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BARACK OBAMA: O nome de Donald Trump nem uma vez
foi citado, nem foi preciso. Obama regressou da sua aposentadoria para entrar na campanha eleitoral para as presidenciais
de Novembro com um par de golpes incisivos à jugular do seu
sucessor, em dois discursos para a juventude americana. Tom e retórica
conjugaram-se para mostrar como se comporta um chefe de Estado, ao
mesmo tempo que demonstrava como se ataca um adversário político.

JORGE PINTO: Jorge Pinto, treinador do Salgueiros, é apenas um dos rostos por trás das subidas de 20 emblemas de
futebol dos campeonatos distritais ao terceiro escalão do
campeonato nacional. Um salto gigantesco para estas duas
dezenas de clubes, representantes, muitas vezes, de uma pequena
terra ou até de um simples bairro. Mais ou menos anónimos, o PÚBLICO apresenta-lhe cinco protagonistas destas histórias de superação.

CARNEIRO: Carta Dominante: 4 de Ouros, que
significa Projetos. Amor: Demonstre, com mais
entusiasmo, as suas emoções. Evite as discussões
com o seu companheiro. Não entre em conflitos
desnecessários. Saúde: A sua vitalidade estará em destaque,
mas cultive a calma. Dinheiro: Reflita sobre a sua vida
profissional, poderá ser o momento ideal para reciclar os seus
conhecimentos. Números da Sorte: 4, 7, 1, 25, 36, 9
TOURO: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa
Nostalgia. Amor: Não deixe transparecer tanto os
seus ciúmes e fraquezas, poderão afetar a sua
relação. Saúde: Poderá sentir algum desgaste físico.
Tenha cuidado com as mudanças de temperatura. Dinheiro:
Poderá surgir uma oportunidade de obter rendimento extra, a
partir de casa. Números da Sorte: 22, 36, 3, 2, 1, 20
GÉMEOS: Carta Dominante: Rei de Paus, que
significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Tenha
cautela, não deixe que a sua vida amorosa caia na
rotina. Saúde: O seu sistema nervoso pode estar mais
abalado, e isso reflete-se no funcionamento do seu organismo.
Dinheiro: Altura propícia para superar novos desafios. Não seja
conformista, avance. Números da Sorte: 47, 45, 41, 40, 2, 5
CARANGUEJO: Carta Dominante: 4 de Copas, que
significa Desgosto. Amor: Esta semana está disposto
a fazer tudo para agradar à sua cara-metade.
Ambiente favorável ao diálogo e ao romance. Saúde:
Tudo correrá pelo melhor devido ao seu otimismo e confiança.
Dinheiro: Por influência de terceiros, pode haver alterações.
Para cumprir os seus objetivos, vai ter que se esforçar a
duplicar. Números da Sorte: 8, 5, 2, 3, 6, 9
LEÃO: Carta Dominante: A Justiça, que significa
Justiça. Amor: Evite ser possessivo e dominador,
para reencontrar o equilíbrio de que a sua relação
necessita. Saúde: Aja com prudência, não exceda
os seus limites físicos. Dinheiro: A vida financeira encontra-se
protegida. Números da Sorte: 1, 4, 7, 10, 41, 2
VIRGEM: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa
Trabalho. Amor: Não se tem dado o devido valor,
procure acreditar mais em si e gostar mais da pessoa
que é. Saúde: Ceda a um pequeno prazer, sem
exageros nem culpas. Dinheiro: Para atingir os seus objetivos
deverá trabalhar com mais afinco. Números da Sorte: 1, 4, 5,
2, 3, 36
BALANÇA: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa
Ocasião Inesperada, Amizade. Amor: Boas perspetivas
neste campo, continue a investir na relação. Saúde:
Aprenda a controlar a ansiedade, pratique meditação.
Dinheiro: Invista na organização para rentabilizar o seu trabalho.
Números da Sorte: 5, 25, 14, 17, 19, 3
ESCORPIÃO: Carta Dominante: 3 de Copas, que
significa Conclusão. Amor: Respeite a forma como
a sua cara-metade expressa os seus sentimentos.
Saúde: Tendência para se sentir um pouco
depressivo. Dinheiro: Procure agarrar as oportunidades que
podem surgir, esteja de olhos bem abertos.
Números da Sorte: 6, 36, 35, 2, 12, 10
SAGITÁRIO: Carta Dominante: 6 de Ouros, que
significa Generosidade. Amor: Favoreça a sua relação
através do carinho e do companheirismo. Saúde:
Controle melhor os seus horários de sono, procure
manter as rotinas. Dinheiro: Aposte na disciplina e motivação
para atingir os seus fins. Números da Sorte: 5, 4, 10, 23, 26, 29
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: A Temperança,
que significa Equilíbrio. Amor: Lembre-se que só terá
uma maior felicidade se abrir o coração e revelar os
seus desejos à sua cara-metade. Saúde: Poderá
andar com o ritmo cardíaco muito acelerado. Dinheiro: Evite
entrar em confrontos. Partilhe as suas ideias com os colegas
de trabalho e daí poderão advir ideias melhores.
Números da Sorte: 6, 2, 3, 14, 17, 11
AQUÁRIO: Carta Dominante: A Estrela, que significa
Proteção, Luz. Amor: Não ponha em causa a sua
relação por coisas de pouca importância. Seja mais
afetuoso. Dê uma maior atenção à sua família, é um
período que as relações familiares são ainda mais importantes.
Saúde: O seu aparelho digestivo poderá estar mais vulnerável.
Dinheiro: Ouça com mais atenção a opinião dos seus
colegas. Deve gerir bem o seu dinheiro para evitar surpresas
desagradáveis. Números da Sorte: 13, 15, 26, 30, 6, 5
PEIXES: Carta Dominante: 3 de Espadas, que
significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Esta poderá ser
uma semana muito intensa a nível do romantismo
e da união. Saúde: Psiquicamente poderá sentirse cansado. Tenha mais atenção ao seu sistema nervoso,
não deixe que o stress tome conta de si. Dinheiro: Momento
desfavorável para investimentos financeiros.
Números da Sorte: 5, 7, 41, 10, 20, 30

Surpresas do Destino
JOSÉ DA CONCEIÇÃO

A

ironia do destino por
vezes reserva-nos surpresas inesperadas!
A história que vos vou contar,
passou-se comigo à uns vinte
anos atrás. Eu e um amigo,
num belo dia decidimos de ir à caça para uma
zona perto de Drummondville, aonde encontramos um terreno propício para caçar, e então já
com as armas às costas, fomos bater à porta da
casa duma quinta para pedir autorização ao dono
para nela podermos caçar.
Este por sua vez já muito habituado àquelas
andanças foi muito simpático connosco, e disse:
que não havia problema que podíamos caçar ali
à vontade à condição: de lhe trazermos uma lebre, ou uma perdiz, e dizendo isto, desatou a rir à
gargalhada! Nós dissemos-lhe isso é com muito
prazer se houver caça no seu terreno claro! Bem
não à duvida que a caça rendeu mais que as nossas expectativas e em vez de uma lebre ou uma
perdiz, conforme o que ele nos tinha pedido, oferecemos-lhe as duas: uma lebre, e uma perdiz, o
homenzinho ficou todo feliz do acontecimento, e
automaticamente estabelecemos ali uma grande
amizade.
Claro que no futuro, já não era preciso bater-lhe
à porta para lhe pedir autorização de caçar no seu
terreno, e, conforme a caça que apanhávamos,
deixávamos-lhe sempre uma lebre ou uma perdiz. Não à duvida que naquele terreno fizemos
umas belas caçadas!
Mas à medida que o tempo ia passando a caça
ia-se tornando cada vez mais escassa, até que tivemos que mudar de sítio.
Passaram-se uns anitos sem lá irmos, e, de repente eu disse ao meu amigo, e se nós voltássemos aquela quinta de Drummondville?
Talvez agora houvesse mais caça, lá nos metemos de acordo, e lá voltamos à velha quinta!

Bem o homenzinho quando nos viu ficou todo
contente e disse-me; o senhor José aqui à tempos tinha-me me dito que fazia poesia nas horas
livres, e eu queria-lhe pedir um favor, eu tenho a
minha propriedade para vender, e agradecia que
Sr. José me redigisse um texto com umas palavras simpáticas, para ver se esta venda se realiza. Eu disse-lhe que sim que o fazia com muito
prazer, e que na semana seguinte já lhe trazia o
texto escrito.
O texto que eu lhe escrevi resumia-se apenas
assim:
“Vende-se uma encantadora propriedade, com
um extenso arvoredo onde cantam os passarinhos ao amanhecer. É cortada por águas cristalinas de um belo ribeiro que atravessa todo o
terreno, e a casa que nele existe é banhada pelo
sol nascente, onde se pode usufruir da sombra
das belas tardes tranquilas de Verão”.
A partir dali nós nunca mais lá voltamos!
Quer acreditem ou não, esta semana onde já se
tinham passado mais de vinte anos, encontrei o
proprietário da tal quinta de Drummondville, no
Club-Price de Laval com alguns dos seus familiares residentes naquela localidade.
Mas que coincidência!
É de acreditar que o mundo é mesmo muito pequeno!
Claro ainda ficamos ali uns largos minutos a
conversar, onde eu lhe perguntei então já vendeu
a sua propriedade?
E ele responde-me muito depressa; nem pensar
nisso!
Depois de ler as lindas palavras que você escreveu sobre a minha herdade, é que eu me dei de
conta da maravilha que eu possuía sem nunca me
ter apercebido.
Bem!
Não há duvida que nós por vezes estamos rodeados de tudo que nos faz falta para sermos felizes, e, nem por isso nos apercebermos da nossa
própria realidade.
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BENNY GANTZ: De Benjamin Netanyahu está-se sempre à
espera do pior, além de que precisava de uma solução qualquer
para tentar fugir ao seu processo judicial por corrupção. Benny
Gantz tinha a oportunidade de mostrar que a direita israelita
pode ser melhor e falhou rotundamente, mostrando que também ele está mais interessado no poder. A covid-19 foi uma desculpa esfarrapada para formar um “governo ogre”, o maior da História de Israel.
Mercredi, le 20 mai 2020

MARCELO REBELO DE SOUSA: Desta vez, Marcelo Rebelo
de Sousa foi claro ao falar por antecipação. Não quer que a Festa
do Avante! seja feita nos moldes tradicionais, lembrando que não
pode ser comparada a um feriado como o 10 de Junho ou o 1.º de
Maio. Aquando das comemorações da CGTP no Dia do Trabalhador, que tiveram o apoio do Presidente, Marcelo apenas se queixou a posteriori dizendo que esperava que tivessem sido “mais simbólicas e restritivas”.

A eterna ilusão
JORGE CORREIA

C

om uma dívida que
está pouco abaixo dos
120% do PIB anual
(Produto Interno Bruto) nacional, Portugal prepara-se
mais uma vez para a mecanização da distribuição com dinheiros alheios, leia-se da União
Europeia. Para comparação, a dívida do Quebec está pouco acima dos 40% do PIB.
Portugal, confiando mais uma vez na caridade
dos europeus, tem a sua elite pública rejubilando
de alegria pois cedo ou tarde, se a União Europeia não quiser entrar num caminho de desagregação, terá que fazer chover dinheiro de forma
barata ou mesmo gratuita para sustentar os demandos de uma ausência de liderança e, acima
de tudo, uma ausência de ambição e visão para
o futuro. O único móbil é o da satisfação presente das ambições políticas de individualidades
ou partidos. Temos um ministro das finanças que
só lhe falta gritar em público que quer sair do
governo, pois o pior é governar sem dinheiro ou
muito condicionado, acrescido que os cargos internacionais aos quais ambicionava ficaram fora
do seu alcance; temos um primeiro-ministro cuja
habilidade política elevada contrasta com a sua
incapacidade em fazer progredir um país que carece de líderes com visão de futuro; temos um
líder de oposição que a única coisa que quer é
ocupar o lugar deixado vago pelo atual primeiro-ministro, numa espécie de rotatividade, ora governam vocês, ora governamos nós, tal qual as
crianças no recreio que rodam à vez quem atira a
bola; temos uma esquerda política que, sentindo-se proprietária do atual regime, julga-se acima
de toda e qualquer crítica, mesmo da própria realidade; temos o centro político, assim como uma
direita, incapazes de se reinventarem, de apresentarem alternativas, tão desejadas pelo povo
português demonstrada pela aposta em alguns
novos partidos com acento parlamentar; temos
um presidente da república cuja elevada habilidade comunicativa e também política estão sobre as amarras de um ego que pretende ficar para
a história, navegando assim ao sabor mais popular do momento; temos um povo amorfo, ao qual
algumas migalhas nas pensões ou benesses, ou
alguns truques comunicativos de desinformação,
bastam para lhes trocar as voltas e mergulhá-lo
nas ilusões do costume.
Não admira, portanto, as novas velhas vozes
que gritam: “Não à austeridade!”; “Não vai haver austeridade!”; “Não queremos austeridade”.
Não há pessoa em Portugal com quem eu fale

que não se refira aos impostos que paga; que o
dinheiro cada vez chega para menos; que qualquer iniciativa se complica com burocracia. Mas
de imediato apoiam e mesmo se revoltam quando lhes é apontado que os líderes que têm fazem
apenas o que lhes é pedido!
Como se revoltam!
O pior cego é aquele que não quer ver: se as
opções políticas que temos tomado, e que muitas
delas apesarem de ser desastrosas voltam ao palco das discussões, ou melhor, às intenções sem
discussão, o que é pior, dizia eu, se estas opções
retornam em força, como compreender e abrir os
olhos àqueles que não querem ver os erros do
passado?
Como compreender que um povo, que em séculos passados foi uma potência mundial, com
influência e possessões por esse mundo a fora,
se resigna hoje em dia a viver de mão estendida
para o estrangeiro, estrebuchando arrogantemente quando lhe impõem condições?
Onde param os Afonso Henriques, os Dom
João I, os infantes D. Henrique e muitos outros
de outrora?
Que diriam eles do presente?
Olhariam Portugal e o seu povo com orgulho,
ou afastariam o olhar para esconder a vergonha
e o desalento?
Há que enfrentar a realidade: Portugal coloca-se
como inimigo dos recursos financeiros, no entan-

to mendiga-os aos outros países; Portugal carece
de uma liderança racional, com visão, pragmática, com mais humanidade e menos ideológica,
no entanto persiste nas ideias que não resultaram
em nenhum país, nem sequer se incomoda em
ver o que resulta e o que não resulta à sua volta.
Os recursos virão eventualmente.
Mas a que preço?
Perguntemo-nos isto: emprestaríamos dinheiro
a alguém que consecutivamente o desbarata sem
criar oportunidades para criar riqueza por si mesmo, e que regressa vezes sem conta a pedir mais,
e mais, e mais?
Deixem-nos de ilusões: a austeridade nunca largou Portugal!
A austeridade passou a ser a realidade dos portugueses, que, à semelhança da rã que mergulhada em água aquecida lentamente não se salva até
ficar escaldada, não se dão conta de que existe
algo melhor para além dessa realidade que todos
os dias as elites políticas lhes pretende incutir.
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GOVERNO COMPROMETE-SE A RESOLVER PROBLEMAS DE OFERTA DE TRANSPORTES
A situação de ‘lay-off’ em que se encontra a maioria das empresas privadas de transporte rodoviário foi um dos temas discutidos esta tarde numa reunião entre a Fectrans e
o ministro do Ambiente e Ação Climática, João Matos Fernandes. “Alertámos o senhor ministro para a necessidade dessas empresas saírem do quadro de ‘lay-off’, até porque essa a única forma de garantir que existe um aumento da oferta. No entanto sabemos que o Governo não tem autoridade e terão de ser as autoridades de transporte”,
contou à Lusa o coordenador da Fectrans, José Oliveira. Para o sindicalista, “não faz sentido as empresas continuarem em ‘lay-off’ quando continuam a ser remuneradas”.
Outro tema abordado com o Governo foi a questão do concurso público internacional para o transporte público rodoviário das Áreas MetropoEM DESTAQUE litanas de Lisboa e Porto que, segundo defende a Fectrans, deverá salvaguardar os postos de trabalho dos trabalhadores.

O que muda a partir
desta semana em Portugal?
MARA TRIBUNA

O

dar preferência ao pagamento electrónico.

continente entra esta semana na se- LOJAS ATÉ 400 METROS QUADRADOS
gunda fase de desconfinamento, que Reabrem também os estabelecimentos de coprevê o levantamento de várias restri- mércio a retalho e de prestação de serviços que
ções.
tenham até 400 metros quadrados e porta aberta
Estas são as principais diferenças. Restauração para a rua. Lojas com mais de 400 metros quaPassa a ser permitida a ida a restaurantes, cafés drados podem abrir se disponibilizarem apenas
e pastelarias e respectivas esplanadas, sendo uma parte da loja ao público. Retoma-se a actiobrigatório manter uma distância de dois metros vidade de feiras e mercados, que devem ter um
entre todos os que circulam dentro do estabele- plano de contingência. O uso de máscara é obricimento — mas quem morar na mesma casa não gatório.
tem de cumprir esse afastamento.
A lotação fica ainda limitada a 50% da capa- ESPAÇOS CULTURAIS
cidade máxima do estabelecimento, que deverá A tempo do Dia Internacional dos Museus (que
ter o seu próprio plano de contingência. Se tudo se comemora hoje) vai ser possível visitar equicorrer bem nestes primeiros 15 dias, a lotação a pamentos culturais. Alguns museus, monumen50% poderá ser aliviada em Junho, prometeu o tos e palácios, galerias de arte e salas de exposiprimeiro-ministro.
ções vão reabrir, como é o caso da Gulbenkian,

AULAS PARA O 11.º E 12.º ANOS
Os alunos do 11.º e 12.º anos — sujeitos a exames nacionais — vão voltar a ter aulas presenciais. Os horários escolares, entre as 10h e as
17h, são desfasados de modo a não concentrar
muitos alunos no mesmo espaço e ao mesmo
tempo.
CRECHES
Os pais já vão poder deixar os seus filhos na
creche. Oitenta por cento dos funcionários já foram testados.
LARES
As visitas a lares de idosos também passam a

ser autorizadas, mas com as devidas regras —
um visitante por utente, mediante marcação prévia e no máximo durante uma hora e meia.
CAMPISMO E NÁUTICA
A partir de hoje são ainda reabertos: parques
de campismo e caravanismo e áreas de serviço
de autocaravanas; campos de futebol, râguebi
e similares e estádios. É retomado o ensino da
náutica de recreio e da realização de vistorias e
certificação de navios e embarcações.

Os clientes deverão ainda usar máscara (menos
durante o período da refeição), utilizar uma solução à base de álcool à entrada, lavar as mãos com
água e sabão antes do início da refeição, evitar
tocar em superfícies e objectos desnecessários e

o Museu Nacional de Arte Contemporânea do
Chiado (MNACC) e o Museu Colecção Berardo, em Lisboa. É obrigatório o uso de gel desinfectante para as mãos e de máscaras faciais, nas
instalações.

Emanuel
Rego
Representante de hipoteca Desjardins

Sempre disposto a
vos servir na vossa
língua: português,
francês e inglês
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NOVO BANCO. “QUANDO HÁ OBRIGAÇÕES, CUMPREM-SE”, DIZ BCP SOBRE EMPRÉSTIMO
“Acho que esse tema já foi amplamente explicitado pelo ministro das Finanças, que havia uma obrigação de o fazer, e quando há uma obrigação cumpre-se
essa obrigação, e mais que isso não tenho a dizer”, disse Miguel Maya quando questionado sobre a data do empréstimo de 850 milhões de euros ao Fundo de
Resolução para recapitalizar o Novo Banco. Miguel Maya falava na apresentação de resultados do BCP (lucros de 35,3 milhões de euros no primeiro trimestre
de 2020, menos 77,1% que no período homólogo de 2019), acrescentando apenas que “quando há obrigações, cumprem-se as obrigações”. Em 07 de maio,
uma resposta do primeiro-ministro à coordenadora do BE, Catarina Martins, sobre o Novo Banco viria a desencadear a polémiEM DESTAQUE
ca que marcou as últimas duas semanas.
Mercredi, le 20 mai 2020

O Portugal que vai mais à
frente no desconfinamento
sões de reabertura, como estas que
tomámos, são sempre decisões de
risco, porque, inevitavelmente, ao
dia 10 de Maio foi simbó- permitir a reabertura e a aglomeralico na Madeira. Depois ção de mais pessoas, potenciamos
de 60 conferências de im- as cadeias de contágio”, disse Miprensa diárias e consecutivas de
balanço da situação epidemiológica, o secretário regional da Saúde
e Protecção Civil, Pedro Ramos,
disse: “Até para a semana”.
A fase de alívio de restrições começou logo no início de Maio, com
o fim do estado de emergência.
Primeiro, foi o sector da construção civil que, atrás do turismo
(naturalmente, paralisado por estes
dias), é um dos grandes motores
económicos da ilha, a regressar à
actividade.
Depois, foram os centros comerciais, juntamente com o comércio
de rua, a abrir as portas ao público. guel Albuquerque na altura.
Lá dentro, além da lotação restrin- “As medidas terão de ser tomadas
gida para uma pessoa por 25 me- de forma gradual, permitindo uma
tros quadrados, foram criados cor- avaliação constante”, explicava o
chefe do executivo de coligação,
repetindo, uma semana depois, os
mesmos apelos e avisos: “Foi possível, até agora, conter a propagação da doença. Temos, no entanto,
de evitar euforias. E temos, acima
de tudo, de evitar o relaxamento de
comportamentos”.
PORTO SANTO NA ESTREIA
E, na generalidade, tem sido cumprido. As igrejas, que abriram no
fim-de-semana passado, viram a
lotação ser reduzida, e os fiéis, de
máscara, a terem de desinfectar as
mãos à entrada e à saída, não chegaram a encher os espaços de culto.
redores de circulação, para evitar No Porto Santo, nesse mesmo fimajuntamentos, entradas e saídas di- -de-semana, a praia voltou a abrir.
ferenciadas para viaturas e clientes Foi a primeira do país a autorizar
e controlo de temperatura para os banhistas e, para além da imprensa
funcionários das lojas e do centro.
nacional, a novidade foi destaque
Apesar dos apelos do presidente na secção de viagens do diário esdo Governo Regional ao “sentido panhol ABC.
de responsabilidade” da popula- Na Madeira, esperou-se mais uma
ção, a abertura provocou uma pe- semana pelas praias. Os complexos
quena enchente em alguns centros balneários do Funchal abriram na
comerciais e constrangimentos nos sexta-feira, com timidez.
acessos a vários espaços. “As deci- Os indefensáveis do mergulho,
MÁRCIO BERENGUER

O

seja Inverno, seja Verão, não faltaram, mas também aqui, não se
registaram, para já, enchentes. Os
ginásios também abriram para aulas
individuais, sem balneários, com a
lotação reduzida a um terço e com

As visitas aos lares também vão
ser possíveis a partir de 1 de Junho,
mas só durante meia hora e limitadas a uma pessoa. Já o sector da
restauração regressa hoje, mas sem
uma redução fixa da lotação.
Nos Açores, o cenário não é muito diferente, mas o calendário de
desconfinamento sim. O cronograma começou a 22 de Maio, com a
abertura do comércio e serviços, e
continuou três dias depois com o
regresso da administração pública e
as aulas presenciais do 11.º e 12.º
anos nas disciplinas com exame nacional. A abertura da restauração só
está prevista para o final do mês.
A decisão judicial do Tribunal de
Ponta Delgada de deferir um pedido
de libertação feito por uma pessoa
que estava a cumprir quarentena
obrigatória num hotel açoriano fez
a limitação de uma hora por utente, o executivo equacionar o calendário
seguem-se os restaurantes e bares e previsto. O primeiro revés é a reaos serviços de atendimento presen- bertura das ligações aéreas e maríticial, como a Loja do Cidadão e os mas entre ilhas.
serviços municipalizados.
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A FRONTEIRA CANADÁ-EUA ESTARÁ FECHADA PELO MENOS ATÉ 21 DE JUNHO
O fecho da fronteira Canadá-EUA é prorrogado até 21 de junho para travessias não essenciais, confirmou o primeiro-ministro Justin Trudeau
na terça-feira. “Esta é uma decisão importante que protegerá as pessoas dos dois lados da fronteira”, disse o primeiro ministro durante a sua
apresentação na imprensa diária.
Ele acrescentou ao mesmo tempo que havia um amplo consenso entre os Primeiros ministros provinciais para estender esta duração do fecho
da fronteira, que expiraria em 21 de maio sem renovação.As viagens não essenciais são proibidas desde o 21 de
EM DESTAQUE março entre o Canadá e os Estados Unidos, de acordo com um acordo entre Washington e Ottawa.

COVID-19:
Como você está?
Caros amigos,
Durante o ano passado, tive o prazer de conhecê-lo em todas as regiões, durante a minha campanha para a liderança do partido. É
graças a você, com suas ideias e conselhos,
que construí nossa plataforma de campanha
para liderança, para construir o Quebeque de
amanhã. A reflexão continua.
Agora tenho o privilégio de ser o líder de
nossa grande festa e minha prioridade continua a mesma: consultá-lo, trabalhar com você
e por você. Continuamos o trabalho juntos.
Nesse período de crise de saúde, sei que cada
um de nós tem as nossas perguntas, nossas
preocupações com o processo de desconfiação que começa e que todos vivemos juntos,
coletivamente. No entanto, estou ciente de
que as apostas podem ser muito diferentes de
uma região para outra. É por isso que convido
você a compartilhar suas preocupações comigo em relação à crise de saúde na vossa casa,
na sua região e na sua cidade.
Como líder do Partido Liberal do Quebeque,
acredito sinceramente que devemos consultar
e ouvir nossos ativistas, para que as situações
e as dificuldades que você esteja enfrentando
estejam no centro das nossas ações.
Com a retomada dos procedimentos parlamentares, mesmo virtual, os meus colegas e
eu esperamos fazer ouvir as vozes de ativistas
liberais de todo o Quebec. Podem enviar as
suas ideias, comentários, perguntas, escreva-nos para o seguinte endereço: dominique@
plq.org.
Nós queremos ouvir a sua voz. Até breve,
Dominique Anglade
Líder do Partido Liberal do Quebeque

Um exame para descobrir
seeuofilhoseu
filho
está
em
risco
corre o risco de desenvolver atingem níveis mais baixos naqueles com uma

S

doença inflamatória de Kawasaki, que
parece estar ligada ao COVID-19? Os
pesquisadores acreditam que é possível obter
a resposta através de um exame de sangue.
Pelo menos é o que disseram os cientistas do
Imperial College de Londres que analisaram o
sangue de crianças com formas graves da doença
de Kawasaki, relata a BFMTV. A doença de Kawasaki causa inflamação das paredes dos vasos
sanguíneos, que podem se manifestar de várias
maneiras, como “danos à pele, conjuntivite, linfonodos e especialmente febre por mais de cinco
dias”, explicou o canal de TV. Francês, professor
Stéphane Dauger. O chefe do departamento de
ressuscitação pediátrica do Hospital Robert Debré, em Paris, acrescenta que, em alguns casos,
crianças doentes também podem sofrer danos no
coração. “Essa síndrome pode ser complicada
por aneurismas coronários em 25 a 30% dos casos”, diz Stéphane Dauger.
Cinco componentes sanguíneos
Pesquisadores britânicos observaram níveis
elevados de cinco componentes do sangue em
pacientes jovens com doença de Kawasaki: ferritina, proteína C reativa, troponina, peptídeo
natriurético tipo B (BNP) e dímeros D. “Observamos que esses marcadores estão presentes
em pacientes com doença grave de Kawasaki e

forma mais ‘normal’”, Michael Levin, professor
de pediatria e saúde internacional da criança no
Imperial College London. “Achamos que eles
podem nos ajudar a detectar quais crianças correm o risco de desenvolver insuficiência cardíaca, exigindo transferência para cuidados intensivos”, acrescentou. A hipótese dos pesquisadores
britânicos terá que ser confirmada por um estudo maior, que atualmente está sendo realizado
em colaboração com vários hospitais europeus,
onde grandes quantidades de amostras de sangue
são coletadas de crianças com uma forma grave
da doença de Kawasaki.
Casos na Europa e nos Estados Unidos
A OMS disse na sexta-feira que está a estudar
uma possível ligação entre COVID-19 e a doença
de Kawasaki, informou a AFP. A doença intrigou
as autoridades de saúde em vários países durante duas semanas, mesmo que as crianças sejam
afetadas apenas levemente pelas formas graves
do COVID-19. Após um alerta inicial no Reino
Unido no final de abril, casos semelhantes foram
relatados em Nova York, Itália ou Espanha.
As mortes são extremamente raras, com uma
criança de cinco anos em Nova York e um menino de 14 anos em Londres. Um primeiro caso
fatal foi relatado sexta-feira na França, é um menino de 9 anos.
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OS CLUBES DE GOLFE ESTÃO PRONTOS PARA REABRIREM NO QUEBEQUE
Os campos de golfe abriram hoje, já lá vão alguns tempos que estavam a preparar bem os campos. Muitas medidas foram adotadas e os golfistas terão que seguir novas instruções. No Lorette Golf Club, em Quebeque, haverá apenas uma pessoa por carrinho, mesmo que haja horários
de tee para quatro jogadores. Marcadores de solo permitirão que os jogadores respeitem a distância de dois metros. Uma vez que a bola está
no buraco, você não precisa mais tocá-la, graças a um sistema engenhoso que permite removê-la usando seu taco. Os clubes de golfes estão
a espera muitos jogadores para a nova temporada de verão. Já está tudo cheio para quarta, quinta e sexta-feira,
então haverá 250 jogadores por dia que poderão jogar a todos os dias.
EM DESTAQUE

Plano de Desconfinamento em Montreal
SYLVIO MARTINS

O

Plano de desconfinamento em Montreal
já começou. Passo a
passo Montreal está a abrir-se
e os cidadãos estão muito contentes com esta notícia.
A primeira etapa foi a reabertura através da provincia do Quebeque das lojas,
mas Montreal, como é um dos lugares mais afetados nesta província do Canadá. O Primeiro Ministro Legault vai pouco a pouco reabrir mas vai
ser com tempo. As escolas vão ficar fechadas até
setembro de 2020, mas só na grande área de Montreal que as escolas estão fechadas, fora de Montreal todas as escolas reabriram com novas regras
de proteção para as crianças e para os professores.
Já chegamos a segunda etapa do desconfinamento...
As lojas poderão reabrir no domingo
Essa medida temporária, aplicada desde o início
da pandemia para dar alívio aos funcionários de
negócios essenciais já terminou, assim para este
domingo, dia 24 de maio as lojas poderão ficar
abertas sem problemas.
Reabertura das lojas na Grande Montreal
Encorajadas pelo retorno de funcionários aos

hospitais da cidade, as autoridades dão luz verde à reabertura de
lojas que têm uma porta externa
independente, como previsto para
segunda-feira 25 de maio. As empresas de “shopping centers” ainda terão que esperar.
O primeiro-ministro ficou entusiasmado com a mais recente avaliação do COVID-19, que tem 34
novas vítimas do vírus, o menor
nível de mortalidade neste mês.
“A tendência é boa, então podemos realmente fazer uma certa aposta. Então, para
ganhar a nossa aposta nesta reabertura, preciso da
colaboração de todos os quebequenses ”, disse
ele.

Grande Montreal poderão gradualmente reabrir
suas portas a partir do 1º de junho. No entanto, a
taxa de ocupação da creche será limitada a 50%
devido a medidas de saúde.
“Quero avisar os pais imediatamente. Ainda restringimos o número de vagas de creche, por motiCidadãos, coloque suas máscaras!
As instruções de distância física devem ser res- vos de distância. Portanto, é possível que os pais
peitadas. François Legault pede aos cidadãos que não tenham acesso”, alertou o primeiro-ministro.
usem uma máscara nas lojas. Mesmo que ele não
seja a favor dessa rota, o primeiro-ministro não Aumento de casos a serem esperados
descarta tornar obrigatória a cobertura de rosto O desconﬁnamento da Grande região de Montreal inevitavelmente aumentará a disseminação
em locais públicos.
do vírus. “Você entenderá que teremos mais casos. O que queremos é que haja uma transmissão
Quebra-cabeça dos pais
No entanto, todo um desafio aguarda os comer- controlada”, afirmou o Dr. Horacio Arruda. O diciantes e seus funcionários que têm filhos. As retor nacional de saúde pública, no entanto, deseja
creches e serviço de guarda para as crianças na evitar uma secunda “onda” deste doença.
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NÚMERO DE MORTES EM FRANÇA REGISTA DESCIDA. TOTAL FOI CORRIGIDO
O Ministério da Saúde francês anunciou esta terça-feira o balanço epidemiológico mais recente da Covid-19. Nas últimas 24 horas foram detetados 524 novos casos e morreram mais
125 pessoas nos hospitais (ao contrário do que tem sucedido, hoje ainda não foi divulgado o número de mortes nos lares franceses). No total, França contabiliza 143.427 casos de
contágio. No que diz respeito ao número total de mortes verifica-se uma correção face aos dados de ontem. As autoridades de saúde francesa corrigiram o número total de mortes
nos lares, que se cifrava esta segunda-feira nas 10.650. Porém, hoje foram corrigidos para os 10.308 óbitos nos lares. Isso explica porque motivo o número total de vítimas mortais
em França passou dos 28.239 anunciados ontem, para os 28.022 revelados esta terça-feira. O Ministério da Saúde francês indicou ainda que desde
COMUNIDADE ontem mais 835 pessoas recuperaram e tiveram alta hospitalar, o que aumenta o total de recuperações para 65.563.

Dever Cumprido
JORGE MATOS
DIRETOR DO JORNAL

C

om a pandemia que
infelizmente
está
em todo Mundo, e
obviamente em Montreal,
mas com algumas dificuldades o jornal a Voz de
Portugal, continuou a sua
missão de informar os nossos leitores, com
forma inovadora ou seja o jornal via internete, isto por algum tempo.
Presentemente já estamos na maneira original do jornal em papel. Tem sido um êxito dos
nossos colaboradores e anunciantes o trabalho
e dedicação dispensados a continuar a informar.
É importante reconhecer que existem leitores
verdadeiramente amigos e sinceros, que apreciam o nosso trabalho, e que oferecem suas
ideias para melhorar os moldes de nossos artigos, mostram com isso grande solidariedade
para com a nossa administração.
Continuamos a contar com estes leitores que
nos apoiam, por vezes com suas críticas positivas com o fundamento de melhorar escrita e
atitudes, é óbvio que por vezes há textos que
por vezes não são de agrado a alguns leitores,
porque há opiniões diferentes.
A administração continua a agradecida a todos leitores anunciantes e colaboradores do
jornal a Voz de Portugal, o jornal da comunidade para a comunidade.
FOTOS DA SEMANA

A Fé do Povo Açoriano, e
a Fé que move montanhas
FRANCISCA REIS

A

s maiores festas religiosas dos Açores são
as Festas do Senhor
Santo Cristo dos Milagres
que não se realizou este ano
devido a pandemia Covid-19 que ficará marcado na história dos Açores, a mais antiga devoção que se realiza em Portugal a primeira
procissão ocorreu a 11 de abril de 1700.
É a primeira vez em 320 anos que o Senhor Santo Cristo dos Milagres não saiu a rua. As ruas da
cidade de Ponta Delgada cinzentas, tristes, vazias e sobretudo nuas. As ruas desta linda cidade,
todos os anos, se transformam em jardins com
os mais lindos tapetes de flores e de perfume da
natureza, as varandas são vestidas com as mais
lindas colchas e arranjos de flores.
Este ano foi silencio, foi triste, foi um vazio,
mas a fé do nosso povo é incrível mesmo não
havendo a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres nem a sua procissão centenas de fiéis na
hora da procissão junto do Santuário para prestar
homenagem ao Senhor com flores e velas respeitando as leis de distância.
Centenas de fiéis passavam de carro em frente
da porta fechada da igreja do Sr. Santo Cristo
durante o seu dia.
Neste domingo do Senhor Santo Cristo dos
Milagres a mensagem para todos do Reitor do
Santuário Cónego Adriano Borges este ano foi
de ESPERANÇA e de CONFIANÇA que tudo
vai ficar bem.
Neste domingo do Senhor Santo Cristo os Açorianos nos Açores e espalhados pelo mundo,
como tantos milhares de pessoas sentem uma
tristeza profunda um vazio por não haver a festa
e por não poder ver a imagem do Senhor Santo
Cristo.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

No domingo do Senhor Santo Cristo dos Milagres eu senti um pouco esse sentimento de tristeza e de vazio.
Cada um de nós vivemos este domingo a nossa
maneira longe da nossa terra natal no meu caso
da ilha de São Miguel. Recordarmos e que fique
na história da diáspora que foi o povo Açoriano
que trouxe consigo a sua fé no coração e espalhou a sua devoção e tradição na diáspora, como
sinal de vida tanto na cultura como na fé e na
tradição.

“A Fé Move Montanhas” uma das metáforas
que temos o costume de ouvir. Não se fala de
uma montanha física, mas uma montanha interior. Sempre ouvimos falar de Fé, mas muito
poucas vezes usamos a Fé que pode transformar-se em realidade. A primeira Festa do Senhor
Santo Cristo dos Milagres em Montreal foi em
maio de 1966 devemos sentir muito orgulho.
Se Deus quiser para o ano de 2021 como manda
a tradição ca estaremos todos juntos com saúde
e redobrada vontade para celebramos as maiores
festas religiosas dos Açores e da diáspora.
Para o Senhor Santo Cristo somos todos seus
filhos, somos todos iguais. Para o Senhor não há
diferença de raça, nem a cor da pele, ou religião,
somos todos seus filhos. Esperamos com Fé e
Esperança que em breve tudo vai ficar bem.

ESPECIAL DO MÊS

A SUA LIVRARIA
PORTUGUESA
COM BONS
PREÇOS COM
CERTEZA

LIVROS E CD’S

A 5$

ABERTO DE 2ª A 5ª DAS 9H ÀS 17H

4231-B BOUL. ST-LAURENT
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BRASIL RECONTRATA MÉDICOS CUBANOS PARA LIDAR COM PANDEMIA
Os médicos em causa, que decidiram ficar no Brasil quando a maioria de seus colegas regressaram a Cuba no final de 2018, receberam novamente o direito de exercer a profissão
por parte do Ministério da Saúde e os seus nomes foram publicados na segunda-feira em Diário Oficial da União. Como parte do programa “Mais Médicos”, criado em 2013, sob
a presidência de Dilma Rousseff (Partidos dos Trabalhadores, esquerda), mais de 8.000 médicos cubanos foram enviados para o Brasil para trabalhar em centros de saúde ou
hospitais públicos, especialmente nas áreas mais pobres e remotas do país. No entanto, em novembro passado, Cuba decidiu interromper o programa e mandou regressar os seus
médicos, após o Presidente Jair Bolsonaro ter lançado duras críticas ao programa, questionando a competência dos profissionais cubanos e dizendo
que as suas condições de trabalho eram parecidas com “escravatura”, já que o Governo cubano lhes ficava com 70% do salário.
COMUNIDADE

Reabertura dos restaurantes na comunidade,
o 45º aniversário do Sá e Filhos, e a Ferma
SYLVIO
MARTINS

A

reabertura da comunidade
está no bom caminho.
Vários restaurantes reabriram em modo “Take-out”
tal como o Piri-Piri que reabriram
através da cidade de Montreal, e
que já fui lá encomendar um saboroso frango com salada e arroz na
segunda-feira passado.
Fui também informado que o res-

taurante Império situado no 1292
rua Jarry reabriu a semana passada
e que tem um serviço de entrega de
alta qualidade para os seus clientes.
E, para finalizar temos um dos mais
antigos restaurante português em
Montreal, que vai reabrir esta quinta-feira para “take-outs”.
Recebemos a notícia que o restaurante Casa Minhota vai reabrir

para o 1º de junho. Só falta ainda 3
restaurantes portugueses e a comunidade estará como antes mas sem
poder comer lá e sem ser servido
como antes. O plano de desconfinamento no Quebeque deve começar
a pensar aos restaurantes e salão de
cabeleireiros, e também sem esquecer as nossas igrejas. Muitos vão
ir rezar para que as nossas igrejas
sobrevivem porque as despesas são
grande e não podem fazer nada para
recolher um bocadinho para os ajudar. Também este fim-de-semana
transato era supposte ser o fim-de-semana do Senhor Santo Cristo
dos Milagres.
Fiquei muito triste que nem a Nos-

sa Senhora de Fátima nem o Senhor
Santo Cristo foi na rua para alegrar a
nossa comunidade. É lindo a missa
no Facebook mas falta nós um gesto de bondade da Igreja Santa Cruz.
Falei com alguns do C/A da Missão Santa Cruz e pequenos gestos
em momentos como estes seriam
muito apreciado pela comunidade
e todos-nós. Não quero criticar mas
há momentos que devemos fazer alguma coisa para que a comunidade
ficasse contente. O grupo de motardes “PORTUGUESE CANADIAN
ROAD RIDERS” fizeram uma pequena homenagem ao Senhor San-

e, fizeram-se três homens muito respeitados na comunidade portuguesa
de Montreal, e, que soube mesmo,
após a o falecimento do marido,
guardar a família unida e o negócio

de.
Várias mercearia e restaurantes
através da comunidade estão furiosos e aborecidos sobre esta situação.
É só ter um pandemia e a Ferma

próspero.
O Fernando, o filho mais velho, e
respeitado como o gerente mas faleceu há alguns anos. O Eddy, o mais
divertido, ocupa-se da parte do talho, fruta e legumes. O mais novo, o
Benny é o que se occupa das importações de produtos brasileiros e por-

deixou de servir a comunidade, “se
querem os nossos produtos devem
vir a nossa sede e comprar os produtos”, disse a Noémia da Ferma.
Acho que é pouco respeito que todos os comércios que comprem os
seus produtos obrigar os seus clientes a ir buscar os seus produtos.
Será que o “Super C” vai ir buscar
os produtos? Não,... ele vão dizer
para vender nas suas lojas... vocês
vão dever trazê-los e ponto final.
São os pequenos que fazem viver
a Ferma de semana a semana e que
paga muito bem e eles voltam as
costas nestes tempos difícil. Os donos do Chouriçor estão furiosos sobre esta situação. “Será que o dono
da Ferma não quer pagar fardas,
máscaras e visores protetores para
os seus empregados? Trabalhamos
muito e precisamos destes produtos, é o mínimo trazer os produtos
que precisamos”, disse um dos donos do Chouriçor. Os donos do Sá e
Filhos disse, “já estamos a trabalhar
muito forte para as entregues das
encomendas dos nossos clientes e
agora devemos ir gastar tempo e dinheiro para ir buscar a mercadoria
da Ferma, acho isto injusto da parta
da direção da Ferma”.
Se A Voz de Portugal diz aos seus
clientes e leitores,... Queres o jornal, vem ao 4231-B Boul. St-Laurent, todos vão recusar esta nova
maneira de funcionar. Respeitar a
comunidade é muito importante.
Respeitar e ajudar os seus clientes
é importante, se todas as companhias de importação fazem como a
Ferma, não havia comer nas mercearias e todos ficariam a morrer de
fome.
“Juntos iremos longe”...

to Cristo dos Milagres ficando em
frente da igreja e meteram a música
das Festas do Santo Cristo, lindo
gesto. Mas,... a igreja falhou neste
aspeto.
Quero dar os parabéns a igreja de
Nossa Senhora de Fátima que fizeram um lindo gesto para o 13 de
maio. Como eu disse,... Pequenos
gesto para agredar o nosso povo.

BRAVO!
45º aniversário do Sá e Filhos
A Mercearia Sá & Filhos no seu
início, mais precisamente em 1975,
chamava-se Napoleon Grocery.
Recordo o Sr. Balbino Sá, natural
da Lombinha da Maia, ilha de São
Miguel, como um amante e admirador da cultura Açoriana e adorava
futebol. O seu estabelecimento tinha a sua própria equipa, “Sporting
Clube de Villeneuve”. Constantemente envolvido na Filarmónica
Portuguesa de Montreal. O Sr. Balbino foi casado com a Sra. Suzette
Tavares Sá, também natural da lombinha da Maia. Uma grande mulher
tomando conta dos seus três filhos,

tugueses. Os dois filhos de Balbino
Sá estão a continuar o sonho do pai.
E, sem esquecer que o filho do Eddy
já está a contrinuir em grande parte
no successo do Marché Sá e Filhos.
O Jornal a Voz de Portugal não podia deixar passar despercebido este
quadragésimo quinto aniversário da
Mercearia Sá e Filhos. Um dos estabelecimentos portugueses mais respeitado na comunidade. Muitos parabéns aos Sá’s e longo e próspero
futuro. A Mercearia Sá e Filhos está
situado no 4701 St-Urbain na esquina com a rua Villeneuve em Montreal. Neste aniversário, os irmão
da mercearia Sá e filhos querem
agradecer a sua equipa, através do
tempo, e, a comunidade portuguesa
pelo apoio que dão ano-após-ano.
Ferma
Nos últimos tempo a companhia
importadora Ferma está a ser falado através da comunidade. A maior
pergunta que é porquê é que a Ferma abandonou a nossa comunida-
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

agência
ALGARVE

Importadores

Padaria

Seguros / Financeiros

Renovações

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

Seguros / Financeiros

assure-toi.ca
SEGUROS

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

Doença Grave
Invalidez | Vida

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca
Mercearias

PLANO POUPANÇA

Renovações

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

- Reforma
- Investimentos - REER-CELI

Restaurante

Paulo F. Gonçalves

T.: 514 884.0522

EMPREGOS

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca
Tel.: 514.522.5175

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

GILBERTO

ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES
LIGEIRAS

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

Precisa-se de padeiro com experiência para a Padaria
Lajeunesse. Muito bom salário.
PATRICIA: 514-814-0362

Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha, canalização
e muito mais...

Contabilista

T.: 514.668.6281

JES RENOVATIONS

Seguros / Financeiros

4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

Dentista

A MERCEARIA DAS
FAMÍLIAS PORTUGUESAS
4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808
Monumentos

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

RBQ: 5599469301

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

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca

SUDOKU
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8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624
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PAYSAGES

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

PALAVRA CRUZADA
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2
SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

PRECISA-SE DE HOMENS PARA TRABALHAR
NUMA FÁBRICA DE ALUMÍNIO.
TEL:514-362-1300

DaRocha WEBSTER

JOSÉ SILVA

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

Precisa-se de homens para trabalhar nos jardims, assentar pedra “Pavé-uni”, coffragens. BOM SALÁRIO. Se possível com carta de condução. Com ou sem experiência.
CONTACTAR MANUEL CORREIA: 514-977-3248

2

3 4

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Bacalhau à Zé do Pipo

INGREDIENTES:
500g de batata; 1,5l de leite; 4 lombos de bacalhau; 4 cebolas; 6 gemas; 3
alhos; 3 colheres de manteiga; 2 folhas de louro; 2 colheres de azeite + ¼ de l
de azeite; 1 colher de sopa de sal; 1 colher de chá de noz-moscada; 1 colher de
chá de mostarda; Sumo de 1 limão; Pimenta, q.b.; Azeitonas e salsa, a gosto.
PREPARAÇÃO:
1- Em lume brando, coza os lombos de bacalhau, com 1 litro de leite, uma folha
de louro, uma pitada de pimenta, duas colheres de azeite. Deixe abrir em lascas,
reservando o líquido da cozedura. 2- Faça um refogado com as cebolas cortadas em meias luas, um 1/4 de litro de azeite, os alhos esmagados e uma folha
de louro. 3- Quando as cebolas estiverem macias, junte cinco colheres de sopa do líquido da cozedura do bacalhau.
4- Coza a batata e junte uma colher de sopa de sal e algum líquido da cozedura do bacalhau. 5- Escorra a batata e
passe no passe-vite. 6- Adicione a manteiga, 1/2 litro de leite, 4 gemas, uma pitada de pimenta, sumo de um limão e
a noz moscada. 7- Leve a lume brando e ligue todos os ingredientes. 8- Num recipiente de vidro, coloque 2 gemas,
gotas de limão e a mostarda mexendo sempre, enquanto junta o azeite em fio. Tempere com sal e pimenta, a gosto.
9- Disponha as postas de bacalhau numa travessa de ir ao forno. Distribua o puré com um saco de pasteleiro, à volta
do bacalhau. Coloque a cebolada sobre o bacalhau e, finalize, espalhando a maionese sobre a cebola. 10- Leve ao
forno para gratinar. Se gostar, decore com azeitonas pretas e salsa.

HORIZONTAIS: 1. Chegaram há mais de 45 mil anos à Europa, mais cedo
do que se pensava (duas palavras juntas). 2. Cor que, na Triagem de Manchester, tem grau de prioridade «não urgente». Sair (ant.). 3. Serra Leoa
(código Internet). Elogio. Plural (abrev.). 4. Mentira. (...) da Silva Costa, governador do Banco de Portugal. 5. Representação simbólica do trabalho. Caminhava para lá. 6. «De» + «a». Elena (...), autora do livro A Vida Mentirosa dos
Adultos (que será uma série na Netflix). 7. Que é próprio do asno. Elemento
de formação de palavras (boca). 8. Dez vezes dez. Transpira. 9. Mulher que
adivinhava, profetisa. Neodímio (s.q.). 10. Espaço desocupado. Número de
surfistas que se afogaram em águas revoltas na costa dos Países Baixos,
perto de Haia. 11. Filtrar. Ajudas.
VERTICAIS: 1. Hectare (símbolo). Pequeno pão de farinha ordinária. Sigla
de Polyvinyl chloride. 2. D. (...), voltou à fachada do Rossio, mas em réplica.
3. Cevada germinada, seca e preparada para fabricação da cerveja. Corda
de reboque. 4. O Feiticeiro de (...), clássico do cinema juvenil baseado na
obra de Frank L. Baum. Cogumelo de copa vermelha. 5. Ponto cardeal. (...)
Borges, é quem lidera Autoridade Tributária e Aduaneira. 6. Reservar um recurso na memória ou disco (Informática). Terceira nota musical. 7. Autores
(abrev.). «Tanto (...) o insensato, como chora o timorato». Sporting Clube
de Portugal. 8. Internet Explorer. Espécie de albufeira. Antigo vestuário com
abas e fraldão. 9. Explicou com desenvolvimento. Letra grega correspondente a n. 10. O maior rio de África. Barra de ferro ou madeira que segura
interiormente uma porta. 11. Senhor (abrev.). Produzi som. Disk Operating
System.

Mercredi, le 20 mai 2020

PEQUENOS ANÚNCIOS
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UMA ESCOLHA CERTA

TEL.: 514-299-1593

EMPREGOS

NECRELOGIA

NECRELOGIA

PAYSAGISTE NDC
Precisa-se de empregados com um pouco de
experiência em cortar relva. JACK: 514-992-0312

GONÇALVES
† CARLOS ALBERTO
1941 - 2020

†

Faleceu
em
Montreal,
no
passado dia 15 de maio de 2020,
com 79 anos de idade, o senhor
Carlos Alberto Gonçalves, natural
de Lisboa, Portugal. Ele deixa na
dor sua Esposa Irene Gonçalves.
Suas filhas Anabela (Ernesto
Rodrigues) e Cathy (Jocelyn
Leroux). Netos/as Shayne, Kevin,
Brianna, Kyle e Emma, cunhado/
as, sobrinhos/as, familiares e
amigos.
Devido às presentes circunstâncias, o funeral terá lugar na privacidade dos seus familiares e será sepultado no cimetério
Repos St-François d’Assise. 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.

Faleceu em Longueuil, no
passado dia 15 de maio de
2020, com 66 anos de idade,
o senhor José Manuel Cabral,
natural de Água de Pau, São
Miguel, Açores. Ele deixa na
dor sua Esposa Maria Eugenia
Barranqueiro. Seus filhos/as
Wesley (Josée Caya), Jessica
(Jason
Vieira),
Melanie
(Joshua Pinto). Netos/as, Talia
Cabral, Emrick Cabral, Cecila
Vieira, Layla Pinto, Keira Pinto
e Liam Pinto, 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 terá lugar
na privacidade dos seus familiares e será sepultado no
cimetério Près du Fleuve. Uma celebração comemorativa será celebrada numa data ulterior, o dia e hora serão
comunicados com antecedência. 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.

TERRASSEMENT SICURELLA ET FILS INC.
Companhia paisagista em “Rive Sud” precisa de homens para trabalhar em pavimento, muros, colocação
e cortador de pedra. 40 horas por semana. licensa de
condução e experiência seria uma mais valia para o
emprego. Salário segundo a experiência.
info@sicurellaetfils.com
450-465-2969
Companhia em paisagismo está à procura de
empregados com ou sem experiência
com carta de condução.

514-242-7649

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para trabalhar
no betão e finalização de piscina. Nora: 450-628-5472

TERRASSEMENT

TERRA-NOVA

Empresa em expansão, oferece vários empregos:
instalador de “pavé” e parede e operador de escavadora com licença de condução de classe 1 ou 3.
Salário competitivo. ROBERTO: 514-992-1586

Precisa-se de empregados
para trabalhar na renovação
a tempo inteiro.
514-668-0656

†

JAKE LOGAN GARCIA
2016 - 2020

Faleceu em Montreal, no
passado dia 13 de maio de
2020, com 3 anos de idade,
o menino Jake Logan Garcia,
filho de Mathew Garcia e
Kimberly Macedo. Ele deixa
na dor seus pais, seu irmão
Mateo Garcia, sobrinhos/as,
familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Saint-Martin E., Laval
514-277-7778
Eduíno Martins
Devido às presentes circunstâncias, o funeral terá lugar na privacidade dos seus familiares. 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.

EMPREGOS
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.

SERVIÇOS
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

Linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais. Resolve os
seus problemas sem voodoo.
ROSA: 514-893-8213

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

JOSÉ MANUEL CABRAL
1954 - 2020

MEMORANDUM
EM MEMÓRIA DE
GABRIEL PEREIRA

Já lá vão dez anos que passaram, quando partiste para
um mundo melhor. Foi no
dia 24 de maio de 2010, que
nos deixaste.
Os anos passam, mas a dor
persiste, quando pensamos
em ti, uma sensação de ternura e tristeza nos invade.
Partiste mas deixaste gravado para sempre os maravilhosos momentos e
lembranças que passamos
juntos.
Todos os dias, tu estás nos
nossos pensamentos e dentro dos nossos coroações.
Deixas recordações inesquecíveis de um homem bom e
gentil para todos que te conheceram.
Aniversário triste, inesquecível, jamais esquecerais.
Como está escrita no teu túmulo. “A vida nos separa um
dia, a morte nos reunirá para sempre”.
Devido às presentes circunstâncias, não haverá uma
missa comemorativa mas renovamos a nossa profunda
saudade a um grande homem da nossa comunidade.
Tua mulher, Maria Eduarda,
filhos, Gabriel (Isabel), Lucy (Ronaldo),
Paulo (Anna), Duarte, Kevin(Patricia)
Netos, Gregory, Bradley, Alyssia, Kelsey, Tylor,
Kaylee, Alexia, Paige e Bisneta Gabriella.

Quarta-feira, 20 de maio de 2020
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RUMOR. FOI REVELADO O PREÇO DOS COMANDOS DA PLAYSTATION 5
Um utilizador do Twitter fez uma publicação onde parece revelar quanto custará um comando da PlayStation 5, o DualSense, quando comprado em separado. De acordo com a informação (abaixo) ficamos a saber que se decidir comprar um DualSense terá de estar disposto a ‘desembolsar’ 59.99 euros.
Ainda que a Sony não tenha confirmado este valor, é um montante que faz sentido para o comando de um novo produto como a PlayStation 5 visto que
está ao nível do que foi praticado em gerações anteriores de consolas da marca. De notar no entanto que cada caixa com a PlayStation 5 incluirá um comando DualSense, pelo que só terá de pagar para ter um segundo comando. Circulam rumores de que a Sony apresentará
a PlayStation 5 num evento previsto para o início de junho e acredita-se que o lançamento será em outubro.
CRÓNICA

EFEMÉRIDES LUSA
Principais acontecimentos registados no dia 20 de
maio, Dia Internacional do Ensaio Clínico, Dia Mundial
da Metrologia, Dia Mundial da Abelha, Dia da Autonomia do Poder Local, Dia da Marinha, Dia do Euromelanoma e Dia Europeu do Mar (Dia Marítimo Europeu):
1277 – Morre, com 62 anos, Pedro Hispano, português, eleito Papa com o nome de João XXI.
1498 - Vasco da Gama chega a Calecute, no final da
viagem de descoberta do caminho marítimo para a Índia.
1506 – Morre, aos 55 anos, o navegador Cristóvão Colombo, em Espanha.
1871 – É publicado o manifesto das Conferências Democráticas no jornal A Revolução de Setembro. As
conferências, promovidas pelo grupo do Cenáculo, de
Antero de Quental, Eça de Queirós e Oliveira Martins,
teriam lugar a partir de dia 22, no Casino Lisbonense.
1873 - É registada a patente das calças de ganga,
como hoje as conhecemos, por Jacob Levi Strauss.
1898 - Inauguração do Aquário Vasco da Gama, integrada nas comemorações do IV Centenário da Descoberta do caminho marítimo para a Índia.
1911 - É eleita a Assembleia Nacional Constituinte da I
República Portuguesa, por sufrágio direto.
1927 - O aviador norte-americano Charles Lindbergh
inicia o voo sobre o oceano Atlântico. Através do Tratado de Jeda, o Reino Unido reconhece a independência
da Arábia Saudita.
1941 – Morre, aos 57 anos, o escritor Raul Proença.
1943 - Os EUA e o Reino Unido ratificam o tratado de
abolição dos direitos extraterritoriais na China.
1954 – É aprovado por decreto-lei o Estatuto dos Indígenas Portugueses das Províncias da Guiné, Angola e
Moçambique. A população é dividida em três grupos:
os brancos, os assimilados e os indígenas.
1964 - O presidente francês Charles de Gaulle propõe
uma conferência internacional para restabelecer a paz
e a neutralidade no Laos, Indochina.
1974 - Américo Thomaz e Marcello Caetano partem
para o exílio no Brasil.
1975 - A Câmara dos Representantes dos EUA opõe-se à redução de tropas norte-americanas no estrangeiro.
1976 - Morre o jornalista, militar e grão-mestre da maçonaria portuguesa Luís Gonçalves Rebordão. Tinha
95 anos.
1978 - Estreia-se a obra “Pas de Quoi”, do compositor
italiano Luciano Berio, em Colónia.
1980 - A banca e os seguros portugueses permanecem vedados à iniciativa privada, com o parecer de
inconstitucionalidade dado pelo Conselho da Revolução à proposta governamental da Lei de delimitação
dos setores.
1982 – O Reino Unido rejeita o apelo da ONU para
novas conversações com a Argentina sobre as Ilhas
Falkland-Malvinas.
1983 - O pedido de parecer sobre a taxa de 25 escudos para aquisição de medicamentos é o primeiro
processo enviado para o recém-criado Tribunal Constitucional.
1984 - Termina, na Figueira da Foz, o congresso constituinte da Associação Nacional de Municípios Portugueses. O segundo congresso do Movimento Democrático das Mulheres aprova a carta dos Direitos da
Mulher, onde se exige o direito ao trabalho, a garantia
de emprego, de formação e promoção profissional e a
igualdade de remunerações, horário e condições de
trabalho.
1988 – É inaugurada a primeira base de dados pública
em Portugal na Biblioteca Nacional.
1995 - João Paulo II inicia uma visita de três dias à
República Checa e ao país natal, Polónia.
2002 - É proclamada a independência da República
de Timor-Leste.
2003 - O embaixador Jorge Ritto é detido para interrogatório, no âmbito do processo Casa Pia.
2004 - O arquiteto Siza Vieira recebe o Troféu Latino,
da União Latina, pelo conjunto da obra.
2007 - José Ramos Horta toma posse como presidente da República de Timor-Leste, antes de participar
nas comemorações oficiais do Dia da Independência.
2009 - O Presidente da República, Cavaco Silva, veta
pela segunda vez a lei do pluralismo e da não concentração dos meios de comunicação social, depois de ter
devolvido o diploma ao Parlamento.
2012 – Morre, aos 62 anos, Robin Gibb, cantor do grupo britânico Bee Gees. Morre, com 44 anos, o ator e
encenador João Miguel Rodrigues.
2013 - Um gigantesco tornado de três quilómetros de
diâmetro atinge a cidade norte-americana de Oklahoma, arrasando casas e escolas à sua passagem e
provocado dezenas de mortos e centenas de feridos.
Morre, com 74 anos, Ray Manzarek, teclista e fundador da banda The Doors.
2019 – Morre, aos 70 anos, Niki Lauda, automobilista
austríaco, tricampeão mundial de Fórmula 1.

PARALELO 38:

Os Homens não se Medem aos Palmos
JOÃO GAGO DA CÂMARA

F

ica o tributo necessário e a
memória de quem parte.
Fica a emigração, a viagem
e o luto. Fica mais um embalo no
berço da açorianidade.
Após tormentosa viagem no Atlântico Norte, entre os Estados Unidos da América e
a açoriana ilha da Terceira, o vapor atracou no molhe da cidade de Angra do Heroísmo.
O século XX tinha dezanove anos. Faustina Cardoso Ventura, com apenas dezassete anos de idade
– casara com catorze - viajava com o marido de
vinte e sete anos e com o filho de apenas um ano de
idade, desde o Vale de São Joaquim, na Califórnia.
Os emigrantes açorianos das ilhas do grupo central
do arquipélago escolhem, predominantemente, a
Califórnia para terra de fixação, enquanto os do
grupo oriental optam quase sempre pela costa leste
norte-americana.
Decorria o ano de 1919, tempos do velho vapor
e das travessias atlânticas morosas e inseguras. Os
passageiros embarcavam na incerteza da travessia. José Gonçalves Margarida, marido de Faustina, se adivinhasse não teria subido a amurada do

navio de bandeira italiana que o transportaria e aos
seus à ilha Terceira. Durante a longa viagem, foi
acometido de um ataque cardíaco fulminante que
lhe tirou a vida. O seu corpo foi sepultado no Atlântico.
Faustina, com o bebé nos braços, inquieta, todos
os dias perguntava à tripulação pela sorte do marido, que lhe havia sido levado pela marinhagem para a ala de cuidados médicos. As respostas
eram evasivas. “Senhora, o seu marido está sendo tratado.” Quiseram certamente poupá-la ao
desgosto da morte de José, naquele contexto de
solidão. O comandante dera ordens para que o falecimento só lhe fosse comunicado com o navio
atracado ao molhe de Angra. José era oriundo de
uma família tradicional da freguesia da Ribeirinha,
no Concelho de Angra do Heroísmo, da Terceira, os Margarida, que o esperavam no cais. Ia apresentar-lhes a jovem mulher e o filho. Não viveu
para a intensidade do momento. As lágrimas foram
de luto, não do reencontro ansiado. Face à desdita,
a jovem viúva, Faustina, quis regressar ao Vale de
São Joaquim, mas os sogros, que do filho roubado
à vida apenas restava o bebé, pediram-lhe insistentemente que ficasse. Aceitou. Vestiu-se de preto
da cabeça aos pés e enclausurou-se dentro da casa
por longos trinta e quatro anos, longe dos pais, fixados na Califórnia. O menino, também chamado
José, criou-se com a mãe e os avós paternos. Curio-

samente tornou-se o homem mais alto da freguesia,
da ilha e, muito provavelmente, de todas as ilhas.
O rapagão era tão alto que a freguesia lhe atribuiu o epíteto de José Grande. Foi conhecido ainda
pelo gigante da Terceira.
José Gonçalves Margarida, apesar de ser um forte
homem e uma figura de estilo na ilha, manifestou-se um cidadão pacato e um amigo extremoso da
sua mulher, Maria de São Tomás, a Marquinhas,
como era conhecida. Na freguesia da Ribeirinha,
era comummente atribuído às mulheres o apelido de Marquinhas.
Generoso para com a sua freguesia e cheio de
espírito de serviço, José grande fundou a Casa do
Povo, o salão do teatro, mais conhecido por Casa
da Lata, e a Cooperativa de Laticínios da Ribeirinha. Como bom terceirense, era um devoto de toiros e aficionado incondicional da tauromaquia.
Foi ainda um amante do futebol e provou-o ao fundar o grupo de futebol “Os Leões” da Ribeirinha.
José Grande foi ainda um lavrador bem-sucedido.
Mas a história não acaba aqui. A importância
que José atribuía aos outros granjeou-lhe um incontável número de amigos, tanto na Terceira, como nas
outras ilhas do grupo central do arquipélago. Por
exemplo, em São Jorge, a denominada ilha das fajãs, vizinha da Terceira, cultivou uma amizade
muito
especial, com José
Inácio de Sousa, o popular anãozinho do
Toledo, da freguesia
de Santo Amaro, Concelho de Velas. Surpreendentemente, José Inácio media
noventa e cinco centímetros de altura, fator
que não lhe impediu de tocar a vida para a frente. Foi merceeiro e servia os clientes de cima de
um estrado em madeira que montou em todo o
comprimento do balcão da mercearia, permitindo-lhe ficar à altura da clientela. Embora anão,
o jorgense tinha um caráter forte e sabia impor-se
perante os gozões, que surgiam a todo o momento. Um dia “desamanhou-se” (termo jorgense) com
um velhote que lhe disse que lhe puxava as orelhas,
respondendo-lhe astutamente o pequeno José Inácio que “Deus [dera] inteligência aos homens para
inventar a pólvora e o chumbo”. Face à ousadia da
resposta, amedrontado, o velho valentão pôs pés ao
caminho. “Os homens não se medem aos palmos.»
David Valadão, o açor-americano originário da
Ribeirinha, na Terceira, residente nos Estados Unidos, que até há dois anos foi Senador da Casa Branca – um orgulho para os Açores - disse-me ontem
ao telefone ter um enorme apreço pela história do
seu avô, José Grande, o gigante, e pela dos seus bisavós, o desditoso José, falecido em 1919, e a consternada Faustina, falecida em janeiro de 1975, tanto
que, presentemente, desenvolve uma cronografia
destes antepassados. José Grande deixou-nos em
2005 e aos seus três filhos, Fátima, António e José.
Fica o tributo necessário e a memória de quem
parte. Fica a emigração, a viagem e o luto. Fica
mais um embalo no berço da açorianidade.
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‘MINECRAFT’ JÁ VENDEU MAIS DE 200 MILLHÕES DE UNIDADES
A Microsoft revelou que até aqui foram vendidas 200 milhões de unidades de ‘Minecraft’, indicando que todos os meses há mais
de 126 milhões de pessoas a jogar, conta o The Verge. Os números foram revelados no âmbito do 11.º aniversário do estúdio
Mojang, responsável pelo desenvolvimento do jogo. Tal como seria de esperar, a pandemia de Covid-19 resultou num aumento
de jogadores. Nota a Mojang que no último mês houve um aumento de 25% no número de novos jogadores assim como de 40%
nas sessões jogadas online. A Microsoft decidiu recentemente alterar o nome do estúdio Mojang
para Mojang Studios, dando a entender que há mais projetos pela frente baseados em ‘Minecraft’.
CRÓNICA
Mercredi, le 20 mai 2020

“Home Staging Valoriza o seu Imovél
ANABELA MEDEIROS
Ambianconcepts.com
uitos dos meus artigos têm sido baseados em temas de
como tornar a sua residência
no seu lar, lhe representar
através do seu próprio estilo de decoração, estilo de vida e o seu bem-estar.
No entanto, o que acontece quando é hora de
vender a sua residência e mudar para um novo
espaço? Com tantas pessoas olhando a sua casa
em-linha, nem todos vai gostar necessariamente o
seu estilo da mesma maneira que você.
Quando se trata de vender a sua casa, você precisa de transformar o seu espaço num espaço equilibrado, perfeito e neutro. É neste momento que o
processo de preparação inicia.
Mas, como fazer?
Quais são as vantagens?
Quando custa?
São todas questões válidas. Mas antes disto, o
que é realmente o Home Staging?

M

HOME STAGING?
O Home Staging é um termo em inglês que também é utilizado na língua Portuguesa. Esta técnica teve início na década dos anos 70 nos Estados
Unidos, devido a grande oferta imobiliária exis-

tente nesse período. Esta técnica chegou nos anos
90 na Inglaterra e gradualmente se propagou por
toda a Europa.
Home Staging tem como objetivo de transformar o imóvel para venda ou até mesmo para arrendamento, utilizando técnicas de preparação
concentrando-se em melhorar a aparência da propriedade, despersonalizar, minimizar falhas, tirar
máximo de cada área, lhe tornar atraente
e acolhedor para atrair o maior número de
compradores potenciais afim que o futuro
proprietário se possa ver vivendo no espaço seja como proprietário ou como locatário em caso de aluguer, fazendo que o
processo de venda seja mais rápido e por
mais dinheiro. Segundo, a “Association
National de Realtors” do Canadá, uma
casa Home Staged aumenta o valor de
venda entre 6% a 10%.
A preparação requer um investimento
monetário que pode variar dependente do
tipo de opção pois, existe “pacotes” mais
pequenos que consiste da visita do estagiário profissional onde este lhe informará por um reporto
com todas a recomendações das modificações que
você poderá fazer, outros pacotes maiores inclui o
aluguer de mobílias especialmente para espaços
vazios. E muito mais barato de investir no Home
Staging do que baixar o preço da residência. O retorno do investimento é o objetivo da preparação.

Muitos compradores iniciam suas pesquisas online, o que significa que a primeira impressão que
recebem de sua casa são as fotos postadas. Eles
dizem que uma imagem vale mil palavras, mas,
neste caso, uma imagem pode valer milhares de
dólares, se atrai as pessoas a visitar a sua casa e
fazer uma oferta. Se as pessoas não gostarem do
que veem online, há uma boa sorte de que pas-

sem a vê-lo pessoalmente. Se houver mais de uma
casa à venda no estadiamento de sua vizinhança,
também poderá ajudar sua casa a se destacar da
de seus vizinhos. Isso pode ser especialmente importante se a sua casa for mais antiga e enfrentar
novas construções.
Não se esqueça que você só tem uma oportunidade para fazer uma “primeira” boa impressão.
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CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ESLOVÉNIA É RETOMADO EM 05 DE JUNHO
“Esperamos que todas as medidas para impedir a propagação do vírus sejam implementadas antes do reinício da competição”,
referiu o organismo, num comunicado que não especifica se os jogos serão disputados sem público. Na próxima semana será detalhado o programa dos jogos, num campeonato que, com 36 jornadas disputadas, tem o Olímpia e o Maribor empatados no primeiro
lugar, com 80 pontos, mais sete do que o Domzale. A Taça da Eslovénia também vai prosseguir, com a realização das meias-finais
e o jogo decisivo marcado para 24 de junho. A Eslovénia interrompeu o campeonato em 12 de março
devido ao surto da covid-19 no país, na fronteira com a Itália, um país particularmente afetado.
DESPORTO

Afinal o Futebol já Voltou
PAULO PEREIRA

O

regresso está marcado para o último
fim de semana do mês, se tudo correr
bem até lá. Não há uma certeza absoluta, há apenas uma autorização governamental, que permite aos responsáveis pelo futebol
em Portugal colocarem em prática um plano
de ação que já vem sendo trabalho há algum
tempo.
Mas assim que se soube desta possível retoma,
logo saltaram da «toca», os mesmos do costume.
Aqueles que não gostam de bola! Gostam é de
confusão, de pichar paredes, com os mais diversos insultos.
Nem sequer quero saber de onde partiram, o que
sei é que se repetem dia após dia. E o futebol só
deve voltar no final do mês. Primeiro foi na rotunda Cosme Damião, depois na casa do Benfica da
Charneca de Caparica. Podia ter sido na casa do
FC Porto em Lisboa, ou num núcleo do Sporting

no Norte. Isso não importa para nada! Eles vão
andar por aí, porque não têm mais nada para fazer.
E esse pode ser um problema: com jogos à porta fechada, alguém
acredita que estes
mesmos adeptos
não se vão concentrar junto aos estádios, para daí tentarem tirar alguma
vantagem?
Eles andaram escondidos, perderam o palco, mas
infelizmente voltaram a ser notícia.
E outra vez pelas
piores razões.
Alguém dizia que depois desta pandemia, talvez
o mundo mudasse. Que se iriam alterar mentalidades. Mas não meus amigos, há coisas que nunca

mudam. E quem não perceber que esta é a altura
para mudar, também não está a fazer nada no futebol. Está a mais e é do lado de fora que deve

continuar! Mas deixe o futebol em paz, não é dele
que gosta.

Temos Bundesliga! Quatro golos, dez
substituições e muitos cachecóis nas bancadas

N

o meio de camisolas, cachecóis e peluches nas bancadas, o Koln voltou a
jogar em casa 78 dias depois.
Sem adeptos nas bancadas, a equipa da casa
empatou diante do Mainz (2x2), numa partida
com imensas oportunidades para ambos os lados

e que em nada fez notar a longa paragem que
se registou na Bundesliga. Numa partida muito
bem disputada, Mark Uth fez o gosto ao pé logo
aos seis minutos, através de uma grande penalidade.
O avançado cedido pelo Schalke 04 manteve o
registo incrível que tem tido desde que se mu-

dou para Koln, em janeiro. Desde aí, o avançado de 28 anos conta com cinco golos e quatro
assistências em oito jogos ao serviço da equipa
orientada por Markus Gisdol, mantendo, assim,
o registo de interferir no resultado em todos os
jogos em que é utilizado. Com o golo sofrido, o
Mainz conseguiu subir no terreno e durante grande parte da primeiro tempo ocupou o
meio-campo adversário. Ainda assim, e com
alguma dificuldade na finalização, a equipa
visitante acabou por não conseguir concretizar e adiou o golo para o segundo tempo.
Na segunda parte, o Mainz entrou determinado a alterar o resultado. A equipa de Sandro Schwarz não concretizou as duas boas
oportunidades que criou aos 47’ e aos 53 e,
no lance seguinte, acabou mesmo por sofrer.
Na conversão rápida de um livre, Florian
Kainz finalizou da melhor forma, após uma
assistência milimétrica de Dominick Drexler.
O extremo austríaco marcou o seu quarto golo
esta temporada, mas, para engano da maioria dos
presentes, o resultado estava longe de estar fechado. Aos 61 minutos, cinco minutos depois de
entrar em campo, Taiwo Awoniyi voltou a colocar o Mainz em jogo e reduziu o resultado para
2x1. O jovem avançado nigeriano cedido pelo

Liverpool estreou-se a marcar esta temporada.
O golo do empate acabou por mesmo por chegar aos 72 minutos...e que golo! Pierre Kundé
levou a cabo uma jogada individual e repôs a
igualdade no marcador.
O internacional camaronês pegou na bola ainda
próximo do meio-campo e, contra tudo e contra
todos, só parou quando a bola entrou na baliza
defendida por Timo Horn. Reposta a igualdade
contra todas as previsões, assistiu-se a uma bela
partida no Rhein Energie e deixou a luta na Bundesliga ainda mais interessante.
Nota ainda para as substituições realizadas por
ambas as equipas.
Os dois treinadores fizeram uso da nova regra
e concretizaram as cinco alterações a que têm
direito, consoante as novas regras estipuladas
pela FIFA. Com este resultado, o Koln manteve
a tendência e voltou a não permitir que o Mainz
vencesse no seu estádio - em nove jogos a contar
para a Bundesliga, venceu quatro e empatou cinco. Ainda assim, e depois de ter estado a vencer
por 2x0, o Koln acabou por perder dois pontos
preciosos na corrida pelos lugares europeus. À
26ª jornada, a equipa anfitriã soma 33 pontos e
está, agora, a seis pontos do sexto lugar. Por outro lado, o Mainz somou um precioso ponto que
o afasta, temporariamente, da zona perigosa.

Mercredi, le 20 mai 2020

Jesus voltou ao trabalho, Flamengo
explica medidas contra a covid-19

A

equipa principal do Flamengo, orientada por Jorge Jesus, está de regresso
esta segunda-feira aos trabalhos na
academia, informou o clube em comunicado.
Os pupilos do técnico português estiveram
no centro de treino do emblema brasileiro para
cumprirem «exames e avaliações físicas». Todos
aqueles que testaram positivo para a covid-19
anteriormente não estiveram, naturalmente, presentes.
Na nota publicada, o Flamengo explica detalhadamente todas as medidas implementadas para
prevenir a propagação do novo coronavírus.

As medidas implementadas pelo Flamengo:
1. Desinfecção das instalações do Centro de
Treinos
- Desinfecção realizada por empresa especializada em 22/04, nos três prédios do CT, e emitido
certificado de garantia e utilizando produtos que
comprovadamente matam o vírus causador da
COVID-19 (cloro e álcool 70 por cento).
2. Limpeza do CT
- Equipa de limpeza do CT devidamente equipada com EPIs (Equipamento de Proteção Individual), utilizando produtos que efetivamente
matam o vírus (cloro e álcool 70 por cento), limpando todas as áreas antes e após a utilização;
- O CT já tem grande quantidade de álcool, cloro, máscaras e luvas para uso imediato e equipa
alocada e treinada para a tarefa.
3. DDS (Diálogo Diário de Segurança)
- Treino dos funcionários quanto à utilização
de EPIs e modo de trabalho seguro e comportamento preventivo, seguindo recomendações das
autoridades sanitárias;
- Elaborada a cartilha de orientações de comportamento contra a COVID-19 e efetuado o
treino com as equipas que estão no CT.

trolos serão recolhidos dos quartos e de outros
locais.
6. Impedimento da utilização dos balneários
- Não haverá utilização dos balneários para trocar de roupa e banho. Cada atleta e membro da
comissão terá uma habitação individual à sua
disposição;
- A porta de acesso ao corredor dos quartos será
a da lateral do muro. Cada atleta usará o seu quarto para mudar de uniforme e higiene pessoal.
7. Arrumação dos quartos
- Troca diária de roupa de banho, sendo
imediatamente lavadas e secadas em altas
temperaturas e a realização de desinfecção
dos quartos após o
uso;
- As camareiras já estão orientadas a proceder desta maneira.
8. Alimentação
- Manter cozinha e
refeitório
fechados
(áreas confinadas). A
alimentação será fornecida em kits individuais;
- Os kits individuais serão colocados nos quartos dos atletas e em locais próximos à área de
trabalho para a equipa técnica.
9. Prevenção de contaminação
- Planear a entrega de mercadorias durante esse
período e não permitir a entrada de pessoas que
não sejam essenciais para a atividade de treino
do futebol profissional.
10. Orientações gerais de prevenção
- Os atletas, comissão técnica e funcionários serão orientados em como proceder e movimentar-se internamente no CT;
- Controlo de acesso por portas determinadas,
informações de prevenção, locais para colocação
de chuteiras, desinfecção dos equipamentos utilizados (bolas, chuteiras, cones, caneleiras, GPS,
balizas e etc.) logo após o uso.
11. Manutenção do Centro de Treinos
- Utilização de mão de obra fornecida por empresa que já presta esse serviço ao CT para que
durante as madrugadas seja feita limpeza e desinfecção mais profunda, de modo que no dia
seguinte as áreas já estejam aptas para utilização
sem risco;
- Plano em elaboração junto com as empresas
de limpeza, conservação e manutenção predial.

4. Disponibilização de material de higiene
- Distribuição de dispensers com álcool em gel
por todas as áreas do CT, além de embalagens 12. Impedimento de uso do ginásio e piscinas
- Neste primeiro momento, como previsto no
para uso individual;
- Foram instalados diversos dispensers com ál- protocolo da FERJ, o ginásio e a piscina estarão
interditadas para uso, com controlo de acesso na
cool em gel no CT.
área.
5. Prevenção de contaminação por ar condi13. Utilização de equipamentos de proteção
cionado
- Não será utilizado o sistema de ar condiciona- - Todos os funcionários presentes no CT e indo central, deixando as portas e janelas abertas tegrantes da equipa técnica utilizarão os EPIs
necessários conforme orientação dos órgãos de
para que haja circulação de ar externo;
- O ar condicionado não será ligado e os con- saúde.
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1-FC Porto
2-Benfica
3-SC Braga
4-Sporting
5-Rio Ave
6-V. Guimarães
7-FC Famalicão
8-Moreirense
9-Santa Clara
10-Gil Vicente
11-Boavista
12-V. Setúbal
13-Belenenses SAD
14-CD Tondela
15-Marítimo
16-P. Ferreira
17-Portimonense
18-CD Aves

PTS J

60
59
46
42
38
37
37
30
30
30
29
28
26
25
24
22
16
13

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

V

19
19
14
13
10
10
10
7
8
7
7
6
7
6
5
6
2
4

E

3
2
4
3
8
7
7
9
6
9
8
10
5
7
9
4
10
1

D

2
3
6
8
6
7
7
8
10
8
9
8
12
11
10
14
12
19

GM

50
52
41
37
32
40
38
34
19
25
19
17
19
20
22
18
16
23

GS

16
14
26
26
23
25
40
32
26
29
23
27
38
30
32
34
34
47

Taça de Portugal
Benfica ADIADO FC Porto
OITAVOS-DE-FINAL
1ª MÃO
Borussia Dortmund (2-3) Paris SG 2-1
Atlético Madrid (4-2) Liverpool
1-0
Atalanta (8-4) Valencia
4-1
Tottenham (0-4) RB Leipzig
0-1
Chelsea - Bayern München
0-3
Napoli - Barcelona
1-1
Lyon - Juventus
1-0
Real Madrid - Manchester City
1-2

LIGA MLS
PTS J

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

6
4
4
4
4
3
1
1
1
1
0
0
0

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

6
6
6
4
4
4
3
3
2
1
1
1
0

V

E

D

GM

GS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2

4
4
4
3
2
3
2
2
1
3
3
1
0

2
3
3
2
1
3
3
3
2
5
5
3
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
0
0
2
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
2

7
8
4
4
4
3
2
2
1
1
4
1
1

1
3
2
2
3
2
3
3
1
2
7
5
3

E

D

GM

GS

ESTE

OESTE

BUNDESLIGA 2019/20
1-Bayern München
2-Borussia Dortmund
3-Borussia M´gladbach
4-RB Leipzig
5-Bayer Leverkusen
6-Wolfsburg
7-SC Freiburg
8-Schalke 04
9-TSG Hoffenheim
10-FC Köln
11-Hertha BSC
12-1. FC Union Berlin
13-Eintracht Frankfurt
14-FC Augsburg
15-Mainz
16-Fortuna Düsseldorf
17-Werder Bremen
18-SC Paderborn 07

PTS J

58
54
52
51
50
39
37
37
35
33
31
30
28
27
27
23
18
17

26ª JORNADA
RB Leipzig 1-1 SC Freiburg
Borussia Dortmund 4-0 Schalke 04
Düsseldorf 0-0 SC Paderborn 07
TSG Hoffenheim 0-3 Hertha BSC
FC Augsburg 1-2 Wolfsburg
E. Frankfurt 1-3 B. M´gladbach
FC Köln 2-2 Mainz
FC Union Berlin 0-2 B. München
W. Bremen 1-4 B. Leverkusen

2ª MÃO
0-2
3-2 (a.p.)
4-3
0-3
ADI
ADI
ADI
ADI

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
26
26
25
26

V

18
16
16
14
15
10
10
9
10
10
8
9
8
7
8
5
4
4

4
6
4
9
5
9
7
10
5
3
7
3
4
6
3
8
6
5

4
4
6
3
6
7
9
7
11
13
11
14
13
13
15
13
15
17

75
72
52
63
49
36
35
33
35
41
35
32
39
37
36
27
28
30

26
33
31
27
31
31
36
40
46
47
48
43
44
54
55
50
59
54

27ª JORNADA
22/05 Hertha BSC 14:30 1. FC Union Berlin
23/05 SC Freiburg 9:30 W. Bremen
SC Paderborn 9:30 TSG Hoffenheim
B. M´gladbach 9:30 B. Leverkusen
Wolfsburg 9:30 B. Dortmund
B. München 12:30 E. Frankfurt
24/05 Schalke 04 7:30 FC Augsburg
Mainz 9:30 RB Leipzig
FC Köln 12:00 Fortuna Düsseldorf
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‘E JÁ VÃO TRÊS’: MEMBRO DO CONSELHO FISCAL E DISCIPLINAR DEMITE-SE
Bernardo Simões apresentou ao presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting a demissão do Conselho Fiscal e Disciplinar, órgão no qual era um
dos cinco vogais, confirmou hoje à Lusa fonte do clube. O suplente Vasco Matos vai substituir no cargo Bernardo Simões, que apresentou razões profissionais na
demissão, acrescentou a mesma fonte. O Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting é constituído por sete elementos, entre os quais o presidente Baltazar Pinto
e o vice-presidente João Teives Henriques. A demissão de Bernardo Simões do Conselho Fiscal e Disciplinar ocorre um dia depois de o Sporting ter anunciado
as saídas da direção de Filipe Osório de Castro e Rahim Ahamad, vice-presidente e vogal, respetivamente. Antes, a direção liderada por Frederico Varandas,
eleita em 08 de setembro de 2018, já visto sair o então vogal Francisco Rodrigues dos Santos, em dezembro de 2019, para se candidatar à liderança do CDS-PP.

F1: No Mundo das Trocas Carlos Sainz na
Ferrari e Daniel Ricciardo na Mclaren
HÉLDER DIAS

A

Ferrari anunciou nesta quinta-feira passada que o espanhol
Carlos Sainz se juntará à
equipe para as temporadas
2021 e 2022 da Fórmula 1.
Sainz vai ocupar a vaga de Sebastian Vettel, que
confirmou a sua saída da Scuderia após esta temporada, desta feita, Daniel Ricciardo atualmente
piloto da Renault, irá ocupar o lugar deixado por
Sainz na McLaren e segundo o chefe executivo
Zack Brown disse, Sebastian Vettel nunca foi
opção para a sua formação em 2021, não deixando no entanto de comentar “Seb é um extraordinário piloto e quatro vezes Campeão do Mundo
.Mas a contratação de Ricciardo está numa boa
verdade nos planos a longo termo da equipa o
qual nos trará uma nova dimensão ao lado de
Lando Norris”.
Por seu turno, Mattia Binotto, chefe da Ferrari em comunicado disse: “tenho o prazer de vos
anunciar que Carlos se juntará a Equipa Ferrari a partir do campeonato de 2021. O talento e
a sua capacidade técnica fizeram com que estivéssemos certos na sua escolha para a família
Ferrari e prosseguindo, vamos iniciar um novo
ciclo tendo este como objetivo de voltar ao topo

da Fórmula 1. Deixe-me vos dizer que esta dupla Charles e Carlos é a mais jovem dos últimos
cinquenta anos da equipa Ferrari”. Vejamos
então o passado do simpático piloto espanhol.
Carlos Sainz nasceu em Madrid a 1 de setembro de 1994, irá fazer 26 anos, participou em 102
Grandes Prémios nos últimos cinco campeonatos, terminando o ano passado em sexto lugar no
campeonato de pilotos subindo ao pódio e num
brioso terceiro lugar pela primeira vez no Grande Prémio do Brasil .
Extremamente contente Sainz falou “Estou
muito feliz por ir defender as cores da Ferrari e
ao mesmo tempo de poder fazer parte dos planos
futuros da equipa. Ainda tenho um ano muito importante com a McLaren o qual farei e darei o
meu melhor”, disse Carlos.
Com esta nova aquisição a Ferrari acredita e
quer proteger o estatuto de líder com Charles
Leclerc? A escolha de um piloto experimentado para ocupar o lugar de Vettel, um piloto com
mais rodagem, que poderá trabalhar no acerto
e desenvolvimento dos carros iria contrariar as
esperanças que a Ferrari deposita em Charles?
Perguntas que ficam à espera de respostas ...
Quanto ao futuro da Renault e isto a falar da
vaga deixada por Daniel Ricciardo, muitos rumores circulam inclusive um dizendo que o Bicampeão Fernando Alonso já tem um pré-acordo

com a equipa francesa o que o segundo o jornal
Marca teremos ainda que esperar bastante tempo
da sabermos a verdade. Se por acaso o acordo
for assinado será a terceira vez que o espanhol
defenderá as cores da Renault .

A Mercedes e o seu chefe Toto Wolff dizem que
Sebastian Vettel ainda é um grande piloto da Formula 1 e que o piloto agora com 32 anos e a sua
chegada a Mercedes seria uma boa causa para a
marca... “piloto Alemão num carro Alemão uma
boa história de marketing”, disse Wolff.
Esperamos mais novidades sobre o futuro no
que respeita ao Grande Prémio do Canadá
com a esperança de o vermos de volta no calendário de 2020 mas, como sempre, cá estaremos
para através deste vosso jornal A Voz De Portugal a vos informar de tudo quanto se passa neste
mundo da Fórmula 1.

