOMENS
PARA TRABALHAR

NUMA FÁBRICA DE ALUMÍNIO

TEL:514-362-1300

NÃO TE CASES!
O António chega a casa com um amigo e diz à mulher:
– Querida! Trouxe um amigo para jantar!
– O quê? Mas tu estás doido ou quê? Então com a casa 
por arrumar, a louça toda suja, e sem me avisares para 
eu preparar algo para a refeição…
– Sim, sim, eu sei!
– Então porque é que o trouxeste?
– Porque o coitado está a pensar em casar e eu queria 
que ele visse no que se está a meter!

O CHICO É TRAMADO!
A Isabel casou-se e foi morar para o andar de cima, mas 
mesmo assim continuava a comer com os pais. Certo 
dia a mãe chama a Isabel e ela:
– Já vou mãe, não demoro.
Diz o Chico (o irmão mais novo):
– Não demora não!… 
Eu sei o que é que eles estão a fazer.
A mãe: 
– Deixa de ser parvo e cala-te! Isabel, anda p’ra mesa!
– Já vou mãe!
– Ehehe eu sei o que eles estão a fazer! 
O puto leva um tabefe e cala-se. 
Passado quase meia hora:
– Isabel, filha, despacha-te que a comida fica fria!
Diz a filha quase a chorar:
– Oh mãe já vou… O Chico então desata-se a rir:
– Eu sei o que eles estão a fazer… A Isabel pediu-me o 
tubo da vas3lina e eu dei-lhe o da super-cola!!!

Precisa-se de empregados para 
trabalhar na renovação 

a tempo inteiro. 
514-668-0656
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CRÓNICA

Limpeza de “Primavera”, 
uma tradição Internacional

Com a estação da Pri-
mavera às nossas por-
tas já há algumas se-

manas e a temperatura mais 
clemente, nós nos encontra-

mos na altura do ano favorita para a famo-
sa “limpeza de Primavera”.  Mas como se 
iniciou esta tradição? O termo de limpeza de 
“Primavera” teve início entre os anos de 1855 
a 1860, mas o ato de limpeza da primavera co-
meçou muito antes.  É uma tradição cultural 
com adeptos em todo o mundo.
Alguns afirmam que a prática da limpeza pro-

funda das casas encontra suas raízes na cultura 
hebraica, com significado religioso. Outros afir-
mam que a limpeza da primavera se tenha origi-
nado no Irão, outros afirmam que este ritual de 
limpeza teve início na Grécia, outros nas cultu-
ras Ortodoxas, ou relativo à saída dos Judeus do 
Egito e a China também reclama a sua autoria, 
como forma de marcar o Ano Novo. Outros for-
necem uma explicação científica mais lógica so-
bre o porquê de termos uma limpeza. 
Será que tantas culturas diferentes embarcam 

em rituais e celebrações que envolvem a limpe-
za da primavera porque, nesta época do ano, é 

simplesmente o melhor momento para refrescar 
e limpar a sua casa?  A limpeza da primavera 
começou como uma maneira de limpar depois 
dos longos Invernos, devido ao facto que as ca-
sas eram aquecidas pelo fogo, e as portas eram 
mantidas fechadas para manter o ar 
quente. Com isso, é claro,  o fumo, 
assim como a sujidade, se acumula-
vam durante os meses frios.  Hoje em 
dia, com casas modernas e aquecidas, 
esse tipo de limpeza não é mais ne-
cessário.  A limpeza de hoje em dia 
tomou um significado mais filosófico. 
Limpar a casa pode trazer paz de espí-
rito e equilíbrio no dia a dia, compar-
tilhada por pessoas comuns, manter o 
ambiente limpo e organizado é ter as 
energias sempre renovadas.
Para todos aqueles que gostam de 

cuidar da casa, organizar e refrescar,  
esta é também a ocasião ideal para renovar o am-
biente, deixando-o mais colorido e alegre para 
o ajudar a manter a sua casa bonita e arrumada 
nesta estação primaveril.
Podemos pensar que nos tempos que correm, 

que é menos importante falar sobre decoração 
com tudo o que está acontecendo no mundo. No 
entanto, tornar o seu lar num lugar de paz e ale-
gria durante esse período é ainda mais importan-

ANABELA MEDEIROS
www.ambianceconcepts.com

te agora do que nunca! O que fazemos em casa é 
o que realmente importa.
Porque é que a “Limpeza de Primavera” é 

assim tão importante?
Produtividade: a organização da sua casa sal-

va tempo no dia-a-dia. 
Felicidade: lares limpos fazem as pessoas mais 

felizes,  limpeza pode lhe dar um sentimento de 
satisfação e por consequência  melhorar o seu 
humor.
Saúde:  a limpeza profunda retira alérgenos.
Purgar: é a oportunidade de se desfazer de coi-

sas que você já não quer tais como roupas e ou-
tros objetos.

PRÓXIMO IPAD PODE TER UMA DAS OPÇÕES MAIS PEDIDAS PARA IPHONE
Uma conta de Twitter anónima de nome L0vetodream partilhou um ‘tweet’ que está a entusiasmar os seguidores da Apple, indicando que o próxi-
mo iPad Air introduzirá uma das novidades mais pedidas nos iPhones. O ‘tweet’ indica que o próximo iPad Air terá sensor de impressões digitais 
integrado no ecrã, uma opção já presente em vários smartphones Android mas ainda completamente ausente dos dispositivos da Apple. A ser 
verdade que o próximo modelo de iPad terá esta funcionalidade, é possível que também venha a ser incluída em futuros modelos do iPhone. O 

‘tweet’ indica os dispositivos que serão apresentados no evento da Apple de setembro e encontramos outras novida-
des interessantes como nos AirPods, Apple TV, iMac, Mac Mini e ainda o iPhone 12.
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LITERATURA

Aventuras Clandestinas de José de Conceição

Quando ele avança, nota-se imedia-
tamente a sua figura imponente: 
alta com ombros largos e poderosos, 

mãos robustas e uma gravidade no seu olhar 
inquiridor que o atrai a si e ao mundo cada 
vez mais perto para sérias considerações. Um 
chapéu castanho, estilo Indiana Jones, cobre 
a cabeça deste homem aventureiro que sal-
tou quatro vezes dos navios antes de atingir 
os vinte anos de idade, andou a pé e à boleia 
da Terra Nova para Montreal com cinquenta 
cêntimos no bolso no mês gelado de Novem-
bro em 1967, esquivou-se à Imigração Cana-
diana, à Americana Border Patrol, e à temida 
PIDE de Portugal, a policia de segurança do 
Estado sob a ditadura de Salazar.  É uma das 
partes da história que José da Conceição con-
ta no livro CLANDESTINO.
Nasceu perto de Lisboa em 1948, a algumas 

ruas próximas das docas do rio Tejo em Portu-
gal. Quando ainda muito jovem, decidiu que a 
sua vida seria uma aventura fabulosa. Não se en-
ganou. O seu pai, ausente durante seis meses por 
ano em expedições de pesca 
do bacalhau, enviava cartas 
postais com desenhos de lu-
gares distantes, despertando 
assim a imaginação e o apetite 
do filho pela descoberta.
Os filmes americanos do Far 

Oeste com promessas de ri-
queza activaram ainda mais 
os seus sonhos. Durante a 
maior parte da sua vida adulta 
ele trabalhou e criou os seus 
filhos na área de Montreal. É 
autor de dois volumes de poe-
sia popular:  Brumas da Me-
mória (2003) e O Despertar da 
Saudade (2009). Mais recen-
temente, José da Conceição 
escreveu CLANDESTINO, 
uma fascinante memória-
-autobiografica que atravessa 
os períodos da sua juventude até à chegada ao 
Canada, e após a Revolução dos Cravos de Por-
tugal.  “...Neste livro falo do amor pela vida que 
pulsa em cada ser humano.  Porque sei que ela 
vale a pena ser vivida...”
CLANDESTINO é uma narrativa única e envol-

vente sobre o indomável que nunca desistiu de 
perseguir o seu destino. É uma história da chega-
da adolescência até à idade adulta, com aventu-
ras abrangendo três continentes, desde as águas 
geladas dos icebergues do mar do Labrador até 
ao mato e florestas tropicais da Guiné Bissau du-
rante as guerras coloniais de Portugal em África.  
O desafio às limitações impostas pela autoridade 
é um dos motivos recorrentes nos episódios en-
volventes neste livro. O jovem José recusa-se a 
lavar a roupa interior suja dos oficiais do navio, 
e acaba por abandonar o seu navio em São João 
da Terra Nova, e mais tarde desobedece a um 
superior militar para salvar um colega soldado 
durante um ataque. “Revoltam-me as contra-bar-
reiras que limitam a minha liberdade,” explica o 

autor no que diz respeito às múltiplas tentativas 
de abandonar o navio.  “Não tinha dinheiro para 
descobrir o mundo. Qual alternativa tinha eu?” 
Não há vaidade para auto-engrandecer o retra-
to CLANDESTINO de um menino de um fun-
do modesto levando o destino nas suas próprias 
mãos. É uma leitura muito acessível, trata-se de 
uma história singular de vontade, optimismo e 
coragem unida a uma mensagem de coração so-
bre o sobreviver no mundo.
Apesar de ter recebido apenas uma educação 

formal limitada, José da Conceição está ansioso 
por encontrar as palavras certas para expressar 
fielmente a essência das suas emoções e as expe-
riências da sua vida. Sua escrita revela um char-
me refrescante e uma franqueza. 
“O que é que o levou a contar a sua história 

agora?” Estou a perguntar.
“Queria que os meus filhos e netos soubessem 

quem eu sou, de onde venho e o que fiz.  A nos-
talgia provoca-me a escrever. Algumas memó-
rias são tão fortes que o José memorizou algu-
mas para os leitores do CLANDESTINO. 
“Enquanto escrevia o livro foi doloroso ter que 

voltar aqueles anos de vida ilegal de medo e de 
incerteza. Para mim o facto 
de ter que reviver o sofrimen-
to para  poder relatar estas 
histórias deixam-me de uma 
certa forma orgulhoso de as 
ter escrito.” 
Perguntei-lhe sobre um poe-

ma em Brumas da Memória 
intitulado Gronelândia.  Após 
uma breve pausa e uma longa 
respiração ele recita o verso 
de cor numa voz melodiosa e 
ricamente musical. Escreveu-
-o à mais de cinquenta anos, 
aos 19 anos no Aida Peixo-
to, um barco de arrasto de 
pesca do bacalhau o Mar do 
Labrador. Gronelândia evoca 
uma admiração quase sagrada 
do mundo natural. Comenta 
frequentemente este poder, 

uma fonte para ele de ligação solitária e primi-
tiva, particularmente nas paisagens esmagadoras 
e muitas vezes austeras canadianas. Ao longo 
dessa mesma viagem, ele viu um membro da 
tripulação puxado para a morte pelos cabos me-
canizados que baixam as redes de pesca para as 
águas geladas. Ainda gravada em sua memória 
está a procissão solene da tripulação para enter-
rar o jovem entre as sepulturas de outros pesca-
dores portugueses no cemitério de uma aldeia na 
Groenlândia. Alguns dias depois, José da Con-
ceição abandonaria o Aida Peixoto em São João 
da Terra Nova e iniciaria a sua caminhada pelo 
Canadá. Um notável episódio de CLANDES-
TINO relata que o pai abandonou o seu próprio 
navio em São João da Terra Nova, e viajara para 
Montreal em busca do seu filho de quem não ti-
nha notícias à quatro anos. A cena quando o pai e 
o filho se reuniram em lágrimas numa sumptuo-
sa refeição para celebrarem o seu encontro, cria 
uma impressão quase bíblica.
Duas vezes por semana, José da Conceição en-

contra-se com um grupo de amigos portugueses 
num café de Montreal. “Questão de manter-me 
em contacto com a minha cultura e linguagem,” 
explica. Ele escreve artigos para um jornal por-
tuguês local e, também compõe regularmente 
poesia.
Apesar da sua insistência juvenil em deixar 

Portugal e arriscar a vida para ter sucesso na 
América, está profundamente ligado ao país aon-
de nasceu.

“A Emigração corta a relação com o seu país 
natal, mas eu sempre me identifico como portu-
guês. Não havia liberdade sob o regime de Sa-
lazar, mas não foi por isso que parti! Foi porque 
sou um aventureiro e queria ver o mundo. É im-
portante para mim, que os meus filhos e netos 
conheçam a sua herança portuguesa mesmo que 
a sua língua maternal seja francesa. Eles devem 
saber de onde vêm!  Como é que o seu sangue 
se conectou num sítio especifico.  Eu não com-
preendo as pessoas que esquecem completamen-
te as suas raízes.”
Ele puxa por uma colecção de papeis do bolso 

interior do seu casaco de Inverno e lê as linhas 
de abertura de um poema recente. Que se intitula 
Navegar:

Lancei um barquinho no Tejo
Em direcção ao alto mar
E nas altas ondas me vejo

Barra fora a navegar.
Este, verso simples e popular que evoca a curio-

sidade juvenil e a ânsia por outros mundos, pode 
ser uma letra de uma canção folk tradicional. 
Pelo contrário, são palavras cuidadosamente no-
tadas de um homem de 72 anos a ponderar o sen-
tido da sua vida.
“É importante que nos tornemos o autor das 

nossas próprias histórias,” nota José da Concei-
ção na capa do livro CLANDESTINO. Admite 
ter uma estrela da sorte para guiá-lo e a fortuna 
de receber ajuda de boas pessoas quando neces-
sário. CLANDESTINO descreveu uma série de 
tais encontros. Pergunto-lhe se acredita que as 
coisas acontece por chance, ou por causa de um 
certo destino. 
“Nascemos com destinos específicos,” respon-

de.  “Cabe a cada pessoa descobrir o que isso 
significa. Tentei viver a minha vida da melhor 
maneira que pude.”  Ele pára e olha-me com 
aqueles olhos sérios mas generosos. “Ainda es-
tou na aventura da minha vida. Ainda procuro e 
faço perguntas.”
Clandestino, por José da Conceição, está dis-

ponível no jornal A Voz de Portugal situado 
no 4231-B Boul. St-Laurent em Montreal.

RICHARD SIMAS

CR7 CONTINUA NA ‘LUTA’! MAIS UM DIA DE QUARENTENA, MAIS UM TREINO EM CASA
Há cerca de um mês que Cristiano Ronaldo está a cumprir a sua quarentena na Madeira, junto da restante família, e desde que iniciou o período 
de isolamento social que tenta manter-se ativo dentro das circunstâncias mais restritas. Diariamente mostra-se dedicado à prática de exercício 
físico com treinos em família ou a solo e esta segunda-feira não foi exceção. “Treinar para melhorar o corpo e a mente”, afirmou na legenda de 
uma fotografia em que uma vez mais aparece pronto para iniciar o treino em casa. Vale referir que o período de isolamento social de Cristiano 
Ronaldo prevê-se estar no fim. 
A imprensa italiana avança que a Juventus pretende retomar os treinos no dia 4 de maio.
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DESPORTO
EFEMÉRIDES LUSA

Principais acontecimentos registados no dia 22 de 
abril, Dia da Comunidade Luso-Brasileira, Dia Mun-
dial da Terra e Dia Nacional do Património Geoló-
gico:
1500 - Data oficial da descoberta do Brasil pela armada 
de Pedro Álvares Cabral.
1529 - Portugal e a Espanha assinam o Tratado de Sa-
ragoça, que define os interesses dos dois países no Pa-
cífico.
1821 – D. João VI delega a regência do Brasil no filho 
D. Pedro.
1868 – Nasce o compositor, pianista e pedagogo portu-
guês José Vianna da Motta.
1870 – Nasce o revolucionário russo Vladimir Ilitch Ulia-
nov, Lenine.
1912 – É lançada pelos bolcheviques, em São Peters-
burgo, a primeira edição do novo Pravda
1915 – Grande Guerra 1914-18. Tropas alemãs usam 
gás letal, pela primeira vez.
1926 - A Pérsia, a Turquia e o Afeganistão assinam o 
tratado de segurança mútua.
1931 - É assinado o tratado de amizade entre o Egito e 
o Iraque, o primeiro acordo firmado pelas autoridades 
egípcias com outro país árabe.
1945 – II Guerra Mundial. As Forças Aliadas tomam a 
cidade italiana de Bolonha.
1955 – Greve dos trabalhadores da CUF contra a inten-
sificação do horário e a degradação das condições de 
trabalho.
1962 – Eusébio, avançado do Benfica, marca o seu pri-
meiro golo ao FC Porto.
1978 - O jornal Voz di Povo, na sua edição de 22 de abril 
de 1978, divulga a primeira convocatória para a seleção 
de futebol de Cabo Verde.
1983 - Um repórter da revista alemã federal Stern afirma 
ter descoberto o diário de Hitler. Surgem dúvidas sobre 
a autenticidade do documento.
1984 - O Domingo de Páscoa é celebrado na URSS e 
na China.
1988 – Morre, aos 83 anos, o historiador e investigador 
português António Carreira.
1994 – Morre, com 81 anos, Richard Nixon, presidente 
dos EUA entre 1969 e 1974.
1997 - O exército peruano invade a residência do embai-
xador japonês, em Lima, Peru, libertando as 72 pessoas 
sequestradas por um comando Tupac Amaru.
1999 - Morre Filipe Themudo Barata, antigo governador 
de Timor. Tinha 79 anos.
2002 – Morre, com 53 anos, Linda Lovelace, pseudóni-
mo de Linda Boreman, protagonista de “Garganta Fun-
da”.
2003 – A Procuradoria-Geral da República abre um in-
quérito às contas bancárias na Suíça do antigo ministro 
das Cidades Isaltino Morais.
2004 - Acidente ferroviário na Coreia do Norte provoca 
cerca de três mil vítimas. O futebolista francês Zinedine 
Zidane é eleito o melhor jogador europeu dos últimos 50 
anos. Eusébio fica na 10.ª posição. 
2005 - É lançado o plano nacional de prevenção e com-
bate à fraude e evasão fiscal nas contribuições e presta-
ções da Segurança Social.
2006 – Morre, com 84 anos, Alida Valli, atriz italiana.
2007 - O filme “Transe”, de Teresa Villaverde, que abor-
da a questão do tráfico de mulheres na Europa, é distin-
guido com dois prémios no Festival de Cinema europeu 
de Lecce, em Itália – prémio especial do júri e de melhor 
fotografia.
2008 – Morre, aos 81 anos, Francisco Martins Rodrigue, 
fundador do primeiro movimento marxista-leninista por-
tuguês.
2010 - Carlos Costa é nomeado para substituir Vítor 
Constâncio no cargo de governador do Banco de Por-
tugal. É emitido o primeiro resgate financeiro à Grécia.
2011 – Morre, aos 82 anos, o cantor e apresentador de 
televisão João Maria Tudela.
2016 - Um número recorde de países, incluindo os EUA 
e a China, os maiores poluidores do mundo, assinam na 
ONU o acordo histórico que visa diminuir o aquecimento 
do planeta, negociado em dezembro passado em Paris.
2017 – Morre, aos 56 anos, em Indiana, Erin Moran, atriz 
norte-americana da série “Happy Mondays”, da década 
de 1970, que participou em produções como “Barco do 
Amor” e “Crime, disse ela”,

  P J V E D GM GS
1-Nacional 50 24 14 8 2 36 16
2-Farense 48 24 15 3 6 35 22
3-Feirense 42 24 11 9 4 27 18
4-CD Mafra 39 24 10 9 5 33 24
5-Estoril Praia 39 24 12 3 9 35 26
6-Varzim 37 24 10 7 7 32 31
7-Académica OAF 35 24 10 5 9 34 26
8-Académico de Viseu 34 24 9 7 8 21 24
9-Leixões 33 24 8 9 7 23 22
10-SC Covilhã 32 24 9 5 10 29 27
11-UD Oliveirense 32 24 9 5 10 36 31
12-GD Chaves 32 24 9 5 10 26 26
13-FC Porto B 29 24 7 8 9 35 36
14-Benfica B 28 24 7 7 10 31 35
15-FC Penafiel 28 24 6 10 8 23 24
16-Vilafranquense 24 24 6 6 12 27 45
17-CD Cova Piedade 17 24 4 5 15 20 42
18-Casa Pia 11 24 2 5 17 19 47

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

Presidente da UEFA diz que ligas estão
prontas para jogar à porta fechada

As ligas europeias de futebol estão pron-
tas para voltar à competição à porta 
fechada e, dessa forma, limitar o im-

pacto negativo da suspensão causada pela 
pandemia de Covid-19, disse esta segunda-
-feira o presidente da UEFA.
Segundo Aleksander Ceferin, “há opções que 

permitem reatar taças e campeonatos e levá-las 
até ao fim”, para limitar o “impacto terrível” 
que causaria a suspensão definitiva da época 
2019/20, a nível económico, para clubes e ligas.
Em entrevista ao jornal italiano Corriere della 

Sera, o dirigente explicou que o importante “é 
trazer alegria às pessoas nestes tempos difíceis e 
algum semblante de regresso ao normal, mesmo 
que os jogos só possam ser vistos na televisão” e 
as medidas de segurança tenham de ser respeita-
das nos treinos e nos jogos.
A nível global, segundo um balanço da AFP, a 

pandemia de Covid-19 já provocou mais de 165 
mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pes-
soas em 193 países e territórios. Mais de 537 mil 

doentes foram considerados curados.
Em Portugal, morreram 735 pessoas das 20.863 

registadas como infetadas, de acordo com a Di-
reção-Geral da Saúde.

FC Barcelona vai vender “naming” de
Camp Nou e doar a totalidade do dinheiro

O FC Barcelona vai vender os direitos 
de naming do estádio, o mítico Camp 
Nou, durante um ano, e o dinheiro ar-

recadado será doado à luta contra a pande-
mia da covid-19, anunciou hoje o bicampeão 
espanhol de futebol.

“Queremos enviar uma mensagem universal. 
Pela primeira vez, alguém terá a oportunidade de 
colocar o seu nome no Camp Nou e as receitas 
serão para toda a humanidade. Estamos numa si-
tuação de emergência. Precisamos de ter uma res-
posta muito rápida e vamos colocar a nossa ‘joia 
da coroa’ ao serviço”, disse o vice-presidente 
Jordi Cardoner, após uma reunião da direção do 
clube. Inaugurado em 1957 e atualmente com ca-
pacidade para 99 mil espetadores, o Camp Nou 
nunca teve qualquer patrocinador, embora o clube 

já tenha planeado vender os direitos do estádio a 
partir da época 2023/24, esperando arrecadar 300 
milhões de euros por um contrato de 25 anos.
“Esta venda será por apenas um ano e indepen-

dente do contrato a longo prazo, de 25 anos. Mas 
se aparecer um patrocinador que queira incluí-lo 
no contrato a longo prazo, o clube irá avaliar essa 
proposta”, explicou Cardoner, de 57 anos, que foi 
infetado pelo novo coronavírus no início de abril 
e já está curado. O dirigente catalão acrescen-
tou que a distribuição do dinheiro do naming de 
Camp Nou será decidido pela fundação do clube 
e pelo próprio patrocinador, com ambos a ficarem 
responsáveis por metade do valor alcançado. De 
acordo com os últimos dados, o país já registou 
204.178 casos de pessoas infetadas e 21.282 víti-
mas mortais, o que faz da Espanha o segundo país 
em todo o mundo mais atingido pela pandemia, 
depois dos Estados Unidos e da Itália. A nível glo-
bal, segundo um balanço da AFP, a pandemia de 
Covid-19 já provocou mais de 170 mil mortos e 
infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 paí-
ses e territórios. Mais de 558 mil doentes foram 
considerados curados. Em Portugal, morreram 
762 pessoas das 21.379 registadas como infeta-
das, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

DEPOIS DE SPORTING, SP. BRAGA TAMBÉM JÁ PREPARA REGRESSO AOS TREINOS
O Sp. Braga vai regressar aos treinos no relvado. A notícia é avançada pelo jornal O Jogo, que refere que o emblema arsenalista deverá retomar os 
trabalhos já este fim de semana, uma vez que as férias do plantel terminam na sexta-feira. Tal como o Sporting, o regresso aos treinos no relvado no 
Sp. Braga vai ser feito de forma gradual e com o máximo de cuidado, de forma a respeitar todas as medidas de segurança indicadas pelas autoridades 
sanitárias, por isso, o distanciamento social será sempre uma constante. 

De acordo com o mesmo jornal, os jogadores do Sp. Braga, que se encontram a treinar em suas casas desde a suspen-
são do campeonato, receberam esta notícia com agrado.
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Sebastian Vettel considera “complicado”
regresso da F1 no atual cenário
O piloto alemão Sebastian 

Vettel, da Ferrari, con-
siderou esta sexta-feira 

“complicado” o regresso da Fór-
mula 1 no atual cenário de pan-
demia de Covid-19, contrapondo 
a “saúde da modalidade” com a 
de todos os agentes envolvidos e 
público.

“Há várias opções, entre 
as quais competir sem pú-
blico. Ninguém gosta de 
correr em frente a bancadas 
vazias, mas um Grande Pré-
mio fechado pode permitir o 
regresso mais cedo”, sus-
tentou Sebastian Vettel, de 
32 anos, numa entrevista à 
agência France-Presse.

O alemão tetracampeão mundial 
(2010, 2011, 2012 e 2013) consi-
dera que se se optar por correr sem 
público nos circuitos “as primeiras 
corridas serão, provavelmente, um 
pouco estranhas”, mas o desejo de 

qualquer piloto “é competir na pre-
sença de espetadores o mais breve 
possível”. A temporada de 2020, 
que ainda não começou devido à 
Covid-19, previa a realização de 22 
Grandes Prémios, entre os quais o 
regresso do GP dos Países Baixos e 

a estreia do GP do Vietname, e seria 
a maior da história da F1.
Sebastian Vettel estimou que a 

redução no número de etapas na 
temporada “não irá fazer grande 
diferença, pois com 10, 15 ou 25 
corridas [num mínimo de oito para 

atribuir o campeão], o que interessa 
é que se tem que ser o piloto mais 
regular”.

“É claro que, se houver 
menos corridas, cada uma 
se tornará mais importante, 
mas, no final, o campeonato 

continuará a ser o campeo-
nato”, defendeu Sebastian 
Vettel, afastando a hipóte-
se de realizar corridas to-
dos os fins de semana para 
acerto de calendário.

A época, que devia ter começado 

no GP da Austrália, em Melbourne, 
em 15 de março, registou já dois 
cancelamentos e sete adiamentos, 
no que toca às nove primeiras eta-
pas, e o pouco provável início está 
ainda previsto para o GP de França, 
em 28 de junho.
O piloto alemão, que está em ne-

gociações com a Ferrari para conti-
nuar em 2021, considera que há ain-
da muitas decisões a tomar no que 
respeita ao inicio da época, no que 
toca à programação, e antevê gran-
des dificuldades para as equipas.
A nível global, a pandemia de co-

vid-19 já provocou mais de 145 
mil mortos e infetou mais de 2,1 
milhões de pessoas em 193 países 
e territórios. Mais de 465 mil doen-
tes foram considerados curados. A 
doença é transmitida por um novo 
coronavírus detetado no final de 
dezembro, em Wuhan, uma cidade 
do centro da China. Para combater 
a pandemia, os governos mandaram 
para casa quatro mil milhões de pes-
soas (mais de metade da população 
do planeta), encerraram o comércio 
não essencial e reduziram drastica-
mente o tráfego aéreo, paralisando 
setores inteiros da economia mun-
dial. (LUSA)



20 | Jornal A Voz de Portugal Sábado, 18 de abril de 2020


