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Alguns dos Nossos Heróis

11 de maio algumas Escolas Primárias
e Infantários vão Reabrir No Quebeque
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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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Em Portugal, creches alertam para
falta de orientações sobre normas
para abertura

A Associação de Creches e Pequenos 
Estabelecimentos de Ensino Particu-
lar (ACPEEP) desenhou um plano de 

contingência com 28 orientações para as cre-
ches e jardins-de-infância poderem voltar a 
receber os bebés e crianças.
O plano foi inspirado nas práticas de outros 

países, como a Suécia ou a Dinamarca, mas 
também em medidas que estavam a ser aplica-
das em hospitais, disse à Lusa a presidente da 
ACPEEP, Susana Batista. “Estudámos vários 
cenários e escolhemos as medidas que conside-
rámos importantes e exequíveis, uma vez que 
estamos a falar de crianças”, explicou Susana 
Batista. Apesar de as medidas terem sido pensa-
das e adaptadas tendo em conta o público-alvo, 
Susana Batista lamentou o silêncio da Direção-
-Geral da Saúde e da Segurança Social, que é 
quem tutela as creches. “Nós precisamos de ter 
orientações concretas da Direção-Geral da Saú-
de a dizer o que é que querem que a gente faça, 
que medidas temos de implementar para ga-
rantir a segurança de todos”, criticou a respon-
sável, sublinhando que é a DGS quem tem os 
conhecimentos científicos. Até lá, as creches e 
jardins-de-infância continuam a trabalhar com 
as regras que definiram e que Susana Batista 
diz serem um pouco à semelhança “do que os 
portugueses já fazem nas suas próprias casas”.
“Vamos tentar criar um espaço o máximo pos-

sível afastado do resto do mundo”, explicou, 
dando como exemplo os pais não poderem en-
trar dentro das escolas, tendo de entregar as 
crianças à entrada dos estabelecimentos.
Entre as medidas está também a medição da 

temperatura corporal de todas as crianças e fun-
cionários quando chegam à escola e depois, no-
vamente, a meio do dia. “No caso das crianças 
achámos que faria sentido ser antes da sesta”, 

exemplificou, sublinhando que as direções de 
vários estabelecimentos já adquiriam ou enco-
mendaram termómetros infravermelhos para 
que não haja contacto. A higienização sistemá-
tica, a opção pelos jardins e espaços exteriores 
em vez das salas de aulas e os equipamentos 
de proteção também fazem parte da lista de 
medidas. No caso dos equipamentos de prote-
ção, por exemplo, a associação concluiu que 
os educadores e auxiliares devem usar viseiras 
em vez de máscaras, porque assim “as crianças 
conseguem ver as caras dos adultos e não se as-
sustam”, explicou. Este fim de semana, o jornal 
Publico avançou com a data de 1 de junho para 
a reabertura das creches, que estão encerradas 
desde 16 de março, tal como os restantes esta-
belecimentos de ensino. No entanto, a decisão 
do governo sobre reabertura das creches só será 
conhecida na quinta-feira, em Conselho de Mi-
nistros.
O encerramento de todos os estabelecimentos 

de ensino foi uma das medidas avançadas pelo 
Governo em março para tentar conter o novo 
coronavírus, que provocou até hoje 948 mortos 
e mais de 24 mil casos confirmados de infeção 
em Portugal.
Na segunda-feira recomeçam gradualmente 

as aulas presenciais no ensino superior, estan-
do previsto para meados do mês o reinício das 
aulas para os alunos do 11.º e 12.º anos às disci-
plinas que realizem exames nacionais.  Depois 
poderá ser a vez das creches, a 1 de junho, Dia 
da Criança.
Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias 

de estado de emergência, iniciado em 19 de 
março, e o Governo já anunciou a proibição de 
deslocações entre concelhos no fim de semana 
prolongado de 01 a 03 de maio.

MARIA LÚCIA AMARAL: Num período das nossas vidas em 
que muitos ficaram sem o chão que pisavam, será certamente 
útil a posição da Provedora de Justiça sobre a falta de apoio para 
quem está excluído pelas regras dos recibos verdes. Maria Lúcia 

Amaral defende e sugeriu à ministra do Trabalho que reveja as medidas 
de apoio extraordinário aos trabalhadores independentes em tempos de 
covid-19, que deixam de fora cidadãos em situações mais frágeis.

JAIR BOLSONARO: Está consumada a saída do ministro da Jus-
tiça do Governo brasileiro, Sérgio Moro, que lançou uma grave sus-
peita sobre o Presidente Bolsonaro, que acusa de querer interferir 
na Polícia Federal em proveito próprio. Moro personalizava a pro-

messa de combate à corrupção e Bolsonaro pode perder aquela faixa do 
eleitorado que vê na corrupção o principal problema do país. Bolsonaro pode 
sair politicamente fragilizado desta contenda.
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JORGE CORREIA

Não perder a Humanidade

A notícia: “Um homem 
caiu na berma da fai-
xa de rodagem da Es-

trada Nacional (EN) 109, em 
Estarreja, na tarde deste do-

mingo, após perder a força numa perna devi-
do a uma hérnia discal, não tendo conseguido 
levantar-se sem auxílio. Entretanto, vários 
condutores passaram por ele, desviando-se, 
mas ninguém parou para ajudar.”, Jornal de 
Notícias, 26 de abril de 2020.
Agora que nos preparamos para reabrir as ati-

vidades, começando pelas escolas primárias 
e infantários aqui no Québec, assim como em 
Portugal e outros países, temos que ter em conta 
que a vida não será, de imediato, parecida com 
o que foi até início deste ano. A distanciação fí-
sica, conceito que prefiro à tão badalada distan-
ciação social, será o novo normal que, devido ao 
medo instalado com a adoção do confinamento, 
se manterá ainda por algum tempo, talvez não 
volte ao normal que conhecemos até ao apare-

cimento da covid-19. Mas se os apertos de mão 
irão nos tempos próximos ser evitados, não de-
vemos, contudo, perder a humanidade no trato 
com o nosso semelhante, quer seja em situação 
de cortesia ou em situação de necessidade. A no-
tícia acima é reveladora daquilo que não se deve 
fazer, ou melhor, da mentalidade a evitar. Não 
acredito que dos vários condutores que passaram 
por aquele homem caído no chão não houvesse 
um, apenas um condutor, que tivesse um tele-
móvel para ativar o serviço de emergência local 
para socorrer aquele individuo caído no chão. A 
atual pandemia deve servir para vermos o nosso 
semelhante como alguém como nós, e como tal, 
em situação de necessidade, merecermos, se for-
mos nós os necessitados, a atenção de um tran-
seunte em situação de emergência sem pôr em 
causa a devida prudência. 
Esta mentalidade pode e deve ser passada a um 

nível mais elevado, ou melhor, a um nível acima 
da esfera individual de cada cidadão. As provín-
cias, os estados, as nações ou mesmo as estrutu-
ras supranacionais como a União Europeia, po-
dem e devem adotar a atitude de colaboração, de 
proximidade, sem abdicar das responsabilidades 

coletiva e individual. O mesmo se passa com o 
Canadá nas suas interações entre governo fede-
ral, provincial e metropolitanos. A nível mun-
dial, dada a irreversibilidade da globalização, 
que se deve fundamentalmente à necessidade do 
espírito humano procurar o seu semelhante, seja 
para trocas comerciais, intelectuais ou mesmo 
sentimentais, há necessidade de se fazer o sal-
to evolutivo de aproximação entre povos, entre 
culturas e consequentemente de economias e 
políticas. Teremos a mentalidade certa para esta 
oportunidade que se abre perante nós? Teremos 
os políticos e líderes certos para esta empreita-
da? Teremos a capacidade de fazer esta escolha 
de forma clara, e quando falamos de escolha, 
falamos de deixar para trás ideias, conceitos e 
comportamentos obsoletos que tanto acarinhá-
mos para nos empenharmos em novos ideais? 
Este é o desafio fundamental.

Grândola, vila morena à janela

Em Portugal, com os 
habituais festejos em 
praça pública cance-

lados devido à pandemia, a 
liberdade passa este ano pela 
janela de cada um. 
O desafio é feito à escala nacio-

nal, sem sair de casa: em vez de descer a Aveni-
da da Liberdade, vá até à janela ou varanda can-

tar Grândola, Vila Morena, a música composta 
por Zeca Afonso e utilizada pelo Movimento 
das Forças Armadas a 25 de abril de 1974, para 
anunciar a Revolução dos Cravos. 

Em Montreal, o Jornal A Voz de Portugal feste-
jou o seu 59º aniversário, mas de forma privada. 
Durante o mês de maio 10 pessoas/empresas vão 
receber uma placa comemorativa para agradecer 
tudo o que eles fizeram para o jornal A Voz de 
Portugal.
E, vamos só apresentar uma foto de agradeci-

mento. 2021 será um marco importante e vamos 
ver se haverá uma possibilidade de festejar todos 
juntos o jornal mais antigo de língua portuguesa 
no Canadá.

Obrigado a todos os nossos colaboradores, 
comécios que nos apoiam de ano para ano 
fazendo um jornal de alta qualidade para a 
nossa comunidade Portuguesa em Montreal.

SYLVIO MARTINS

E um aniversário digital do
jornal A Voz de Portugal

DONALD TRUMP: O Presidente dos EUA não pára de sur-
preender pela negativa. Desta vez, são as suas sugestões 
para vencer a covid-19. Depois de há semanas ter promovido 
um medicamento contra a malária (sem evidência científica) 
como possível cura, agora sugeriu que os doentes sejam ir-

radiados com luz ultravioleta “por dentro do corpo” e injectados com 
lixívia e outros desinfectantes. Perigoso e irresponsável.

PAULO PEREIRA: A covid-19 está a ter um impacto enorme em 
tudo e o desporto não é excepção. A selecção nacional de ande-
bol preparava-se para disputar o play-off de acesso ao Mundial 
2021, mas a pandemia forçou a sua anulação e, em consequên-

cia, Portugal estará no torneio, 18 anos depois. É uma presença merecida 
depois do grande desempenho da selecção treinada por Paulo Pereira no 
Europeu deste ano, que concluiu com um excelente sexto lugar.
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CRÓNICAS

JOSÉ DA
CONCEIÇÃO

A Arte de Viver

Existir é 
um facto! 
Mas vi-

ver é uma arte! 
Trata-se de uma 

questão essencial, em que toda a 
humanidade se deveria preocupar. 
Na realidade ensinam-nos muitas 

coisas tais como: cozinhar, tocar 
um instrumento de música, a arte da 
pintura, a arte do bem parecer, ter 
propósitos ter maneiras de estar, a 
religião, conduzir um carro, e, além 
disso temos para aprender mil e uma 
profissões. 
Mas na realidade, nas escolas não 

nos ensinam a arte de viver para 
poder singrar na vida!
Era ainda muito jovem e, já ouvia 

falar nesta frase: “viver não custa, o 
que custa é saber viver”.
Não sei se trata de uma expressão 

idiomática, ou de um provérbio, ou 
talvez seja até uma frase inventada 
por algum pensador do Domingo à 
tarde. Claro que a arte de viver tais 
como: gerir as nossas emoções, 

Emanuel Rego
Representante de hipoteca Desjardins

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

como gerir a complexidade dos nos-
sos conflitos interiores, gerir as nos-
sas contradições, as nossas paixões, 
como criar harmonia e a paz à nossa 
volta, como encontrar o nosso lugar 
nesta terra, encontrar o respeito por 
si próprio, e pelos outros, como dar 
um sentido à própria vida.
Existem tantas coisas na arte de 

bem viver, que não é na esquina da 
rua que estas coisas se aprendem. Eu 
acho que existem certas coisas de 
uma importância capital que todos 
os jovens deveriam saber tais como: 
para crescer existem duas coisas 
fundamentais a importância de amar, 
e de ser livre, porque um ser humano 
que ama e é livre, torna-se um ser 
maravilhoso, não se trata de uma 
liberdade politica, porque podemos 
ser livres politicamente e sermos 
escravos interiormente; escravos 
das nossas paixões, da nossa 
inconsciência, dos nossos desejos, 
da nossa ignorância, e, mesmo até 
de nós próprios.
Enfim temos que aprender a ser 

lúcidos, porque é que eu fiz tal 
escolha, porque é que decidi de fazer 
isto ou aquilo. Tudo isto faz parte 

duma maneira fundamental da nossa 
existência. A nossa felicidade não 
depende dos altos e baixos da vida, 
nem de o reconhecimento social, em 
parte depende da satisfação da nossa 
existência.
Visto não podermos agir na or-

dem do mundo exterior, temos que 
modificar a nossa maneira de ver as 

coisas, porque quando nos acontece 
algo de inesperado, devemos saber 
distinguir o que não depende de nós, 
e o que depende de nós, só o que 
depende de nós, é o que podemos 
mudar. Quando já nada está ao nosso 
alcance, resta-nos a aceitação daqui-
lo que não podemos mudar, e amar 
a vida com todas as suas dimensões.

Como será o futuro..?
JORGE
MATOS

Da forma 
como vão 
indo e o 

mundo vai giran-
do, é muito difícil 
pensar o que virá 

a ser o futuro e mais ainda de o 
dizer. 
Numa multiplicidade de ideias e 

conjunturas que levam a uma gran-
de diversidade de pensamentos e de 
ação é sempre muito arriscado fazer 
prognósticos. Nem será tanto isso 
que que nos interessa, o que dese-
jamos é juntar tudo o que vamos 
vendo lendo e ouvindo, e daí partir 
para as diversas possibilidades que 
se nos apresentam nos horizontes 

que nos aparecem enigmáticos e 
sombrios. 
Se tivermos em conta a educação 

nas escolas, as dificuldades dos ido-
sos, a falta de emprego até a convi-
vência em público, quando será que 
vamos viver como antes? 
Não queria deixar de manifestar 

uma profunda e séria apreensão so-
bre o futuro dos nossos organismos 
mais ou menos comunitários. 
Já antes me dá a impressão que 

pelo que vou observando e ouvindo, 
que se nota uma certa decadência. 
Continuo porém a acreditar que os 

caminhos da humanidade se torna-
rão melhores mais justos e fraternos 
procurando construir um mundo 
onde haja mais paz e se viva pro-
fundamente a liberdade.

COVID-19: TAP PROLONGA ‘LAY-OFF’ ATÉ 31 DE MAIO: O Conselho de Administração da TAP decidiu prolongar o período de ‘lay-off’ por mais 30 dias, 
até 31 de maio, por considerar que se mantêm as condições que levaram à adesão à medida, no início de abril. “Considerando que as condições que nos 
fizeram aderir a esta medida se mantêm, na sua vasta maioria, nomeadamente as restrições à mobilidade dos cidadãos de todo o mundo e as incertezas 
face à retoma da atividade, vamos prorrogar o período de ‘lay-off’ por um período suplementar de 30 dias, até 31 de maio, de acordo com o decreto-lei 
que regulamenta esta matéria”, informou hoje o Conselho de Administração da companhia aérea, numa carta a que a Lusa teve acesso. A transportadora 

aérea esclarece ainda que os colaboradores serão informados individualmente sobre a modalidade que lhes será aplicada na 
extensão do ‘lay-off’ e reitera que “tudo fará para proteger os empregos, a saúde e a segurança da família TAP”.

ENTRÉES
Lupini & Olives 5$ Filetes Sardines
Rissóis de bacalhau e camarão 2$                 grelhadas 9$

Soupe du jour 6$ Camarão com alho 15$

Salade verte maison 8$ Polvo grelhado 18$

Légumes grillés 12$ Chouriço 10$

PLATS PRÊT A MANGER DESSERTS
Bacalhau fresco grelhado 35$ Pastel de Nata 3$

Loup de mer grillé 30$ Mousse au chocolat 7$

½ Frango grelhado 23$  Natas do Céu 7$

Joue de veau braisé 35$

Jarret d’agneau Braisé 35$

Paella Valencienne(frango/camarão) 30$

Paella de Marisco 40$

Arroz de Marisco (2p) 55$
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SE VOCÊ TIVER 
SINTOMAS DE 
COVID-19

Québec.ca/aidealadecision

Ficha técnica de decisões
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Vacina para Covid-19 antes de
2022 seria “um milagre”,
avisa especialista

Pasi Penttinen, um dos prin-
cipais especialistas do Cen-
tro Europeu de Prevenção 

e Controlo das Doenças, disse, 
esta terça-feira, não acreditar que 
uma vacina contra a Covid-19 es-

teja disponível para o público an-
tes do final do próximo ano.
Em entrevista concedida à estação 

televisiva britânica Sky News, o 
epidemiologista aponta 2021 como 
“o mais otimista dos cenários” para 
a conclusão dos estudos tendo em 
vista o desenvolvimento de uma 
‘arma’ contra o novo coronavírus.

“O desenvolvimento de vacinas é 
um processo altamente complicado 
e caro. É preciso realizar ensaios 
clínicos em humanos, nas fases 1, 
2 e 3, para assegurar que a vacina 
é eficiente e segura”, começou por 

explicar o especialista.
“Além disso, neste tipo de situa-

ções, é necessário assegurar que 
existe capacidade de produção sufi-
ciente para todo o mundo. Concluir 
isso num período de ano e meio ou 
dois anos seria nada menos do que 
um milagre”, completou.
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COMUNIDADE

Alguns dos Nossos Heróis
SYLVIO MARTINS

A semana passada foi um 
marco importante para o 
jornal A Voz de Portugal. 

Em primeiro lugar foi uma edi-
ção em papel e divulgando con-
tinuadamente o que se passa na 
comunidade, eventos anuladas, 
acontecimentos que será apresen-
tada para ano 2021 e divulgando 
o nosso aniversário. 59 anos de 
vida não é importante de o divul-
gar em grande para a nossa co-
munidade.
Também o artigo de agradecimen-

to aos nossos heróis foi muito bem 
recebido porque devemos dar valor 
a todas estas pessoas que sacrificam 
a sua saúde e dos seus familiares 
para continuar a vos servir.
Este artigo é uma continuação da 

semana passada. Apresentamos ou-
tros negócios tal como o restaurante 
Braseiro, Sizzle, A Quinta e Luso. 
Também a Padaria  São Miguel e 
a Padaria Nossa Senhora do Rosá-
rio, Padaria Lajeunesse, Croquettes 
Maia, a mercearia Vieille Europe, 
Sá e Filhos, Soares e Filhos e Pi-
cado. Global chefiada por Emanuel 

Cabral está também a trabalhar bem 
forte e haverá uma grande surpresa 
qua vamos vos anunciar em breve. 
Sem esquecer que a companhia de 
contabilista JOEM que está bem 
ativo para ajudar os seus clientes 
nestes momentos bastante difícil. 
E, o notário Eduardo Dias que está 
sempre a trabalhar.
Todos eles estão todos a trabalhar  

com proteções reforçadas para po-
der continuar a vos servir.
É claro que há muita gente que es-

tão a fazer projetos que possa ajudar 
muitas pessoas, tal como fazer más-
caras para os idosos ou para a co-
munidade. Eu não posso ir a todos 
os lados nem posso correr a todos 
os cantos de Montreal, então quero 
pedir a todos para enviar ao jornal 
a fotografia dos nossos heróis por 
email: admin@avozdeportugal.com 
ou por Facebook dirigido ao Sylvio 
Martins ou enviar a página Face-
book do jornal A Voz de Portugal.
Continuamos a informar a comu-

nidade no grupo Facebook do jor-
nal A Voz de Portugal com, mais ao 
menos, 20 artigos comentados por 
dia e temos a edição do sábado.
Até breve.

COVID-19: INSTITUTO DO PORTO CRIA APP MÓVEL PARA VIGIAR REDES DE CONTÁGIO
Em comunicado, o INESC TEC explica hoje que a aplicação móvel ‘STAYAWAY’ deteta a proximidade física entre os ‘smartphones’ e informa os 
utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço de alguém infetado com o novo coronavírus. “Cada telemóvel difunde na sua 
proximidade identificadores anónimos e armazena localmente os identificadores difundidos pelos telemóveis com quem se cruze”, esclarece o 
INESC TEC, adiantando que uma pessoa confirmada com covid-19 “poderá publicar ‘online’, com a legitimação das autoridades de saúde, os 

seus identificadores anónimos”. “Com esta informação pública, a aplicação de cada pessoa pode facilmente avaliar 
autonomamente se nos dias anteriores esteve próximo da pessoa infetada”, refere o instituto do Porto.
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A Partir do 11 De maio algumas Escolas
Primárias e Infantários vão Reabrir No Quebeque
As crianças que estão na escola primá-

ria poderão voltar às aulas no dia 11 de 
maio, e uma semana depois, será na re-

gião de Montreal. Mas devemos informar-vos 
que as escolas secundárias, CEGEPs e univer-
sidades ficarão fechadas até setembro. François 
Legault quiz apresentar, na segunda-feira, esta 
primeira etapa. As medidas de reabertura para 
empresas serão anunciadas na terça-feira. Por 
um lado, o retorno à escola será “somente se 
a situação continuar como está agora”, disse o 
primeiro-ministro. “Então, se a situação piorar 
ou não se apresentar como esperado nos próxi-
mos dias, vamos reajustar. A palavra importan-
te é “gradual” e depois “prudência”.

UMA MEDIDA VOLUNTÁRIA
“Portanto, os pais que preferem manter os seus 

filhos em casa não serão penalizados de forma al-
guma”, disse François Legault. O distanciamento 
social deve ser respeitado. “Queremos garantir que 
haja no máximo cerca de 15 crianças por turma, de-
pendendo do tamanho da turma para garantir dois 
metros entre cada criança”, disse o primeiro-minis-
tro. Crianças com saúde frágil ou cujos pais  pos-
sam ter problemas de saúde devem ficar em casa. 

IMUNIDADE COLETIVA
Existem várias razões para este retorno às aulas, 

disse Legault, em particular para garantir que jo-
vens com dificuldades de aprendizagem podem 
continuar a aprender e a desenvolverem-se. No 
entanto, ele disse que a sua decisão não estava li-
gada ao desejo de desenvolver imunidade coletiva, 
como sugeriu na semana passada. A relevância des-
se conceito de imunidade adquirida após a contra-
ção do vírus foi questionada no final de semana por 
Otava e pela Organização Mundial da Saúde.
ESCOLAS SECUNDÁRIAS FECHADAS
Quanto às escolas secundárias e instituições de 

ensino superior, a decisão de esperar até o outo-
no pelo retorno às aulas é motivada pelo facto de 
esses estudantes usarem o transporte público em 
grande número, explica o Sr. Legault.
“E também, é importante dizer, é mais fácil 

para estudantes do ensino médio, CEGEP e uni-
versitários fazer cursos por computador”, acres-
centou. “Portanto, ensinar essas pessoas à dis-
tância é mais fácil do que na escola primária”. 
As creches também serão abertas gradualmente, 
mas terão que implementar medidas significati-
vas para manter as crianças a dois metros de dis-
tância. “Sabemos que é mais difícil em creches, 
é por isso que vamos pedir aos educadores que 
usem máscara”, comentou François Legault.
BOAS NOTÍCIAS NO CHSLD
Quase 11 000 pessoas candidataram-se a tra-

balho gratuito a tempo inteiro na rede de saúde, 
desde o primeiro pedido lançado na semana pas-
sada por François Legault. Estes novos trabalha-
dores, devem permitir que a rede de saúde preen-
cha todos os postos do CHSLD, argumentou o 
primeiro-ministro.

O que é importante saber é que esta iniciativa do 
governo não é uma das notícias mais positivas. 
Para mim — tenho uma pessoa idosa (72 anos) 
— na minha casa, que poderá ter grandes proble-
mas com esta decisão, se uma das minhas crianças 
apanhar esta doença. 
E todos nós poderemos sofrer também graves 

problemas. Acho, no entanto,  que é positivo esta 
medida ser voluntária e continuaremos todos à es-
pera de uma vaccina que será disponível, em bre-
ve. (TVA e SM)

WALL STREET ABRE SEMANA EM ALTA
Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 1,51%, para os 24.133,78 pontos, e o 
tecnológico Nasdaq valorizou 1,11%, para as 8.730,16 unidades. Por seu lado, o alargado S&P500 avançou 1,47%, para os 2.878,48 pontos. “Os 
investidores congratularam-se simplesmente por ver que alguns Estados norte-americanos começaram a reabrir os armazéns e parece que o 
desconfinamento se prefigura em Nova Iorque”, observou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities. O governador do estado de Nova Iorque, 
epicentro da pandemia nos EUA, anunciou no domingo a possível reabertura de algumas atividades industriais e 
económicas depois de 15 de maio. NOTÍCIA DE CÁ
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CRÓNICA

Paralelo 38: Abril do lado norte da ilha
JOÃO GAGO DA CÂMARA

Quem não gosta de Abril? 
Os que discordam do au-
toritarismo desajeitado 

de Ferro Rodrigues, que impôs 
uma comemoração dando um 

mau exemplo aos que vivem há semanas entre 
quatro paredes? 
Nos Açores, nos Poços das Capelas, a cem me-

tros do oceano, a manhã do 25 de Abril nasceu 
molhada, cinzenta, taciturna, triste, sem cravos 
de permeio, porque cravos não brotam na beira-
-mar da ilha. Depois, as quatro paredes do con-
finamento imposto não permitem ir ao Mercado 
da Graça adquirir a bela flor rubra de Abril, que 
nesta altura devia ser considerada bem essencial. 
Subi o estore, olhei o caminho que ladeia a 

piscina natural de rocha basáltica, e, ao lado, a 
rampa de varagem da velha baleação capelense, 
e tudo deserto. Não havia vivalma. Cantaria na-
quela altura Maria Guinot, imagino, “silêncio e 
tanta gente”!  
Cantarolei “E depois do adeus”, em voz baixa 

para manter dormente o sentido do momento 
em pijama e ao cheiro do café, altura amena e 
simples, diferente das anteriores comemorações, 
porque confinado às quatro paredes da minha 
fortificação. O “melrinho” - assim chamamos ao 
pássaro da ilha - que é visitante insistente de to-
das as manhãs, juntou a sua à minha voz e ambos 
cantarolámos alegremente o amanhecer da liber-
dade. Como sempre, agradeci-lhe a companhia 
com os miolos de bolo lêvedo e, no horizonte, 
o Sol percebeu que era preciso despontar e des-
pontou. 
Cada um sente de maneira diferente a liberda-

de. E, quanto mais longe do Parlamento, melhor, 
para perceber o poder sectarista parlamentar de 
Lisboa, onde, em comemorações românticas, ar-
risco, alienadas, políticos se juntam autoelegen-
do-se gente aparte. Para os eleitos, só depois de-
les está o povo real, o que não comemora porque 
não pode, o dos milhões de homens, mulheres e 
crianças do país interior, litoral e ilhas, confinado 

às suas casas. O povo que viveu profundamente 
na pele o antes do 25 de Abril, que arrostou com 
trabalho de sol a sol e a pé descalço, que comeu 
o pão que o diabo amassou, que mandou filhos 
para a guerra e os foi receber ao cais entre qua-
tro pranchas de madeira, o povo que não aceita 
lições de democracia, porque, muito dele, sofreu 
intensamente a ditadura. 
Não se compreende que um ex-Presidente da 

Assembleia da República, o açoriano Mota 
Amaral, ausente da comemoração, segundo ale-
gou por força do estado de emergência, deseje 
a Ferro Rodrigues “força para aguentar a crítica 
dos que não gostam do espírito de Abril”. Como 
se atreve? Quem não gosta de Abril? Os que dis-
cordam do autoritarismo desajeitado de Ferro 
Rodrigues, que, com as anuências do Presidente 

da República e do Primeiro Ministro, impôs uma 
comemoração dando um mau exemplo aos que 
vivem há semanas prisioneiros de quatro pare-
des? Salvo exceções, que são pontuais, no país 
não há povo que não goste de Abril. Deveríamos 
encarneirar e pensar o mesmo que Mota Ama-
ral, sob pena de nos chamarem nomes feios? Sob 
pena de nos atribuírem rótulos cheirando a bafio 
do período pré-revolucionário, a demagogia ba-
rata, a desinformação? A tentativas de justificar 
posições, não pelo valor que têm, mas pela dis-
torção da realidade? Essa não é uma boa prática 
da liberdade.
Recordo o ano de 1993 e o boicote em bloco 

dos órgãos de comunicação social aos trabalhos 
parlamentares, em repúdio para com a imposição 
do Parlamento da não circulação de jornalistas 
no edifício da casa da democracia. Dada a falta 
de cobertura jornalística, os trabalhos não foram 
realizados e a sessão parlamentar foi cancelada. 
Na comemoração deste 25 de Abril, não fo-

ram os jornalistas a serem privados de circular 
no Parlamento, foi o povo português que este-
ve privado de circular na Pátria. Um pouco de 
solidariedade não ficaria mal aos responsáveis 
políticos. 
Os órgãos de comunicação social, tal como de-

fenderam a liberdade da classe em 1993, deviam 
ter repudiado o sectarismo e a prepotência destes 
senhores em imporem uma comemoração não 
comemorada pelo povo todo. Eles, jornalistas, 
não puderam circular nos corredores da Assem-
bleia da República, em 1993; o povo português, 
no dia da Democracia do ano de 2020, não pôde 
circular e comemorar nas ruas de Portugal. Que 
bom teria sido um boicote total à cobertura des-
ta comemoração, perfeitamente dispensável nos 
moldes em que se verificou.

GALAXY FOLD 2 TERÁ MELHOR CÂMARA DO QUE O MODELO ORIGINAL
Continuam a circular rumores sobre o Galaxy Fold 2, o próximo dispositivo de ecrã dobrável da Samsung previsto para a segunda metade de 
2020. A mais recente informação foi partilhada por um analista da indústria de ecrãs, Ross Young, a propósito da câmara do próximo modelo. Diz 
Young que o Galaxy Fold 2 terá uma câmara tripla com uma configuração de sensores de 64MP, 16MP e 12MP com otimização ótica de imagem 
dupla. De recordar que no modelo original a câmara tinha um sensor de 16MP e dois de 12MP. Ainda não se conhecem mais pormenores sobre 

a câmara nem sobre as funções de cada um destes sensores mas, até ao lançamento do Galaxy Fold 2, teremos 
certamente mais informações sobre o smartphone.
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NOTÍCIAS

JOÃO CAMPOS RODRIGUES

A longa descida ao inferno do Governo de Jair Bolsonaro

Atacado por inimigos e antigos aliados, 
acossado por suspeitas judiciais con-
tra si e a sua família, enfrentando a 

possibilidade de um impeachment, Jair Bol-
sonaro começou a sua lenta descida ao infer-
no, no meio de uma pandemia que teima em 
menosprezar. 
O Presidente brasileiro enfrenta a saída de dois 

dos nomes mais respeitados do seu Governo, 
o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 
e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, um herói 
para os apoiantes do Presidente pelo seu papel na 
Operação Lava Jato. 
Mas Moro não saiu por desentendimentos polí-

ticos: deixou para trás a acusação de que o Pre-
sidente forjou a sua assinatura ao destituir Mau-
rício Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal, 
tentando interferir com investigações em curso 
contra a sua família. “Fiquei sabendo pelo Diário 
Oficial, pela madrugada. 
Eu não assinei esse decreto. Em nenhum mo-

mento isso foi trazido”, disse o ministro da Justi-
ça, no seu discurso de demissão. 
O documento foi republicado pelo Governo, 

sem a assinatura de Moro, após a denúncia, mas 
pode tratar- se de crime de falsidade ideológica 
em documento público, punível com até cinco 
anos de prisão. 
Mas trata-se de um crime comum e o Presidente 

não é um cidadão comum. 
A acusação teria de partir do procurador- geral 

da República, Augusto Aras, nomeado pelo pró-
prio Bolsonaro, antes de chegar ao Supremo Tri-
bunal de Justiça. Num plano imediato, a grande 
ameaça para Bolsonaro é a de destituição. 
Já se fala nisso nos corredores de Brasília. 
Ontem, já havia 27 pedidos formais de impea-

chment sobre a mesa de Rodrigo Maia, presiden-
te da Câmara dos Deputados, dos Democratas 
(DEM). Por azar, este antigo aliado de Bolsona-
ro não está em bons termos com o Presidente: 
antes desta crise, este já tentava retirar-lhe a li-
derança da câmara. 
Contudo, importa salientar que, por mais fortes 

que sejam as provas contra o Presidente, a sua 
destituição não é um processo jurídico, mas sim 
político – ou seja, depende da relação de forças 
no Congresso. 
Não espanta que Bolsonaro tente desesperada-

mente encontrar pontes com deputados do velho 
“centrão”, incluindo Valdemar Costa Neto (PL) 
e Roberto Jefferson (PTB), condenados no es-
cândalo Mensalão, bem como Gilberto Kasab 
(PSD) e Ciro Nogueira (PP), que estiveram na 

mira da Lava Jato. 
Mas o Presidente não chega de mãos vazias 

à mesa de negociações. Pode oferecer cargos  
como a presidência do Banco do Nordeste, com 
um orçamento equivalente a 4,79 mil milhões de 
euros, ou a liderança do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação (FNDE), que recebe 
anualmente uns 8,92 mil milhões de euros. 
Segundo a Veja, o Banco do Nordeste irá para 

Arthur Lira (PP), que disputa a Câmara dos De-
putados com Rodrigo Maia. 

SUSPEITAS E ACUSAÇÕES
Afinal, que crimes são esses de que a família 

Bolsonaro é acusada e que terão levado o Presi-
dente a interferir na Polícia Federal? 
Para começar, o segundo filho de Bolsonaro, o 

vereador Carlos, foi identificado pela Polícia Fe-
deral (PF) como dirigente do “gabinete do ódio”, 

avançou a Folha de S. Paulo. 
Este esquema ilegal teria como objetivo espa-

lhar desinformação online, calúnias e ameaças 
contra autoridades. 
“Notaram que nunca falam que notícias seriam 

essas? 
É muito mais fácil apontar manipulação feita 

pela grande mídia. Matéria lixo!”, tweetou on-
tem Carlos Bolsonaro. Contudo, embora a in-
vestigação do Supremo Tribunal continue sob 
sigilo, já há alguma ideia do tipo de notícias fal-
sas divulgadas em redes sociais ou correntes de 
WhatsApp pelo “gabinete do ódio”.
Por exemplo, há algumas semanas, antes de 

Bolsonaro declarar falsamente que a Organiza-
ção Mundial da Saúde aprovava a diminuição 
do isolamento social em alguns países, um vídeo 
com um discurso descontextualizado do diretor-
-geral da organização, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, já tinha sido legendado e divulgado 
pelo “gabinete do ódio”, avançou o Intercept.
Outro inquérito em que o nome Bolsonaro se 

multiplica é a investigação ao homicídio de Ma-
rielle Franco, a vereadora do PSOL abatida a tiro 
juntamente com o seu motorista, Anderson Go-

mes, no Rio de Janeiro, em 2018. 
O filho mais velho de Bolsonaro, Flávio Bolso-

naro, tem sido acusado de ligações às milícias, 
em particular aos principais suspeitos da morte 
de Marielle.
Não só Flávio Bolsonaro terá namorado com 

uma filha de Ronnie Lessa, o suspeito atirador, 
vizinho do clã Bolsonaro, como se suspeitou que 
o alegado cúmplice deste, Élcio Queiroz, tives-
se visitado a residência dos Bolsonaro no dia do 
crime: o assunto ficou num pântano de acusações 
e contra-acusações.
Mais recentemente, em fevereiro, Adriano da 

Nóbrega, alegado líder do “escritório do crime”, 
uma rede de assassinos a soldo de que fariam 
parte Lessa e Queiroz, foi abatido numa opera-
ção policial, numa casa de Gilsinho da Dedé, um 
vereador do PSL – o antigo partido de Bolsonaro 
–, que disse não fazer ideia de que o ex-polícia 

militar estava lá escondido. 
Dias antes, Nóbrega dissera ao seu advogado 

que temia ser assassinado, como “queima de ar-
quivo”, contou este ao El País. 
Bolsonaro não hesitou em acusar Moro de se 

focar mais neste caso que na tentativa de assassí-
nio que sofreu, durante a campanha presidencial. 
Seria um dos motivos do seu interesse na Polí-

cia Federal. 
“Será que é interferir na Polícia Federal exigir, 

quase implorar a Sérgio Moro que apure quem 
mandou matar Jair Bolsonaro? 
A Polícia Federal de Sérgio Moro preocupou-

-se mais com Marielle Franco do que com o seu 
chefe supremo”, queixou-se o Presidente. Entre-
tanto, Bolsonaro já se prepara para colocar Jor-
ge Oliveira na cadeira deixada vaga por Moro, 
avançou a CNN Brasil. 
Coincidentemente, trata-se de um lealista 

do bolsonarismo, antigo chefe de gabinete de 
Eduardo, outro filho de Bolsonaro, e antigo as-
sessor jurídico do Presidente. 
“Juntos com o PR Jair Bolsonaro por um 

Brasil melhor. Brasil acima de tudo, Deus aci-
ma de todos!”, tweetou Oliveira este domingo.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

NOVA FUNÇÃO DO SPOTIFY PERMITE ENDEREÇAR “GORJETAS” AOS MÚSICOS
A plataforma de streaming Spotify anunciou uma nova ferramenta que permite aos utilizadores endereçarem directamente 
aos artistas somas de dinheiro — “gorjetas”, enfim. A ideia surge numa altura em que a generalidade dos músicos se 
debate com a suspensão da sua actividade. Há muito que a plataforma permitia que os artistas destacassem uma peça 
escolhida no seu perfil — a Artist’s Pick. Agora, o Spotify lançou uma versão gémea dessa função, a Artist Fundraising Pick, 

que permite aceder a um link específico onde os utilizadoresouvintes podem deixar gorjetas. 
O que fazer, depois, com essas eventuais somas de dinheiro cabe aos artistas decidi-lo. 



Journal La Voix du Portugal | 11Mercredi, le 29 avril 2020

OPINIÃO

HÉLIO
BERNARDO LOPES

A Irresponsabilidade Norte-Americana

Ontem mesmo, na sua 
mais recente aparição 
junto dos jornalistas, 

a fim de expor o seu 
pensamento sobre o estado 
da COVID-19 no seu país, 

e alinhavando o que diz ser a sua estratégia 
para a reabertura da vida normal nos Estados 
Unidos, Donald Trump surgiu sem a presença 
dos cientistas que o costumam acompanhar e 
o aconselham, ingloriamente, sobre o tema.

É já mundialmente conhecida a mistura de 
bestialidade e de pés e mãos ao redor de uma ideia 
de Trump para um tratamento que pensava poder 
ser eficaz para ajudar a extirpar a COVID-19. 
Como facilmente se percebe, nenhum cientista 
com um ínfimo de credibilidade poderia defender 
uma tal ideia, verdadeiramente só de um mundo 
desconhecido. E o resultado foi o que se viu: 
ausentaram-se daquela conversa própria de um 
louco.
Perante tal inultrapassável realidade, Trump 

veio anunciar ontem que deixaria de participar 
nas conferências de imprensa sobre a situação 
da pandemia nos Estados Unidos.  E escreveu 
depois, no Twitter, que tais conversas não valem o 
tempo e o esforço. E como o tempo é curto, bom, 
resta o esforço, qualidade que reconhecemos, 
quase universalmente, como muito desenvolvida 
em Donald Trump.
Mas Trump foi ainda mais explícito, colocando 

esta questão profunda: qual é o propósito de 
ter conferências de imprensa na Casa Branca, 
quando a imprensa apenas coloca perguntas 
hostis e depois se recusa a relatar a verdade ou 
os factos com precisão?! No fundo, o que aquela 
imprensa hostil faz é lançar aos americanos fake 
news.
No meio de tudo isto, estando-se, portanto, 

nos Estados Unidos, a verdade é que parece 
que já mais de cem pessoas deram entrada em 
centros hospitalares nos Estados Unidos, por 

terem seguido as sugestões de Donald Trump 
sobre a ingestão de desinfetante como forma de 
tratar a COVID-19. É o que no-lo disse o New 
York Daily News. Mas mais: foram registadas 
várias chamadas para a linha de emergência 
do estado de Maryland, no sentido de obter 
conselhos sobre o uso de produtos desinfetantes 
para tratar a COVID-19. Uma novidade absoluta 
na História Mundial.~Nestas circunstâncias, as 
autoridades realmente sabedoras do que está em 
jogo, certamente em pânico, conhecendo bem a 
estrutura cultural e mental da grande maioria dos 
norte-americanos, por rápido vieram a terreiro 
informar que em nenhuma circunstância deve 
ser ingerido qualquer produto desinfetante, 
seja através de injeções, ingestão ou qualquer 
outra forma. Bom, caro leitor, o absolutamente 

inimaginável! E num país que anseia por ser o 
comando do mundo!! E responsabilidades? Ah, 
nada!!!

MARCELO NÃO VAI PROPOR RENOVAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA
O Presidente da República, primeiro-ministro, presidente da Assembleia da República, representantes de partidos e parceiros sociais reuniram-se mais uma vez 
esta terça-feira, no Infarmed, em Lisboa, com especialistas para analisar a situação epidemiológica da Covid-19, antes de o Governo anunciar as medidas de ‘rea-
bertura’ do país. No final da sessão, Marcelo de Rebelo de Sousa falou aos jornalistas e revelou que não vai propor uma nova renovação do Estado de Emergên-
cia. O Estado de Emergência vai assim culminar no dia 2 de maio. O Presidente da República afirmou que o país vai entrar na terceira fase do surto de Covid-19, 
mas advertiu que esta não vai ser uma fase de normalização. “Não se pode encarar a terceira fase como a fase da normalidade e da 
estabilização. Não. É uma fase de controlo da situação, com uma retoma por pequenos passos”, sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa.
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681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

SEMPRE MAIS PERTO DE SI
4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

8770 Bl. Langelier #212 
Em St-Leonard, H1P3C6

Tel.: 514.499.1624

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
ALGARVE

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 posta generosa de bacalhau dessalgado
1/2 garrafinha de creme de leite
1 dente alho bem batido
1/2 cebola cortada em tirinhas finas
50 ml de azeite extra virgem
Parmesão ralado pra finalizar
Sal e pimenta a gosto
MODO DE PREPARO: 
Doure todos os lados do bacalhau em uma frigideira de 
teflon pré aquecida e reserve. Em uma panela, refogue o 
alho juntamente com a cebola, junte o creme de leite e deixe 
reduzir até encorpar. Tempere à gosto e reserve.
MONTAGEM:
Coloque a posta de bacalhau em um pirex e cubra com o 
molho. Salpique parmesão por cima e leve ao forno somente 
pra gratinar.va em travessa de barro e decore com salsa e 
azeitonas pretas.

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO
Bacalhau dos solteiros

Mercearias

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR

Renovações

Seguros / Financeiros

assure-toi.ca

Seguros / Financeiros

EMPREGOSEMPREGOS

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, 
procura pessoa com experiência para a colo-
cação de “pavé-uni”. Precisa-se também de 
uma pessoa para trabalhar no betão e finali-
zação de piscina. 

Nora: 450-628-5472

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

PATRICIA: 514-814-0362

SERVIÇOS
Linhas da mão e cartas. Vidente com 

dons naturais. Resolve os seus 
problemas sem voodoo.

ROSA: 514-893-8213

JARDINS DES BEAUX-RÊVES
Companhia paisagista procura homens para trabalhar

nos jardins. Com ou sem experiência. Bom salário.
514-554-0213 ou 450-641-7389

Precisa-se de homens para trabalhar nos jardims, assen-
tar pedra “Pavé-uni”, coffragens. BOM SALÁRIO. Se pos-
sível com carta de condução. Com ou sem experiência.

CONTACTAR MANUEL CORREIA: 514-977-3248

Precisa-se de funcionários (homens e mulheres) com 
experiência na manutenção de edifícios de escritórios a 
tempo inteiro ou parcial com carro. 

Envie CV por fax 450-978-9664 ou 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

Companhia de construção e jardins procura pedreiros 
et homens con experiência no “Pavé uni” melhor salário 
na industria. Estamos a procura igualmente de homens 
sem ou com pouca experiência.
Contactar David 514-979-5604 Envie o cv para da-
vid@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

Precisa-se de empregados para trabalhar na 
renovação a tempo inteiro. 

514-668-0656

Precisa-se de empregados com um 
pouco de experiência em cortar relva. 

PAYSAGISTE NDC
JACK: 514-992-0312

EMPREGOSEMPREGOS

Estamos à procura de uma pessoa fiável para trabalhar 
no paisagismo: colocação de pedras de pavimentação, 
muros, pequena escavações, plantação. Deve: Gostar 
de trabalhar em equipa; Fale um pouco de francês e que 
tenha a licensa de motorista; Na área da costa sul de 
Montreal (Boucherville, Longueuil e arredores).

Contate Karim 514-623-3662 
ou karim@jardinprestique.com

PAISAGISTA 
ROBERT CAUCCI

Procura-se instalador de “Pavé-uni” muros de pedra e 
alcatrão com experiência e carta de condução de clas-
se 5. Precisamos também um assistente paisagista. 
Assunto sério e salário segundo a experiência. 

514-766-8390
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PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514-299-1593

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

NECROLOGIA

† MARIA HELENA LOBO PITA
1939 – 2020 

É com grande pesar, que a 
família vem por este meio 
informar o falecimento em 
Montreal, no passado dia 19 de 
abril de 2020, com 80 anos de 
idade, de Maria Helena Lobo, 
esposa de Alfredo Pita, natural 
da Ponta do Sol, distrito do 
Funchal, ilha da Madeira. Ele 
deixa na dor o esposo Alfredo 
Pita, o/a filho/a Helena Pita 
(Martin Racine) e Steve Pita 
(Pierrot Trottier), o/a neto/a 
Mathieu Racine e Alicia Racine, 
o irmão José Lobo, os/a 
cunhados/a Francisco Pita, António Pita Junior e Maria 
Pita, assim como sobrinhos/as, primos/as, restantes 
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc 
10300 Boul. Pie-IX, Montréal-Nord
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues | cel.: 514-918-1848
Devido às circunstâcias, o velório tem lugar na privaci-
dade dos seus familiares, seguindo-se uma litúrgia de 
corpo presente na Capela do Complexo funerário. Será 
de seguida sepultada no Cemitério Notre-Dame-Des-
-Neiges. A família vem por este meio agradecer a todas 
as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam 
neste momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo 
vosso conforto. Bem haja.

† MARIO DE OLIVEIRA
1966 – 2020 

É com grande pesar, que a 
família vem por este meio in-
formar o falecimento em Mon-
treal, no passado dia 23 de 
abril de 2020, com 53 anos de 
idade, de Mario De Oliveira, 
natural da Ribeira Grande, São 
Miguel, Açores.
Ele deixa na dor os seus pais 
José De Oliveira e Osvalda 
Tavares, os/a irmãos/ã Lucia 
(Daniel Desbiens), Emanuel e 
José, o/as sobrinho/as Maxi-
me, Vanessa, Cynthia e Sabri-
na, assim como tios/as, sobrinhos/as, primos/as, res-
tantes familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc 
6825 Rue Sherbrooke Est, Montréal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues | cel.: 514-918-1848
Devido às circunstâcias, o velório tem lugar na privaci-
dade dos seus familiares, seguindo-se uma litúrgia de 
corpo presente na Capela do Complexo funerário. Será 
de seguida sepultado, em crypta, no Mausoléu Saint-
-Martin em Laval.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Haja.

†
NECROLOGIA

† ARSENIO AMARAL
Faleceu em Montreal, no dia 19 
de abril de 2020, o senhor Arsénio 
Amaral com a idade de 94 anos, 
natural da Lomba da Maia, São 
Miguel, Açores.
Deixa na dor a sua esposa Dion-
tina Moniz, seus filhos/as Manuel 
(Alice), Dino (Berta), Maria (Jose) 
e o já falecido Arsénio, netos e bis-
netos, sobrinhos/as, cunhados/as, 
familiares e amigos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778

Devido às circunstâcias, o velório tem lugar na privaci-
dade dos seus familiares. A família vem por este meio 
agradecer a todas a pessoas que se dignaram tomar 
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer for-
ma, se lhes associem na dor. Bem-Haja.

MARIA DE FATIMA MONIZ
1949-2020

Faleceu em Montreal, no 
passado dia 24 de abril de 
2020, com 71 anos de idade, a 
senhora Maria de Fatima Moniz, 
esposa do senhor Benjamin 
Moniz, natural de Rabo de 
Peixe, São Miguel, Açores, 
Portugal. Ela deixa na dor seu 
esposo, seus filhos/a Jeffrey 
(Lucie), Catherine (Franco) e 
Kevin (Carolyne) , seus neto/
as Miguel, Annabelle, Zarah, 
Aliya e Coralie, seus cunhados/
as, sobrinhos/as, familiares e 
amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Boul. St-Martin E., Laval
514-277-7778
Pedro Alves, Cel.:514-898-1152
Devido às presentes circunstâncias, o funeral teve lugar 
na privacidade dos seus familiares e sera sepultada. Uma 
celebração comemorativa será celebrada em uma data 
ulterior, o dia e hora serão comunicados com antecedên-
cia. Será sepultada no Cemitério Saint-Elzear. A família 
vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. 
A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Haja.

† NOEMIA MARIA
LINHARES DO REGO

1963 - 2020

Faleceu em Montreal, no 
dia 24 de abril de 2020, 
a senhora Noemia Maria 
Linhares do Rego com a 
idade de 57 anos, natural 
da Ribeira Quente, São 
Miguel, Açores. Deixa 
na dor a sua filha Sally 
(Tony Ramos), seu filho 
Louis (Charisma Andal). 
Seu neto Liam Simão 
Ramos, sua mãe Maria 
dos Anjos Linhares, 
irmãos/ãs Madalena, 
Paulo, Leonarda e Luís, 
assim como sobrinhos/as, 
familiares e amigos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean Talon, E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins

Devido às presentes circunstâncias, o funeral terá lugar 
na privacidade dos seus familiares e será sepultada em 
cripta no cemitério Côte-des-Neiges. A família vem por 
este meio agradecer a todas a pessoas que se digna-
rem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de 
qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem-Haja.

†
NECROLOGIA

MANUEL FRANCISCO AMORIM
Faleceu em Montreal, no passado 
dia 24 de abril de 2020, com 72 
anos de idade, o senhor Manuel 
Francisco Amorim filho de António 
Amorim e Gilda Amaral, natural 
de Água de Pau, São Miguel, 
Açores, Portugal. Ele deixa na 
dor seus pais, seu irmão Denis, 
e irmão falecidos Maria Virginia e 
António. Sobrinhos/as, familiares 
e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean Talon, E., Montreal
514-277-7778
Eduíno Martins
Devido às presentes circunstâncias, o funeral teve lugar 
na privacidade dos seus familiares e sera sepultada. Uma 
celebração comemorativa será celebrada em uma data 
ulterior, o dia e hora serão comunicados com antecedên-
cia. A família vem por este meio agradecer a todas as 
pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Haja.

† JOSÉ CARLOS 
VENTURA DE OLIVEIRA

1951-2020

Faleceu em Montreal, no passado dia 19 de abril de 
2020, com 68 anos de idade, o senhor José Carlos 
Ventura de Oliveira, natural de Rabo de Peixe, São 
Miguel, Açores, Portugal. Ele deixa na dor sua esposa 
Olivia Paiva. Filhas/o Emely(Marco), Chantal, Donovan. 
Netos/as Shaielle, Tyrel, Ismael, Yasmina. Bisneto/a 
Kamilah, Giovanni. Irmão Tony Oliveira, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean Talon, E., Montreal
514-277-7778
Pedro Alves, Cel.:514-898-1152
Devido às presentes circunstâncias, o funeral terá lu-
gar na privacidade dos seus familiares e será sepulta-
da. Uma celebração comemorativa será celebrada em 
uma data ulterior, o dia e hora serão comunicados com 
antecedência. Sepultado no cemitério Côte-des-Neiges. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem haja.
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DESPORTO
EFEMÉRIDES LUSA F1: Arranque da Fórmula 1

em Áustria no dia 5 de julho?

Segundo últimas infor-
mações desta semana 
os Comissários da F1 

têm verdadeiramente em vis-
ta e como objetivo para o co-
meço da época 2020, o Gran-

de Prémio da Áustria, uma vez que o Grande 
Prémio da França previsto para 28 de junho 

ter sido cancelado nesta segunda-fei-
ra, já depois do Governo Francês ter 
mantido a proibição de se realizarem 
eventos públicos até meados de julho, 
devido à pandemia. 
O francês Eric Boullier, antigo director 

da Renault e Mclaren e agora o novo res-
ponsável pelo evento, referiu que agora 
as atenções da organização estão na edi-
ção de 2021 e disse — os olhos já estão 
virados para o verão de 2021 aonde espe-
ramos poder oferecer aos nossos espec-
tadores um evento realmente original — comen-
tou .
Helmut Marko  indicou que há boas possibi-

lidades de que o primeiro Grande Prémio seja 
na Áustria a 5 de julho, mas provavelmente sem 
público, o mesmo acontecendo com o G.P. da In-
glaterra a 19 de julho. Esperando, mesmo assim, 
que se concluam até dezembro, 15 das 18 cor-
ridas. Quanto ao futuro do GP do Canadá, nes-
te momento ainda não existem quaisquer datas 
previstas. Esperamos todavia, o momento exacto 

para dar-vos a notícia.
Chase Carey o responsável máximo da F1 

anunciou que a corrida a realizar-se no Red Bull 
Ring em Spielberg, acontecerá provavelmente 
sem espectadores. Na Áustria, parece que o sur-
to do coronavírus está razoavelmente sob con-
trole e, portanto, as discussões sobre um Gran-
de Prémio já estão a tomar uma forma razoável. 
Uma das condições mais importantes para um 
Grande Prémio seria de não haver outro surto de 
COVID-19. A rádio austríaca informou “apenas 

uma segunda onda de infecção 
impedirá o início da temporada 
em Spielberg”. Então, tudo pa-
rece estar a postos para o pri-
meiro Grande Prémio da atual 
temporada em Spielberg.
Sendo assim e segundo  Cha-

se Carey disse (antevemos o 
início das corridas na Europa 
em julho, agosto e início de 
setembro. Ainda em setembro, 
outubro e novembro devere-
mos voltar-nos para a Europa, 
Ásia e Américas terminando a 
temporada em dezembro com a 
prova do Bahreïn e a final em 

Abu Dhabi) concluiu .Esperemos!
A pandemia já cancelou os Grandes Prémios 

da Austrália, Mónaco e agora a França e o adia-
mento das corridas de Bahreïn,Vietname, China, 
Holanda, Espanha, Azerbaijão, Canadá  .
Será que vamos mesmo bater o recorde de 1972 

em que o Campeonato teve apenas 12 corridas? 
Aguardamos no entanto mais informações 

sobre a F1 as quais vos serão transmitidas 
neste seu jornal A VOZ DE PORTUGAL.

TEXTO:
HÉLDER DIAS

Principais acontecimentos registados no dia 29 de abril, 
Dia Mundial da Dança, Dia da Imunologia, Dia Europeu 
da Solidariedade e Cooperação entre Gerações, Dia 
Mundial da Fotografia Pinhole, Dia de Memória por to-
das as Vítimas da Guerra Química e Dia Internacional 
da Sensibilização para o Ruído:

1429 – Joanne d’Arc entra na cidade de Orleães, Fran-
ça, reivindicando vitória sobre as forças inglesas.
1826 – D. Pedro IV de Portugal outorga a Carta Cons-
titucional.
1838 - É inaugurado o Real Teatro do Salitre, em Lis-
boa, construído pelo arquiteto João Gomes Varela.
1848 - Pio IX dissocia-se do Movimento Nacional ita-
liano
1870 - É inaugurada a estátua de D. Pedro IV no Ros-
sio, em Lisboa.
1884 - Nasce o poeta e político português Jaime Cor-
tesão.
1918 – É criada a Direção-Geral de Segurança Pública, 
que superintende os Corpos de Polícia Civil de Lisboa e 
Porto, a Polícia de Investigação Criminal, (que originará 
a atual Polícia Judiciária) e a Guarda Nacional Republi-
cana, sendo todas estas corporações dependentes do 
Ministério do Interior.
1944 – Morre, com 93 anos, o antigo Presidente da Re-
pública Bernardino Machado.
1945 - II Guerra Mundial. Holocausto. O 7.º Exército dos 
EUA liberta o campo de concentração nazi de Dachau.
1947 - A Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa é invadida pela polícia de choque, numa tenta-
tiva de dominar os protestos dos estudantes à ditadura 
do Estado Novo.
1961 – Criação da organização mundial de conserva-
ção da natureza WWF - World Wildlife Fund.
1984 - Os nacionalistas da coligação catalã Convergên-
cia e União conquistam a maioria absoluta nas eleições 
para o parlamento regional.
1986 - Os EUA oferecem ajuda às autoridades sovié-
ticas para controlo dos efeitos do acidente nuclear de 
Chernobyl.
1987 - O secretário-geral do PCP Álvaro Cunhal anun-
cia o termo da coligação eleitoral Aliança Povo Unido.
1991 - Morre o compositor e músico brasileiro Gonza-
guinha, Luís Gonzaga Jr. Tinha 46 anos.
1992 - Eclodem tumultos raciais em Los Angeles, com 
a absolvição de quatro polícias brancos que tinham es-
pancado um condutor negro, em 1991.
1996 - O ensaísta Eduardo Lourenço recebe o Prémio 
D. Dinis, da Fundação Casa de Mateus, pelo conjunto 
da obra.
1997 - É criada a Rede Ferroviária Nacional, REFER, 
para a gestão da infraestrutura ferroviária. É assinado 
o tratado para o fim da produção e armazenamento de 
armas químicas por 88 países.
2001 - A Adega Cooperativa de Vila Nova de Foz Côa 
retira do fundo do rio Côa as primeiras das 60.000 gar-
rafas de vinho envelhecido debaixo de água.
2002 – Morre, aos 100 anos, o decano dos jornalistas 
portugueses Fernando Pessa.
2003 - O Parlamento Palestiniano aprova o nome de 
Mahmoud Abbas para primeiro-ministro.
2004 - Demite-se o diretor-geral dos Impostos, Armindo 
de Sousa Ribeiro. É substituído por Paulo Macedo, qua-
dro do Banco Comercial Português.
2005 - O Grande Prémio Bial de Medicina é atribuído 
aos espanhóis Ignacio Javier Melero Bermejo, a Guil-
lermo Daniel Mazzonlini e Jesus Maria Prieto Valtuena, 
pela investigação sobre o cancro.
2006 – Lançamento da Iniciativa Nacional Grid. O Chel-
sea, orientado pelo técnico português José Mourinho, 
garante o terceiro título de campeão inglês de futebol.

BENFICA SUBLINHA DESEJO DE TERMINAR AS COMPETIÇÕES ONDE ESTÁ ENVOLVIDO
O Benfica informou, nesta segunda-feira, na sua habitual newsletter, que já vê “uma luz ao fundo do túnel”, numa altura em que o mundo está 
envolvido no combate à Covid-19. “Esta é ainda ténue, pois perdura a incerteza quanto ao futuro que se avizinha, mas é com esperança e otimismo 
que encaramos a possibilidade do restabelecimento da normalidade”, começou por dizer o departamento de comunicação das águias O Benfica 
informou ainda que no decorrer da presente semana, começando já nesta segunda-feira com a equipa técnica e os elementos afetos à estrutura 

profissional do futebol, serão efetuados testes de diagnóstico à Covid-19, no Seixal, em sistema de “drive-thru”. “Estes 
testes serão feitos nas viaturas e não haverá qualquer contacto entre cada um dos testados. 
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  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

Taça de Portugal
Benfica   ADIADO   FC Porto

OITAVOS-DE-FINAL 1ª MÃO 2ª MÃO
Borussia Dortmund (2-3) Paris SG    2-1    0-2
Atlético Madrid (4-2) Liverpool    1-0 3-2 (a.p.)
Atalanta (8-4) Valencia    4-1    4-3
Tottenham (0-4) RB Leipzig    0-1    0-3
Chelsea - Bayern München    0-3    ADI
Napoli - Barcelona    1-1    ADI
Lyon - Juventus    1-0    ADI
Real Madrid - Manchester City    1-2    ADI

1/8 DE FINAL 1ª MÃO 2ª MÃO
Basaksehir - FC Kobenhavn     1-0    ADI
Eintracht Frankfurt - FC Basel     0-3    ADI
Sevilla - Roma    ADI    ADI
LASK Linz - Manchester United     0-5    ADI
Rangers - Bayer Leverkusen     1-3    ADI
Wolfsburg - Shakhtar Donetsk     1-2    ADI
Internazionale - Getafe    ADI    ADI
Olympiacos - Wolverhampton     1-1    ADI

1-Atlanta United 6 2 2 0 0 4 2
2-NY Red Bulls 4 2 1 1 0 4 3
3-Impact Montréal  4 2 1 1 0 4 3
4-Toronto FC 4 2 1 1 0 3 2
5-Columbus Crew 4 2 1 1 0 2 1
6-DC United 3 2 1 0 1 3 3
7-Chicago Fire 1 2 0 1 1 2 3
8-NE Revolution 1 2 0 1 1 2 3
9-Orlando City 1 2 0 1 1 1 2
10-Philadelphia U. 1 2 0 1 1 3 5
11-FC Cincinnati 0 2 0 0 2 3 5
12-Inter Miami CF 0 2 0 0 2 1 3
13-New York City  0 2 0 0 2 0 2

  PTS  J  V E D GM   GS
LIGA MLS

1-Sporting KC 6 2 2 0 0 7 1
2-Minnesota United 6 2 2 0 0 8 3
3-Colorado Rapids 6 2 2 0 0 4 2
4-FC Dallas 4 2 1 1 0 4 2
5-Los Angeles FC 4 2 1 1 0 4 3
6-Seattle Sounders 4 2 1 1 0 3 2
7-Vancouver Whitecaps 3 2 1 0 1 2 3
8-Portland Timbers 3 2 1 0 1 2 3
9-Real Salt Lake 2 2 0 2 0 1 1
10-LA Galaxy 1 2 0 1 1 1 2
11-SJ Earthquakes 1 2 0 1 1 4 7
12-Houston Dynamo 1 2 0 1 1 1 5
13-Nashville SC 0 2 0 0 2 1 3

ESTE

OESTE

1-FC Porto 60 24 19 3 2 50 16
2-Benfica 59 24 19 2 3 52 14
3-SC Braga 46 24 14 4 6 41 26
4-Sporting 42 24 13 3 8 37 26
5-Rio Ave 38 24 10 8 6 32 23
6-V. Guimarães 37 24 10 7 7 40 25
7-FC Famalicão 37 24 10 7 7 38 40
8-Moreirense 30 24 7 9 8 34 32
9-Santa Clara 30 24 8 6 10 19 26
10-Gil Vicente 30 24 7 9 8 25 29
11-Boavista 29 24 7 8 9 19 23
12-V. Setúbal 28 24 6 10 8 17 27
13-Belenenses SAD 26 24 7 5 12 19 38
14-CD Tondela 25 24 6 7 11 20 30
15-Marítimo 24 24 5 9 10 22 32
16-P. Ferreira 22 24 6 4 14 18 34
17-Portimonense 16 24 2 10 12 16 34
18-CD Aves 13 24 4 1 19 23 47
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António Costa vai reunir-se com
os presidentes dos três ‘grandes’

O primeiro-ministro recebe na terça-
feira, em São Bento, os presidentes 
da Federação Portuguesa de Futebol 

(FPF), do Sporting, FC Porto e Benfica sobre 
as condições para o regresso do futebol em 
ambiente de covid-19.

Segundo fonte do executivo, esta reunião, que 
juntará na mesma sala Pinto da Costa, Luís Filipe 
Vieira e Frederico Varandas, além de Fernando 
Gomes, está prevista para as 18 horas.
“O tema central da reunião é analisar em 

que termos pode ser efetuada a retoma dos 
campeonatos profissionais e o levantamento de 
restrições na área do desporto”, referiu a mesma 
fonte à agência Lusa.

Uma hora antes, pelas 17 horas, o primeiro-
ministro terá reuniões de trabalho com 
instituições olímpicas, estando presentes o 
presidente do Comité Olímpico de Portugal, José 
Manuel Constantino, assim como os presidentes 
do Comité Paralímpico de Portugal, José Manuel 
Lourenço, e da Confederação do Desporto de 
Portugal, Carlos Cardoso.
“Em análise, estará o modo de preparação, 

em segurança, da fase de regresso gradual à 
atividade desportiva, a avaliação sobre o reinício 
dos treinos, das provas e das competições, as 
respostas às exigências de proteção dos atletas 
e demais trabalhadores, e, naturalmente, a 
segurança para o público e adeptos, em contexto 
covid-19”, referiu à agência Lusa fonte do 
Governo.

No que se refere ao regresso das competições 
de futebol profissional, a Liga Portuguesa de 
Futebol defende que os clubes deve garantir a 
higienização nos estádios após a retoma das 
competições e que à FPF cabe a responsabilidade 
por testes à covid-19 nas equipas de arbitragem. 

Esboço para retoma progressiva
Num esboço sobre a retoma progressiva à 

competição elaborado pela Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional (LPFP), a que a agência 
Lusa teve acesso, refere-se que o regresso da I e 
II Liga estará sempre “dependente das indicações 
das entidades oficiais”, prevendo-se também um 
conjunto de regras que os clubes devem cumprir, 
como a higienização de “todos os espaços” e a 

disponibilização de desinfetante 
nos balneários.
Quanto à segurança ao jogo, o 

documento prevê que os efetivos 
da segurança pública e da 
segurança privada a circularem 
na zona técnica seja “em 
número reduzido”, mantendo 
o distanciamento social e uso 
obrigatório de mascara ou 
viseira.
Durante os jogos, as tribunas 

presidenciais deverão ter um 
número máximo de cinco 
elementos, “com distanciamento 
social e uso de equipamento 
de proteção, nomeadamente 

máscaras, luvas e desinfetantes”. Também os 
apanha-bolas devem estar munidos de máscara e 
manter uma distância mínima entre si, devendo 
desinfetar as mãos antes, ao intervalo e no final 
do jogo. As bolas que saem do estádio apenas 
podem ser utilizadas depois de desinfetadas.
A principal prova do calendário nacional, cuja 

ronda 24 terminou em 08 de março, não tem, 
para já, data de regresso, sendo que está suspensa 
indefinidamente.
Já a 24.ª jornada da 2ª Liga terminou em 09 

de março e desde então a prova também está 
suspensa.Portugal contabiliza 928 mortos 
associados à covid-19 em 24.027 casos 
confirmados de infeção, segundo o boletim 
diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre 
a pandemia.
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Rui Vitória de regresso a Portugal
Com os campeonatos 

parados devido ao 
combate na propa-

gação ao surto do novo co-
ronavírus, Rui Vitória de-
cidiu regressar a Portugal.
A competir no Al-Nassr 

da Arábia Saudita, o ex-
treinador regressa agora a 
solo nacional, onde orientou 
pela última vez o Benfica, 
saindo do anfiteatro vermelho 
e branco em janeiro de 2019. 
Foi o próprio Rui Vitória, 
a confirmar na rede social 
Instagram, o seu regresso a 
Portugal.
A sua história no Benfica
A 15 de Junho de 2015, o 

então campeão nacional por-
tuguês SL Benfica anuncia 
que Rui Vitória assinou um 
contrato com o clube por três 
épocas desportivas. A pri-
meira época como treinador 
do clube começou com um 
jogo extremamente difícil, 
Benfica - Sporting, o pri-
meiro derby da época, para 
definir o detentor da Super-
taça. Já de si um jogo dificil, 
por levar a combate os dois 
maiores rivais de Lisboa, 
provou-se ainda mais com-
plicado devido aos ânimos 
acesos entre os treinadores. 

Do lado Sporting, estava 
Jorge Jesus, que tinha levado 
o Benfica a ser bicampeão 
nacional na época anterior. 
O jogo acabou com a vitó-
ria do treinador leonino. Foi 
o primeiro jogo oficial de 
Rui Vitória. Rui Vitória teve 
dificuldade em aguentar a 
pressão do seu sucessor, que 
somava triunfos e alimenta-
va polémicas, minimizando 
o trabalho do treinador do 
Benfica. 
No entanto, apesar de um 

mau começo, a equipa do 
Benfica continuou a somar 
pontos e colou-se ao seu 
adversário Sporting na luta 
pelo título, que foi disputada 
até ao final do campeonato. 
Através de várias tácticas 
defensivas e de uma boa ro-
tação de equipa, Rui Vitória 
conseguiu levar o Benfica 
aos Quartos-Finais da Liga 
dos Campeões, onde per-
deu na primeira mão contra 
o Bayern Munique, por 1-0, 
fora, e empatou na segunda 
mão em casa, por 2-2, não 
conseguindo assim alcançar 
a passagem para a meia-fi-
nal. A 15 de maio de 2016, 
Benfica sagra-se tricampeão 
nacional de futebol ao ven-

serviço do Benfica, que foi 
transferido para o Atlético 
de Madrid. A 7 de Agosto, 
de 2016, para a Supertaça, 

venceu o Sporting de Bra-
ga, por 3-0. A 13 de Maio 
de 2017, o Benfica sagra-se 
como tetracampeão nacio-
nal de futebol. A 28 de Maio 
de 2017 alcançou a dobradi-
nha, vencendo no Jamor, a 
Taça de Portugal, num jogo 
também contra o Vitória de 
Guimarães. O resultado foi 
2-1.
A 5 de Agosto, de 2017, 

cer o Nacional da Madeira 
no Estádio da Luz, no último 
jogo do campeonato, com 
Rui Vitória a suceder na lis-
ta dos campeões 
precisamente a 
Jorge Jesus e com 
um novo recorde 
de pontos (88), 
superando os 86 
do F.C. Porto, de 
José Mourinho, 
em 2002/2003. 
Entre os técnicos 
na luta pelo cam-
peonato, Rui Vi-
tória foi, assim, o 
único a cumprir 
os objetivos, com 
Jorge Jesus, pelo 
Sporting, a ficar-
-se pelo segundo 
lugar, a 2 pontos 
do primeiro, e Ju-
len Lopetegui, Rui Barros 
e José Peseiro a guiarem o 
F.C. Porto ao terceiro posto, 
a 15 pontos. A 20 de Maio 
de 2016, consegue vence, 
pela primeira vez, a Taça 
da Liga, no Estádio Cida-
de de Coimbra, frente ao 
Marítimo, com uma golea-
da de 6-2, naquele que foi 
o último jogo do extremo 
argentino Nico Gaitán, ao 

para a Supertaça, venceu o 
Vitória de Guimarães, por 
3-1, conquistando assim o 
troféu da prova pela 2ª vez 

consecutiva.
A 3 de Janeiro de 2019, 

e após três anos e meio no 
clube, chega a acordo de 
rescisão de contracto.
A 10 de Janeiro de 2019, 

Rui Vitória assina contrato 
de uma época e meia com 
o Al Nassr, clube saudita, 
onde auferiu um vencimen-
to anual estimado em sete 
milhões de euros limpos.


