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As ruas estão desertas e alguém decretou qua-
rentena um pouco por toda a parte. Um pouco 
por todo o planeta, o cenário é semelhante. An-
tes, havia praças cheias de turistas. Monumentos 
com filas de pessoas para entrar. Lojas de portas 
abertas. Estradas cheias de carros em trânsito. 
Agora, não há (quase…). Desde que a pandemia 
de Covid-19 foi declarada, no dia 11, que se ins-
talou no planeta uma guerra contra um inimigo 
invisível. E, estamos longe de ver o fim...

Nota do Editor
Emergência. Só a palavra em si já é 

um estado de alerta. O que fazer? O que 
pensar? Como actuar? Em altura de uma 
guerra contra um inimigo de quem só sa-
bemos o nome, a melhor arma é ficarmos 
parados, isolados, protegidos. É não con-
vivermos, não sairmos de casa, não ce-
dermos ao pânico, mantermo-nos sãos. O 
país está a mudar, mas ainda há muitas 
mudanças previstas para fazer face a esta 
calamidade. Nos supermercados entram 
x pessoas de hora e hora, para não so-
brelotar, em todo o lado dá-se a devida 
distância de segurança ao próximo, com 
medo dele mas também para o salvaguar-
dar, e até na padaria que sempre conheci 
amigável, e aberta a todos, os emprega-
dos, em alguns lugares servem-nos agora 
à distância de um vidro improvisado, lu-
vas e cuidados extremos para manter os 
clientes, e o negócio, mas não serem con-
tagiados. O contágio poderia ser uma pa-
lavra positiva, se quiséssemos contagiar 
os outros de amor, alegria, prosperidade, 
paz. Mas quando o assunto são doenças, 
contágio é só outra palavra para afasta-
mento, perigo, medo. Medo é a palavra 
de ordem por estes dias. Medo de que o 
vírus chegue a nós, e aos próximos, mas 
medo também ao ver a nossa cidade livre 
desta doença maldita. Nunca pensámos 
ter medo dos nossos amigos e familiares, 
nunca pensámos ter de proteger os nos-
sos pais e avós.
Nestes tempos conturbados, o jornal A 

Voz de Portugal continua a ser o seu veí-
culo de informação e vamos continuar a 
sair regularmente duas vezes por sema-
na, terça-feira à tarde e sexta-feira à noite 
em digital. haverá de vez em quando edi-
ções em pápel tal como a edição do 1º de 
abril e vamos e ver futuro o que vai dar. 
Obrigado e que Deus nos ajuda a passar 
estes momentos dificéis.

O Quebeque em pausa tal
como o resto do mundo
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CARNEIRO: Carta Dominante: 7 de Copas, que 
significa Sonhos Premonitórios. Amor: Estará 
muito sensível. Levará a mal certas coisas que 
lhe digam.  Saúde: Imponha um pouco mais de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ninguém é dono do Mundo

Até os poderosos res-
ponsáveis mundiais 
mais céticos e mais 

displicentes já admitem a 
gravidade da situação e o 
quão perigoso e portentoso é 

o novo corona vírus, que domina cada recanto 
do nosso Planeta, vindo de mansinho espalhou-
-se pelos quatro cantos do mundo com uma ve-
locidade atroz.
Por isso, temos que enfrentar a realidade com 

toda a objetividade e olhar em frente com deter-
minação, não dando tréguas a esta guerra sem 

fronteiras, cujo inimigo comum não pode ser 
negligenciado mas combatido com todo o vigor, 
com a ajuda de todos nós.
Se é verdade que as pessoas não devem exage-

rar, não podem tão-pouco minimizar os perigos 
que todos corremos com a disseminação desta 
pandemia. É muito importante que nos devamos 
enfrentar o vírus calmamente e com bom senso, 
cumprindo rigorosamente todos os alertas e infor-
mações que nos são dados pelas autoridades de 
saúde. 
Somos todos confrontados com as imagens ab-

solutamente horríveis que nos chegam pela tele-
visão do que está a acontecer na Itália ou em Es-
panha, países vizinhos, pelo que estamos a viver 
uma autêntica coronafobia, que é muito destrutiva 
e só pode ser superada por um combate, em que, 
no dizer do Presidente do Governo, Vasco Cordei-
ro, “cada Açoriano é um soldado, cada família é 
um pelotão, cada freguesia, cada vila, cada cida-
de, cada ilha é um regimento. O Povo Açoriano 
é o exército que levará os Açores à vitória neste 
combate”.
Esta tragédia convida-nos a refletir sobre a mor-

talidade e a contingência humana. No silêncio da 

reflexão, as pessoas encontram significado e pro-
pósito para seus sofrimentos, encontram a cora-
gem para agir efetivamente, abraçando a realida-
de sem negá-la. 
Acima de tudo, a tragédia leva as pessoas a con-

fiarem em Deus e na sua Providência e veio tornar 
patente as fragilidades e limitações de uma socie-
dade cada vez mais de costas voltadas para Deus, 
julgando-se autossuficiente, olhando apenas para 
o seu próprio umbigo. 
Ao longo da história, seja na Idade Média, seja 

nos tempos modernos, os povos quando confron-
tados com tribulações como aquelas que estamos 
neste momento a viver, recorrem a Deus e encon-
travam consolo e auxílio. É por isso que a Igreja 
sempre desempenhou um papel tão importante 
em tempos de calamidade pública. Essa confiança 
é um amparo para este momento crítico.
É por isso, que em muitas paróquias, mesmo nos 

nossos Açores, se tem recorrido à internet para 
celebrarem variadíssimos atos religiosos, mesmo 
com as igrejas vazias ou mesmo diretamente das 
casas paroquiais, fazendo com que muitos cató-
licos possam participar em comunhão na liturgia 
que diariamente se realiza.
O COVID -19 domina as notícias do mundo, 

como nenhuma outra nos tempos modernos e em-
bora entre nós ainda não tenha demonstrado toda 
a sua fúria, a reação a ele é deveras impressionan-
te, dado que as pessoas ficam aterrorizadas com 
esta doença misteriosa que começou numa terra 
tão distante e que depressa chegou à faustosa Eu-
ropa.
O impacto desta doença está a fragilizar as eco-

nomias de todo o mundo e paralisando como nun-
ca se viu cidades inteiras, transformando-as em 
autênticas ruas fantasmas, todos procurando en-
frentar o grande desafio desse contágio. 
Tudo isto, em contra ponto com aquilo que esta-

va a acontecer no nosso Planeta, com todos numa 
correria louca, em que apenas era prioritário as 
viagens de turismo, ganhar sempre mais e mais 
dinheiro, no entanto agora o mundo desacelera 
depressa demais do ritmo louco em que vivía-
mos. Mas agora o que o COVID-19 veio dizer 
que o realmente importa é a família, os amigos, 
o respeito pelo meio ambiente. Foi escandaloso 
que Trump tenha tentado comprar, com muitos 
milhões de dólares, a uma empresa alemã, uma 
vacina, com a condição de que seria usada exclu-
sivamente nos EUA. Felizmente, aquela empresa 
recusou, declarando que, quanto tal vacina existir, 
será disponibilizada para todo o mundo.
Os nossos pensamentos vão os profissionais de 

saúde e de segurança que fazem tremendos esfor-
ços físicos e psicológicos para ajudar quem está 
doente, pelo que merecem o nosso agradecimen-
to.

CRÓNICA

SENADOR DOS EUA INFECTADO 
O senador Rand Paul anunciou que o seu teste ao novo 
coronavírus deu positivo. Rand, republicano e médico, 
foi o único senador a votar, no início do mês, contra uma 

proposta para se disponibilizarem oito mil milhões de dólares de 
emergência para o combate à pandemia.

MERKEL EM QUARENTENA
A chanceler alemã, Angela Merkel, esteve em contacto na sexta-
-feira com um médico que testou positivo para o novo coronavírus 
e “decidiu ficar imediatamente em quarentena” em casa. Será tes-

tada nos próximos dias para saber se foi contagiada.
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Sr. Barry
Grande Vidente médium

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

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

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

O MAIS IMPORTANTE DA CLARIVIDÊNCIA
SÃO OS BONS RESULTADOS!

514-948-4752

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

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

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

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

C’EST LE BON RÉSULTATS!

MÉTRO CRÉMAZIE

JORGE CORREIA

Covid-19, o revolucionário em chefe

O amigo leitor talvez 
diga que “já chega” 
de tanto covid-19, 

mas permita-me que discorde. 
Para além do facto da serieda-
de com que devemos levar a 

sério esta pandemia, há outros aspetos que são 
importantes realçar no meio de toda esta per-
turbação.
Se estabelecêssemos uma escala de revolucioná-

rios de todos os tempos, sejam eles de que área for, 
da religiosa à militar, passando pela social ou pela 
simples megalomania de domínio sobre tudo e to-
dos, o covid-19 estaria no topo pela rapidez e pro-
fundidade de impacto que causa e causará no fim 
da sua passagem. Em poucos meses este vírus fez 
o que grandes megalómanos da humanidade am-
bicionaram mas jamais se aproximaram de fazer. 
Qual a diferença entre o covid-19 e os outros re-
volucionários? Este revolucionário não tem face e 
não pode substituir nada nas instituições humanas, 
ou como já ouvi falar, trata-se de uma revolução 
sem revolucionários. Este revolucionário em chefe 
não distingue ninguém de ninguém, não distingue 
arbitrariedades de nacionalismos, divisões admi-
nistrativas, feudos políticos, sociais ou económi-
cos, não distingue cores, tamanhos, forma física, 
ou mesmo idade. Não pergunta se é amigo, com-

petidor, adversário ou inimigo: simplesmente atua 
e mais nada. Assim, após esta tempestade passar, 
os preceitos das instituições humanas manter-se-ão 
ou serão degradados, salvo se tivermos aprendido 
algo de positivo com isto. E aqui estamos no cer-
ne da questão no pós-covid: que fazer daquilo que 
será eventualmente destruído? Há naturalmente a 
questão prática da economia que, e preparem-se 
para o choque, sofrerá inevitavelmente, com con-
sequente perda de empregos. Negócios fecharão 
para não mais voltar a abrir. Países, mesmo aqueles 
que se achavam ao abrigo de eventualidades, verão 
uma espécie de inverno económico forçado e no 
fim compreenderão que a Humanidade é só uma 
neste planeta. Mas cada caso é um caso que ditará 
as ajudas necessárias a dar à economia. É já sabi-
do nos meios económicos e financeiros que mui-
tas empresas e empregos serão perdidos. Para as 
pessoas afetadas por esta, chamemos, calamidade, 
serão necessárias ajudas pois se não protegermos o 
mais importante, que são as pessoas, estaremos a 
criar e a desenvolver o egoísmo individual que se 
manifesta através dos populismos políticos de in-
dividuação coletiva expressos pelos nacionalismos 
obsoletos que se viveram no passado e que tantas 
desgraças causaram. O Canadá, por exemplo, à se-
melhança de outros países, terá que se endividar 
para enfrentar o embate. O reforço das suas alian-
ças será de sobremaneira importante, em especial 
as suas ligações económicas. No caso de Portugal, 

pequeno país que é inserido na União Europeia, 
terá que coordenar ações no âmbito da Europa. 
Aqui temos outro fator a ter em consideração: os 
estados terão que atuar no âmbito de instituições 
supra nacionais pois há fatores que pairam acima 
dos estados enquanto nações e que, portanto, estão 
fora do seu controlo direto: os fluxos financeiros 
e económicos, os fluxos pandémicos, os fluxos de 
informação, entre outros. Aqui a União Europeia 
tem um papel fundamental e uma oportunidade de 
liderança, que a ser desperdiçada, poderá degra-
dar o avanço daquele continente enquanto motor 
e presença a nível mundial. No Canadá, dividido 
administrativamente em províncias com relativa 
autonomia, terá de ter em atenção a relação entre 
o nível federal e provincial; os divisionismos terão 
que compreender que a procura de autonomia e o 
protecionismo cultural, ainda que razoáveis e legí-
timos, não se devem sobrepor à união agregadora à 
qual pertencem pois no mundo atual, algo que mor-
reu definitivamente é o isolacionismo simpático e 
utópico de outrora. Ao público em geral, para além 
de se protegerem e seguirem as regras emitidas pe-
los responsáveis e autoridades da saúde, para sua 
proteção e daqueles que os rodeiam, devem estar 
atentos e exigirem dos seus representantes eleitos 
as ações responsáveis e certas que a realidade exi-
ge. Começando por ser responsáveis na nossa esfe-
ra de ação, reconhecendo a realidade e desapegan-
do de velhos conceitos, estaremos a dar o exemplo 
espalhando o bom senso que nos permitirá recupe-
rar desta crise de revolucionários sem face.

CRÓNICA

JEANINE ÁÑEZ
Quando se autoproclamou presidente interina da Bolívia, em Novembro, a conservadora Jeanine Áñez prometeu eleições para breve. Foi 
adiando a decisão até Janeiro e marcou presidenciais para Maio. 
Mas a ameaça do coronavírus levou o Tribunal Eleitoral a adiá-las, depois de Áñez impor uma quarentena. 

Evo Morales, ex-Presidente socialista, denunciou o aproveitamento político da pandemia, devido à pressão das sondagens e dos militares.
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EM DESTAQUE

Riscos

Como normalmente, 
acompanhei o diálogo 
entre Eduardo Marçal 

Grilo e Luís Nobre Guedes, na 
noite da passada quinta-feira, 

na RTP 3, com a moderação de Ana Louren-
ço. Desta vez, tendo em conta a COVID-19, o 
referido diálogo foi operado a distância, dei-
tando mão do Skype. E foi engraçado, à se-
melhança de muitas outras situações atuais e 
similares.
Desta vez, o programa, ao nível do seu conteú-

do, teve muito pouco interesse. Mas houve um 
ponto, de novo abordado pelo primeiro, que já 

tinha sido tratado no programa da semana pas-
sada: a decisão de Winston Churchill de criar 
um Governo de Unidade Nacional, envolvendo 
conservadores e trabalhistas, durante a II Guerra 

Mundial. 
Ora, caso do Governo de Unidade Nacional de 

Churchill, durante a II Guerra Mundial, não é 
transponível para cá. Nem mesmo hoje o Reino 
Unido vai reeditar aquela solução. E depois, os 
livros que contam a História da Inglaterra na-
quele conflito, quase nada dizem sobre Clement 
Attlee. Raras são as fotografias, ou os filmes, em 
que o trabalhista aparece.
O grande (e perigoso) adversário de Churchi-

ll foi sempre Halifax, nunca Attlee. De resto, 
Churchill tinha, antes da guerra, um terrível e 
desgraçado currículo. A sua chamada, até Hali-
fax o deixar seguir em frente, foi sempre uma si-
tuação de aflição. Depois, a Inglaterra não soço-
brou, mas porque os Estados Unidos lá acabaram 
por os ajudar, com dinheiro e militares.

Acontece que Churchill, por via de ter chegado 
àquele cargo com bastante sorte, voltou a ser vis-
to à luz do que dele se conhecia de velhos tem-
pos. E perdeu as eleições que se seguiram. Ora, 
Clement Attlee veio a ser quem criou o essencia-
líssimo Serviço de Saúde Britânico, durante dé-
cadas um exemplo para o mundo. Mas se o servi-
ço foi criado por um trabalhista – da Esquerda –, 
foi uma conservadora – da Direita – que criou as 
condições para a sua destruição, com a situação 
que hoje se conhece.
Simplesmente, Portugal não vive hoje algo de 

similar ao que se viveu naqueles anos em Ingla-
terra. Eles estavam em guerra, havendo que não 
se ser derrotado pelo Eixo. As diferenças entre 
conservadores e trabalhistas poderiam ser, no 
máximo, de ordem tática, mas em nada estru-
turais. Hoje, nós não temos um inimigo. Nem 
uma guerra. Temos uma doença. Só que aqui a 
convergência é impossível, porque nós temos 
o Serviço Nacional de Saúde Universal e Ten-
dencialmente Gratuito, situação a que a Direita 
– PSD, CDS, IL e Chega – pretende pôr um fim. 
Não se trata de saber se a COVID-19 é mais bem 
combatida pelo modelo atual, ou por um outro, 
globalmente privatizado. O que a Direita preten-
de, com este aproveitamento do tal Governo de 
Unidade Nacional, é pôr um fim no atual modelo 
de estruturação do setor da Saúde.
A ideia de Luís Nobre Guedes até se compreen-

de, porque o PS ficaria completamente diluído 
no meio do terno que ele defende – PS, PSD, 

CDS –, havendo ainda que juntar a sempre inter-
vencionista posição do Presidente Marcelo Re-
belo de Sousa. Seria, com elevada probabilidade, 
o fim político do PS. E convém não esquecer que 
a anterior Maioria-Governo-Presidente nunca se 
lembrou de um Governo de Unidade Nacional, 
decisão que foi correta, porque o tal Governo de 
Unidade Nacional seria ainda pior que um Bloco 
Central. E depois, essa Maioria-Governo-Presi-
dente tinha um objetivo estratégico: pôr um fim 
no Estado Social.
Em contrapartida, a ideia de Eduardo Marçal 

Grilo é inexequível, porque nada existe de co-
mum, no plano estratégico para Portugal e os por-
tugueses, entre quaisquer dois partidos políticos 
com assento parlamentar. Ninguém nos Estados 
Unidos, com Trump ou com Biden, se vai agora 
deitar a criar um Governo de Unidade Nacional. 
Nem em França, ou no Reino Unido, ou mesmo 
na Itália. E a razão é simples: trata-se de debelar 
uma doença, não de defender o País no plano da 
sua soberania perante um inimigo com quem não 
estamos em guerra. Por esta razão, José Pacheco 
Pereira nunca concordou – nem eu – com a ideia 
de decretar o Estado de Emergência. E vamos ter 
de esperar, porque podem surgir ideias inespera-
das por muitos...
Por fim, o que vai pelo mundo por causa da 

COVID-19. Afinal, os Estados Unidos também 
não têm ventiladores em número suficiente – ne-
nhum país, afinal, os tem. E também estavam 
completamente descalços em face de uma pan-
demia como esta. Afinal, hospitais privados, no 
interior dos Estados Unidos, fecharam portas 
porque o trabalho, além de perigoso, não era...
lucrativo. Este modelo, o norte-americano, com 
40 milhões de pessoas sem acesso a cuidados 
de saúde, é o desejado ela nossa Direita – PSD, 
CDS, IL e Chega.
E mesmo por fim, este fantástico paradoxo: 

apontam a China como uma ditadura, mas esta 
resolveu o problema, que começou em Wuhan, 
mas que pode ter sido importado, como está ago-
ra a dar-se. Mesmo nós, nos 1280 infetados hoje 
conhecidos, temos 95 importados. O problema 
é que nós, agora, sabemos a causa da infeção, 
ao passo que em Wuhan só se soube quando se 
soube. E não é impossível que o coronavírus te-
nha entrado em Wuhan por via dos Jogos Mi-
litares Mundiais, como apontou o porta-voz do 
Governo Chinês. Um dado que tem de ser com-
plementado pelas imagens da audição de Robert 
Redfield no Senado...
Espanto dos espantos, eis que as nossas demo-

cracias – ditas democracias – andam agora a pe-
dir o apoio da China e de...Cuba. E a razão é sim-
ples: eles vão muito adiantados nestes domínios. 
E depois, a União Europeia, como se está a ver, 
é...nada. E já agora, as mulheres: Lagarde, um 
desastre; Ursula, um possível fracasso.
Espero, pois, que o PS de António Costa não se 

deixe levar por esta perigosíssima ideia do Go-
verno de Salvação Nacional. Até porque nenhum 
outro país seguiu por este caminho. Quem o pede 
é a Direita – PSD, CDS, IL, Chega, o patronato, 
talvez mesmo o Presidente Marcelo Rebelo de 
Sousa.

HELIO 
BERNARDO LOPES

ESPANHA COM 514 MORTES EM 24 HORAS. QUASE 40 MIL INFETADOS NO TOTAL
O número de mortos em Espanha subiu para quase 2.700, de acordo com o último balanço oficial sobre a Covid-19. Nas últimas 
24 horas, foram registadas 514 mortes em Espanha, elevando o número total para 2.696. No total, há cerca 39,673 infetados no 
país, dos quais 2.636 se encontram nos Cuidados Intensivos. Contas feitas, em 24 horas, surgiram mais de 6.500 novos casos 
de contágio. 3.794 pessoas estão recuperadas. A região mais atingida pela covid-19 é a de Madrid, com 12.352 infetados e 1.535 

mortos, seguida pela da Catalunha (7.864 e 282), a do País Basco (2.728 e 133) e a de Castela-
-Mancha (2.465 e 216).
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Montreal adia a entrada em vigor das
regras de estacionamento no verão

Coronavírus: A Província do
Quebeque “em pausa” até 13 de abril
O Primeiro Ministro Legault indicou que todas 

as empresas na província do Quebeque terão que 
fechar até 13 de abril, com exceção dos “servi-
ços essenciais” - uma pausa de três semanas que 
ajudará a conter a propagação da pandemia. CO-
VID-19.
“O que dizemos é: Devemos ficar em casa, ex-

ceto serviços essenciais. Já estamos a este poto”, 
disse o primeiro-ministro.
Os estabelecimentos devem fechar o mais tar-

dar às 23h59 da terça-feira.
“Peço a todos os quebequenses que colaborem. 

Preciso de você, estou confiante de que nas pró-
ximas semanas seremos capazes de superar essa 
situação difícil ”, acrescentou.
Limitar contatos para evitar contágio e, assim, 

salvar vidas: esse é o objetivo, resumiu o primei-
ro-ministro.
A indústria da construção e a de alumínio tam-

bém terão que parar o trabalho nos canteiros de 
obras, disse François Legault. 
No Facebook, a CSD Construction indicou, no 

entanto, que “alguns sites de contrução devem 
sontinuar e são considerados ‘essenciais’ e que 

podem continuar as suas atividade” e que aguar-
dava detalhes do gabinete do ministro do Traba-
lho, Jean Boulet.

Outra medida de choque anunciada pelo Pri-
meiro Ministro: os residentes das residências dos 
idosos serão proibidos de sair sem supervisão. O 
governo quer limitar os riscos de entrada do co-
ronavírus nestes estabelecimentos que acolhem 
clientes altamente vulneráveis, como foi o caso 
em Sherbrooke e Lavaltrie.

SERVIÇOS ESSENCIAIS
Uma lista de serviços essenciais foi publicada 

no site do governo. https://www.quebec.ca/san-
te/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019
Inclui, em particular, todos os atores da cadeia 

alimentar, do setor de transportes, farmácias, 
postos de gasolina, bombeiros, polícia e toda a 
rede de saúde. As telecomunicações e a mídia 
também poderão continuar suas atividades, as-
sim como as empresas que já operam teletraba-
lho.
As filiais SQDC e SAQ permanecerão abertas, 

mas o número de pessoas nessas empresas será 
limitado para respeitar o distanciamento social.
Os clientes são incentivados a aproveitar os 

serviços de pedidos on-line oferecidos por essas 
duas empresas da Crown.

O BALANÇO ESTÁ 
FICANDO MAIS PESADO
Além disso, as autoridades de saúde pública in-

dicaram que Quebec atualmente possui 628 ca-
sos de coronavírus, 409 a mais que no domingo. 
Do lote, 45 pessoas estão hospitalizadas, incluin-
do 20 em terapia intensiva.
“Estamos entrando em uma nova etapa nessa 

batalha contra o coronavírus”, disse François Le-
gault no início da conferência de imprensa. Se-
gundo ele, a transmissão está “acelerando” e se 
tornando cada vez mais comunidade, ou seja, os 
viajantes não são mais necessariamente a fonte 
mais importante de contaminação.
Até o momento, o número de mortos continua 

mostrando 4 mortos e uma pessoa curada. Cerca 
de 11.200 pessoas testadas receberam um resul-
tado negativo; Outras 1.900 ainda estão esperan-
do pela deles.

A data efetiva dos horários das placas 
de rua, originalmente agendada para 
1º de abril, é adiada para 1º de maio 

devido à pandemia do COVID-19.
Enquanto isso, nenhuma ofensa será dada 

para esse fim, disse a cidade de Montreal em 
um comunicado à imprensa divulgado na ma-
nhã de segunda-feira. Além disso, a concessão 
de vinhetas para as zonas de “estacionamento 

na rua reservado para residentes” (SRRR) está 
suspensa no momento.
“Somente pessoas com adesivo podem esta-

cionar nas zonas SRRR, caso contrário, elas 
são expostas a uma declaração de ofensa”, ex-
plica a cidade em seu comunicado à imprensa, 
especificando que os adesivos vencidos serão 

considerados válidos até nova ordem. Por fim, 
as rotas de monitoramento dos agentes de esta-
cionamento foram revisadas “para priorizar o 
monitoramento de infrações que tenham maior 
impacto na segurança da população”, explica 
o município, que, no entanto, continuará co-
brando receitas dos estacionamentos pagos, se-
gundo horários exibidos no parquímetro. Essas 
medidas são válidas para todos os bairros, dis-

se ela. Eles são um acréscimo a muitos outros 
presos pelo governo Plante, incluindo o fecha-
mento de módulos e áreas de recreação nos par-
ques, decretados no domingo, e o dos escritó-
rios da Accès Montréal, que entraram em vigor 
na quarta-feira passada. .

EM DESTAQUE

PLAYSTATION 5 CONTINUA PLANEADA PARA O FINAL DO ANO
Uma das primeiras informações que a Sony e a Microsoft avançaram sobre as suas consolas de nova geração - a PlayStation 5 e a Xbox Series 
X - foi que seriam lançadas no final de 2020. Porém, especula-se que o surto de Covid-19 possa vir obrigar as empresas a alterarem os planos de 
lançamento. Parece que a Sony ainda não está a equacionar essa opção, como se pode ver pela atualização do site oficial da PlayStation 5. Como 
nota o BGR, o site continua a indicar que a consola está prevista para o final de 2020, acrescentado as últimas informações de especificações 

partilhadas pela Sony. De notar que esta informação não serve ainda como prova de que a Sony pretende lançar a 
PlayStation 5 na data prevista, apenas que os planos da tecnológica nipónica ainda não sofreram alterações.
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EM DESTAQUE

Emanuel Rego
Representante de hipoteca Desjardins

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

Covid-19: repensar as políticas de saúde na UE

Há cerca de dois meses, numa interes-
sante conferência no Hospital de S. 
João sobre “(Re)utilização de dados 

em investigação e inovação em saúde”, defen-
di que a política de saúde (e não apenas de 
saúde pública) estava a tornar-se cada vez 
mais uma política europeia, sem que os Tra-
tados fossem alterados e os Estados-membros 
a isso se opusessem. Isso estava a acontecer 
por causa da política de vacinas, do acesso e 
negociação do preço dos medicamentos inova-
dores, da investigação de doenças raras e de 
outras mais frequentes, como o cancro, e ob-
viamente por causa da importância dos dados 
e da inteligência artificial para a prevenção e 
tratamento de doenças.
Na verdade, entre as medidas propostas na Es-

tratégia Europeia para os Dados, atualmente em 
discussão, está a de construir um espaço euro-
peu de dados de saúde. Mesmo sendo um pro-
jeto sensível e difícil de executar (mas não im-
possível), é fácil ver a utilidade que teria para a 
investigação mais rápida de doenças e para a sua 
prevenção. 
Hoje, no meio da gestão da pandemia da co-

vid-19, também podemos imaginar como seria 
útil ter mais dados sobre o perfil epidemiológico 
dos doentes, o mapeamento de casos positivos e 
negativos para servir de amostragem para a lo-
calização de surtos, e com certeza outras aplica-
ções que os cientistas de dados sabem desenvol-
ver. Com os devidos cuidados com a proteção 
de dados, temos de ser mais expeditos no uso da 
informação para acelerar a inovação e melhorar 
a saúde e a qualidade de vida.
Espero aliás que, neste momento em que o in-

teresse público deve prevalecer, os dados este-
jam a ser disponibilizados aos cientistas para que 
possam dar a sua contribuição e assim ajudar as 
autoridades de saúde. Não argumentei então com 
circunstâncias excecionais, que estava longe de 
prever com
esta gravidade. Apenas o fiz com aquilo que, 

já então, decorria da normalidade. Se temos um 
mercado interno com livre circulação de pessoas 
(incluindo para fins lúdicos), serviços, bens e 
capitais, se temos economias ligadas por uma 

moeda única, poderemos ter diferenças tão sig-
nificativas nas políticas de saúde, nas medidas 
de prevenção, nos sistemas de atendimento e tra-
tamento, e na disponibilidade de bens e serviços 
com eles relacionados? A proporcionalidade e a 
subsidiariedade têm de estar sempre presentes, 
aqui como em outros domínios de decisão ao 
nível da UE, mas esta crise mostra como é im-
portante haver uma estratégia europeia de saúde 
e autoridades coordenadoras capazes de decidir 
medidas de pilotagem conjuntas e atempadas em 
certas circunstâncias que não serão sempre exce-
cionais. No papel, alguns destes instrumentos até 
já podem existir, mas talvez não com a capacida-
de de intervenção que é necessária.
A propósito da covid-19, tenho ouvido espe-

cialistas, como por exemplo Filipe Froes (SIC, 
14.03.2020), criticar a falta de articulação e de 

MARIA MANUEL LEITÃO MARQUES uma voz de comando mais clara a coordenar e 
a fundamentar as diferentes medidas no espaço 
europeu.
Se temos políticas comuns em várias áreas nes-

te espaço de mobilidade, temos de salvaguardar 
o ativo mais importante da UE: as pessoas. Há 
muitas coisas para aprender e fazer a seguir, e 
uma delas passa por uma coordenação maior ao 
nível europeu, defendeu o referido pneumologis-
ta. Espero que, no final destes dias tão difíceis, 
não nos esqueçamos deste tipo de reflexão.
Que não se apague a memória e dela se tirem 

as lições devidas: do que foi preciso fazer e im-
provisar, do que correu bem e do que correu mal, 
e sobretudo do que poderia ter corrido melhor 
se estivéssemos mais bem organizados ao nível 
europeu e não apenas em cada Estado-membro 
ou região.

O vício da atenção
MIGUEL ESTEVES CARDOSO

A atenção é a droga mais antiga. Exis-
te antes da influência, antes do poder. 
Desde muito pequenos que aprende-

mos a lutar pela atenção dos outros: primei-
ro a dos nossos pais, depois a do resto do 
mundo.

A desconfiança é tão antiga como a atenção. 
Sem desconfiança não há sobrevivência. As 
pessoas mentem, enganam-nos, manipulam-
-nos. Isto não é paranóia: é natureza humana.
Não existe quem nunca tenha procurado a 

atenção de outrem ou nunca tenha mentido a 

ninguém. É por não sermos inteiramente de 
confiança que somos desconfiados. Numa 
emergência os coleccionadores de atenção têm 
a vida facilitada. Basta falar do coronavírus. 
Uma multidão com medo é o público mais fácil 
que há. 
As fake news parecem um fenómeno novo 

mas também é antigo. Muitos mentem só por-
que gostam de atenção. Sentem-se importantes 

por verificar que foram influentes, que as 
pessoas acreditaram neles. Estas mentiras 
são mais perigosas do que aquelas que são 
propagandísticas. Estas últimas são mais 
facilmente detectáveis por se poder ligá-las 
aos resultados que desejam obter. A descon-
fiança saudável, que pergunta sempre cui 
bono?, não pode descansar, se não achar 
um sistema, um partido, uma empresa ou 
um indivíduo.
Quase todas as mentiras que nos apare-

cem nos telemóveis (disfarçadas de notícias 
dalguma forma suprimidas por serem incó-

modas) são obra de viciados da atenção e da 
influência. São redigidas para serem plausíveis 
e parecerem úteis. Há muita concorrência nesta 
especialidade. Resta confiar apenas nas fontes 
que já demonstraram que são sempre de con-
fiança.

MORREU ALBERT UDERZO, UM DOS ‘PAIS’ DE ASTÉRIX E OBÉLIX
O ilustrador francês Albert Uderzo, um dos criadores da banda desenhada de Astérix e Obélix, morreu aos 92 anos, anunciou a família, esta terça-
-feira, numa nota enviada à AFP. “Albert Uderzo morreu em sua casa, em Neuilly, de um ataque cardíaco, não relacionado com a Covid-19”, disse 
Bernard de Choisy, genro do desenhador, à agência de notícias. “Estava muito cansado, desde há várias semanas”, acrescentou. Com a morte 
de Albert Uderzo, desaparecem assim os dois autores desta famosa banda desenhada francesa, que conta já com seis décadas de existência. 
René Goscinny morreu em 1977.  Nascido em 25 de abril de 1927, Uderzo assinou as primeiras aventuras de Astérix, 
o Gaulês, com René Goscinny, em 1959. As histórias de Astérix e Obélix estão traduzidas em mais de 107 línguas.
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Lenda da música country,
Kenny Rogers morre aos 81 anos
Lenda da música country norte-ameri-

cana, o cantor Kenny Rogers, morreu 
na noite de ontem aos 81 anos, segundo 

informou sua família hoje. “Rogers partiu em 
paz, em casa. Ele morreu de causas naturais, 
cercado por seus entes queridos”, disseram 
os familiares em comunicado divulgado à im-
prensa.

A família indicou que será organizada uma ceri-
mônia de despedida íntima, sem que esta decisão 
esteja relacionada “à situação nacional de emer-
gência causada pela pandemia de COVID-19”. 
Kenny Rogers deixa uma marca indelével na 
história da música americana e “com musicas 
que tocaram a vida de milhões de pessoas em 
todo o mundo”, disse seu representante, Keith 
Hagan.

O cantor, também conhecido mundialmente por 
hits como “Lucille” ou “Islands in the Stream”, 
ganhou três prêmios Grammy e vendeu dezenas 
de milhões de discos em todo o mundo. O álbum 
“The Gambler”, lançado em 1978, foi um enor-
me sucesso internacional com vários discos de 
platina e se tornou sua música mais icônica. Ro-
gers estrelou o filme “The Gambler”, baseado em 
sua música, e gostava de brincar que não era um 
bom apostador. “Aprendi há muito tempo que 

não sou capaz de ganhar dinheiro suficiente para 
ficar empolgado, mas posso perder o suficiente 

para ficar deprimido”, disse ele à NPR em 2015. 
“É por isso que não jogo”.

Seu último show foi em Nashville, em outu-
bro de 2017, onde dividiu o palco com sua ami-

ga e colaboradora de longa data Dolly Parton 
para uma apresentação final de “Islands in the 

Stream”. Em abril de 2018, ele cancelou as úl-
timas datas de sua turnê de despedida devido a 
problemas de saúde. “Não quero adiar minha 
aposentadoria para sempre”, disse Rogers.

Morreu o guitarrista Carlos Gonçalves,
que acompanhou Amália Rodrigues
A Enciclopédia da Música em Portugal 

no Século XX aponta Carlos Gonçalves 
como “um dos mais destacados” músi-

cos de fado da sua geração.

Carlos Gonçalves acompanhou Amália Ro-
drigues (1920-1999), durante cerca de 30 anos, 
para quem compôs várias melodias, maioritaria-
mente para poemas de autoria da fadista, como 
“Lágrima”, “Grito”, “Amor de Mel, Amor de 
Fel”, “Sou Filha das Ervas”, “Ó Pinheiro Meu 
Irmão”, “Ai, Maria”, “Ai, Minha Doce Loucura” 
ou “Lavava, no rio Lavava”, entre outros.
A colaboração do músico com Amália iniciou-se 

em 1969, ainda com José Fontes Rocha (1926-

2011), como primeira guitarra, e como principal 
guitarra a partir de 1980, tendo-a acompanhado 
em todas as suas digressões.
Sobre as suas composições para Amália, a En-

ciclopédia de Música em Portugal no Século XX 
escreve que Carlos Gonçalves elaborava “um 
percurso melódico sobre uma letra já criada pela 
cantora, ou a composição de um fado sobre o 
qual a cantora adaptava uma nova letra”.
Refere ainda que nessas composições “predo-

minam os tonalidades menores, percursos me-
lódicos moldados em forma estrófica sobre a 
estrutura do texto, realçando as palavras-chave 
e potenciando as característica vocais e a capaci-
dade interpretativa de Amália”.
Como acompanhador, refere a Enciclopédia, 

“complementava a melodia principal desenhada 
pela voz, através de um suporte harmónico em 
acordes ou harpejos, figurações melódicas e con-
tracantos padronizados”.
Além de Amália, Carlos Gonçalves acompa-

nhou Alfredo Marceneiro, Maria Teresa de No-
ronha, Filipe Pinto, Lucília do Carmo, Argentina 
Santos, Fernando Maurício, Fernando Farinha, 
Fernanda Maria, Beatriz da Conceição, Ada de 
Castro, Anita Guerreiro, Julieta Estrela e Manue-
la Cavaco, entre outros.
Nascido em Beja, em 03 de junho de 1938, es-

colheu a guitarra portuguesa aos 16 anos, tendo 
aprendido o repertório fadista a partir do progra-
mas da antiga Emissora Nacional.

Em 1957 fixou-se em Lisboa e fez parte dos 
elencos das casas típicas Adega da Anita, Café 

Lisboa, Lobos do Mar, Nau Catrineta, A Severa, 
Solar da Márcia Condessa, A Toca, O Folclore, 
elenco com o qual fez digressões internacionais 
(tendo atuado no palácio real do Mónaco), e ain-
da da Taberna do Embuçado e Fado Maior.
Na década de 1990 dedicou-se à atividade pe-

dagógica, tendo orientado músicos como Paulo 
Silva, Bernardo Couto e Bruno de Jesus.

COVID-19. ANA BOTÍN, PRESIDENTE DO SANTANDER, REDUZ SALÁRIO PARA METADE
O Santander está a tomar medidas para conter os efeitos da pandemia da Covid-19 não só em Portugal, mas também em Espanha. A presidente do Santander, Ana Bo-
tín, e o CEO, José Antonio Álvarez, decidiram cortar os seus salários para metade esta ano e criar um fundo solidário de combate à Covid-19, de acordo com o Expansión. 
Além disso, o banco também cancelou o pagamento do dividendo intercalar, previsto para novembro, e fará apenas um pagamento aos acionistas, que deverá ocorrer 
em maio do próximo ano. O objetivo é conhecer primeiro o real impacto da Covid-19.  O Santander quer também criar um fundo solidário para ajudar no combate ao novo 

coronavírus, segundo o mesmo jornal. Esse fundo vai permitir a compra de materiais e equipamentos e será dotado inicialmente com 25 
milhões de euros. Além da presidente e CEO, também os salários dos administradores não executivos do banco serão reduzidos em 20%.CULTURA
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O Castelo da Serra da Nó

Na região do Minho, a 
caminho da famosa 
Ponte de Lima, fica a 

serra da Nó. Diz o povo que 
sob a serra há um belíssimo 

castelo cheio de fabulosas riquezas e habitado 
por Abakir e Zaida. Se alguém tiver coragem 
para escavar bem fundo a terra encontrará 
ainda hoje tudo quanto um dia foi submergi-
do por forças ocultas e estranhas despertadas 
pelo poderoso alcaide. Conta a lenda que há 
muitos séculos atrás, no tempo da reconquista 
cristã, havia no alto da serra um castelo mara-
vilhoso onde reinava Abakir, o mouro ao qual 
os cristãos chamavam o Feroz. Segundo diz 
a tradição, esse castelo de Abakir era sump-
tuoso e brilhava com tanto fulgor que quem 
passasse pela serra se punha forçosamente a 
imaginar que riquezas não deveria encerrar .
Dizem as memórias antigas que Abakir era um 

homem sedento de todos os poderes e prazeres 
terrenos. 
Assim,  possuía ali no alto da serra um harém 

com algumas das mais lindas mulheres do mun-
do. Em tempo de tréguas com os cristãos, divi-
dia os dias entre a montaria e as suas mulheres, 
abençoadas por Alá. Durante muito tempo todas 
as mulheres lhe eram praticamente iguais. 
A diferença que eventualmente lhes encontra-

va provinha apenas das suas habilidades: umas 
tocavam melhor alaúde ou cítara, outras canta-
vam mais melodiosamente, algumas eram exí-
mias contadoras de histórias, e todas, todas sem 
excepção, o adormeciam com afagos. Um dia, 
Abakir deu-se conta de que afinal havia uma ex-
cepção, no seu harém.
Reparou que certa jovem, chamada Zaida, 

apesar de o tratar como as outras com ternura 
e afagos, fazia-o com uma indiferença tal que 
ele acabou por o sentir. Ficou espantado. Como 
não estava habituado a ser tratado daquele modo 
e era gentil por natureza para com as pessoas, 
tratou de a cativar, porque lhe desagradava ver 
junto a si alguém que não se sentisse bem e à 
vontade. 
Depois, Zaida trazia em si um cheiro a terra 

húmida  de depois de chover à mistura com o 
feno recém cortado, um porte de fontes de águas 
frescas onde apetece mergulhar, um apelo de 
abismos. Abakir deu por si a amá-la e, pouco a 
pouco, Zaida abandonou a indiferença dos ges-
tos vazios porque os encheu de palavras e com 
elas teceu grinaldas.
Diz-se que era um amor tresloucado, tão lou-

co e esquecido de tudo Abakir mandou embo-
ra as mulheres do seu harém e jamais tornou a 
lembrar-se de governar o seu povo, de guardar a 
sua gente. O seu descuido era tal que, certo dia, 
foi surpreendido pela noticia de que os cristãos 
sitiavam o seu castelo. Achou-se então abando-
nado pelos seus guerreiros, que haviam partido 

JOSÉ DA CONCEIÇÃO para outros castelos onde os alcaides estivessem 
atentos às suas necessidades de soldados. Ao ver 
que nada e ninguém o poderia salvar, ao perce-
ber que não havia fuga possível, Abakir desco-
briu que só lhe restava uma solução. Pegou em 
Zaida pela mão e levou-a até uma pequena sala 
repleta de coxins de seda e damasco. 
Agarrou-lhe então as duas mãos e concentrou-

-se silenciosa e profundamente. Pronunciou cer-
tas palavras cabalísticas em língua desconhecida 
e, num segundo, os cristãos viram-se a sitiar coi-
sa nenhuma: o castelo, os seus habitantes e as 
suas fabulosas riquezas desapareceram nas pro-
fundezas da terra. 
Por isso ainda hoje se diz que debaixo do cume 

da serra da Nó, a uma profundidade desconheci-
da--- já que ninguém conseguiu lá chegar---, está 
o castelo com as suas riquezas e estão Abakir e 
Zaida, vigiando, para não serem perturbados no 
seu amor. 

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.

CRÓNICA

HARRY E MEGHAN MARKLE SENTIRAM UM “ALÍVIO” APÓS AFASTAMENTO DA REALEZA
O príncipe Harry e Meghan Markle estão finalmente livres das suas obrigações relacionadas com a família real britânica, uma vez que deixaram 
de fazer parte do ‘núcleo duro’. Agora, segundo a imprensa internacional, os duques de Sussex estão a viver a vida com que sempre sonharam 
no Canadá. “Isto foi aquilo que a Meghan e o Harry sempre quiseram - criar uma vida própria”, disse uma fonte próxima à revista People. 
“Foi um enorme alívio terem saído do Reino Unido e seguirem o seu próprio caminho”, acrescentou o mesmo informante.
Entretanto, a imprensa internacional começou a notar os ‘efeitos’ do afastamento do casal.
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O CANTO DO ZÉ

Tempos de Guerra

Parafraseando o nos-
so Presidente da Re-
pública, Professor 

Doutor Marcelo Rebelo de 
Sousa, vivemos tempos de 

Guerra contra um inimigo novo, silencioso 
e que não deixa vislumbrar o seu plano de 
ataque, tornando-nos extremamente vulne-
ráveis.
A nossa História com 800 anos, assim como 

está bem patente no ADN Lusitano, mostra-
mos sempre que temos capacidade para vencer 
qualquer batalha que enfrentamos e, nesta, as-
sim será.
Basta ver a coragem dos nossos emigrantes 

que partiram deste pedaço de terra à beira mar 
plantado em direcção aos quatro cantos do 
Mundo. Do seu sucesso em terras que inicial-
mente não eram suas e que passados anos a 
adoptaram como sua dando-lhe o melhor que 
existe nos portugueses. Dos marinheiros que 
nos primórdios dos nossos tempos dos Des-
cobrimentos deram novos mundos ao Mundo. 
Nas lutas fatídicas nas ex-colónias onde mui-
tos com o sacrifício da própria vida defende-
ram, a seu tempo, aquilo que então se dizia 
nosso. Enfim, são por demais os exemplos de 
que somos um povo lutador, vencedor, sem 
medo, corajoso e, sobretudo, determinado. É 
assim que o povo Lusitano é reconhecido e 
visto por todos e em todo o Mundo.
Agora, coube-nos um vírus. Um inimigo trai-

çoeiro que nos apresenta uma nova forma de 
guerra, onde não há tiros nem lutas corpo a 

corpo para tomar posições importantes na ba-
talha.
Nesta guerra, os cuidados que cada um deve 

ter são por demais importantes, seguindo to-
dos os conselhos e indicações relativas a ques-
tões de higiene, sanitárias e segurança. Tudo 
tem de ser cumprido à risca! 
Confiem em quem tem conhecimento e in-

forma em detrimento de quem procura desin-
formar em troca de falsa popularidade. Não 
se embarque em fantasias ou demagogias pes-
soais ou oportunistas que não nos levaram a 

lado nenhum. Temos de nos proteger e a me-
lhor forma de ataque é ficar em casa, não man-
ter contacto com os amigos e mesmo familia-
res. Custa é certo, mas no final tempo surgirá 

que nos poderemos abraçar, beijar e festejar 
a vitória sobre a traição. Todos temos de ter 
consciência de que vivemos tempos onde as 
fronteiras para o vírus não existem. Ele ataca 
todas as raças, credos e cores sem fazer dis-
tinção. Por isso todos temos de ser solidários 
e, sobretudo, valentes nas tomadas de decisão 
tenham elas a dificuldade que tiverem.
Estamos na altura de cada um assumir o seu 

“Estado de Emergência” individual, cumprir e 
fazer cumprir todos os planos de contingência 
definidos.

Está também na altura de todas as instituições 
assumirem o seu papel. A responsabilidade so-
cial destas, é maior e muito importante para 
que todas as estratégias sejam cumpridas com 
resultado positivo.
Nesta altura todas as instituições são impor-

tantes e têm de se “chegar à frente” sob pena 
de um dia não existir nada mais para gerir. 
O nosso Governo já lançou várias medidas de 

apoio às empresas e aos cidadãos, sempre com 
o propósito de não deixar cair a economia. 
Não sabemos por quanto tempo o vírus demo-

rará a ser debelado. 
Mas mais importante do que o Governo e dos 

seus apoios, está a Banca que outrora usufruiu 
de vantagens que todos nós contribuintes pa-
gámos para a salvar. 
Eis a vez da Banca retribuir e ajudar a salvar 

os portugueses, prestando o serviço que dela 
se espera de apoio sério e concreto. Chegarão 
tempos de dificuldades em pagar as contas, a 
renda da casa, o empréstimo ao banco, etc… 
É aqui que os gestores da Banca terão de apa-
recer em cena e entrar na Guerra contra o Co-
vid-19 em defesa do povo disponibilizando 
a todos a ajuda que seja necessária para nos 
unirmos contra este maldito vírus.
Juntos somos mais fortes! Cuidaremos sem-

pre dos nossos e os “nossos” dos outros!
Na guerra seremos, como sempre, uma famí-

lia que nunca falhará e levantará sempre a mão 
com o dedo indicador bem hirto, e dizer que 
estamos aqui e que tudo vai correr tudo bem.

JOSÉ COSTA

CARTOON

TRUMP QUER O PAÍS “REABERTO” ATÉ 12 DE ABRIL, CONTRA ADVERTÊNCIAS DA OMS
Donald Trump afirmou, esta terça-feira, que quer que a economia norte-americana seja “reaberta” até ao domingo de Páscoa, ou seja, até 12 de abril, em menos de três semanas. Esta indi-
cação, numa altura em que os números confirmados de infeção estão a acelerar nos Estados Unidos, vai contra todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) dadas 
até ao momento. Numa entrevista concedida à Fox News via videoconferência, a partir da Casa Branca, o presidente norte-americano reforçou afirmações que já havia feito na segunda-feira 
e que colidem com as orientações seguidas em todos os outros países afetados. “Vamos reabrir este país incrível porque temos que o fazer. Adorava poder fazer isso até à Páscoa”, disse. 
Recorde-se que já esta terça-feira, o líder republicano tinha recorrido ao Twitter para manifestar opinião nesse sentido. “Os nossos cidadãos vão voltar ao trabalho. Vão praticar o distancia-
mento social e os idosos serão vigiados com atenção e amor. Podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A cura não pode ser pior (de longe) que o problema”, escreveu.
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EM DESTAQUE

Organização no seu Ambiente

Imagine que no seu lar 
tudo em seu lugar bem 
organizado, e onde as coi-

sas podem ser facilmente en-
contradas.  O seu lar é o lugar 

ambiente na vida aonde pode disfrutar para o 
descanso, lazer, privacidade mais se este mes-
mo lugar não se encontra organizado acaba 
por ter um efeito contrário, ou seja, causar 
stress e até mesmo ansiedade.
Mais, afinal o que é um Organizador Professio-

nal Certificado?
Uma organizadora profissional é um indivíduo 

que ajuda outras pessoas a organizar o seu lar 
aplicando e ensinado a compreensão dos siste-
mas e processos organizacionais às situações 
caóticas de outras pessoas e as ajudará a desen-
volver soluções como objetivo que estas solu-
ções sejam adotadas no seu dia-a-dia. 
Desde a pré-históricas que as pessoas usavam a 

mesma ferramenta e colocava no mesmo lugar.   
O simples fato de alguém ter colocado uma fer-
ramenta onde foi encontrado significava que um 
sistema havia sido criado.  Antes do início dos 
anos 80, a organização profissional como uma 
indústria realmente não estava no mapa, de acor-
do com o especialista da indústria Barry Izsak. 
A mudança das necessidades e tendências pes-
soais da vida e dos negócios criou um nicho para 
quem pode se organizar.

Industrialização e a Organização
A história da organização do local de trabalho 

realmente começou na época da revolução indus-
trial, quando o advento da fábrica e a necessida-
de de gerir o trabalho que foi realizado, foram os 
catalisadores para as tendências no pensamento 
que eventualmente levaram à gestão científica. 
Uma vez fábricas foram estabelecidas, trabalha-
dores passaram a trabalhar nelas e a necessidade 
para uma maneira de organizar ou gerir esses tra-
balhadores e as tarefas que eles fizeram evoluiu.
Era necessário gerenciamento para determi-

nar os processos e sistemas quais trabalhadores 
executariam as tarefas necessárias para fabricar 
mercadorias.

Aninhamento “Nesting” 
Por volta do final da década de 1980, o “aninha-

mento” se tornou uma fúria social. A sociedade 
tendência de aninhamento - ou seja, focar e criar 
um ambiente aconchegante e altamente espaço 
útil e útil para se refugiar dos aborrecimentos do 
resto do mundo - é outra razão para o aumento 
dos números e da popularidade dos organizado-
res profissionais.
As pessoas precisam de ajuda para preparar e 

organizar seus “ninhos”, de acordo com
Karen Ussery, especialista em organização. 

Pessoas motivadas por seu intenso trabalho
vidas e escaladas corporativas consideram seu 

tempo de inatividade um momento para se esta-
belecer suas casas e comungam com um peque-
no círculo de familiares e amigos.

Adicione a esse fenômeno social precursores 
do setor como Martha Stewart, e de repente estar 
em sua casa não era apenas um hábito diário; era 

para ser um prazer e um hobby. Ser eficiente e 
prático, ao mesmo tempo em que buscava a be-
leza, tornou-se um tópico frequente para progra-
mas de entrevistas populares na televisão como 
“The Oprah Winfrey Show”.
No entanto, nem todo mundo tem as habilidades 

ou engenhosidade de Martha Stewart. Portanto,
organizadores profissionais se tornaram os no-

vos “personal trainers” - ajudando as pessoas a 

flexionar seus músculos organizacionais em suas 
casas.
Existem diversos fatores que não ajudam na 

boa a organização do lar, como a falta de tem-
po, espaços pequenos e a presença de crianças. 
No entanto, é tudo uma questão de planejamento 
e de escolhas inteligentes. Para facilitar a vida, 
reunimos dicas de arrumação para colocar todos 
os ambientes da casa em ordem, afinal, uma casa 
limpinha e organizada oferece sensação de bem-
-estar! 
info@ambianceconcepts.com

ANABELA MEDEIROS
ambianceconcepts.com

A Primavera não sabia
JORGE MATOS

Foi em março de 2020, 
As ruas estavam 
vazias,lojas fechadas, 

as pessoas não podiam sai. 
Mas a Primavera não sabia, e 

as flores começaram a flores-
cer, o sol brilhava, os pássaros cantavam, as an-

dorinhas iam chegar em breve, o céu estava azul, 
a manhã chegava mais cedo, isto foi em Março 
de 2020. 
Os jovens tinham que estudar online e encon-

trar ocupações em casa, as pessoas não podiam 
fazer compras nem ir ao cabeleireiro. Em breve 
não haveria mais espaço nos hospitais e as pes-
soas continuavam a ficar doentes. Mas a Prima-

vera não sabia, a hora de ir ao jardim estava che-
gando a relva ficava verde, isso foi em Março de 
2020. As pessoas foram colocadas em contenção 
para proteger avós famílias e crianças. Chega de 
reuniões nem refeições festas com a família. 
O medo se tornou real e os dias eram parecidos. 

Mas a Primavera não sabia, as macieiras,cerejeiras 
e outras floresceram as folhas cresceram. As 
pessoas começaram a ler a brincar com a famí-
lia cantando na varanda convidando os vizinhos 

a fazerem o mesmo 
aprenderam uma 
nova língua, a se-
rem solidários e se 
concentraram em 
outros valores. As 
pessoas perceberam 
a importância da 
saúde o sofrimen-
to deste mundo que 
parou, da economia 
que caiu. Mas a Pri-
mavera não sabia, as 
flores deixaram seu 
lugar para a fruta 
os pássaros fizeram 

seus ninhos as andorinhas chegaram. 
Então o dia da libertação chegou, as pessoas 

souberam que o vírus tinha perdido a batalha as 
pessoas saíram para a rua cantavam choravam 
beijando seus vizinhos sem máscaras sem luvas. 
E foi que o Verão chegou porque, a Primavera 
não sabia, porque ela ensinou as pessoas o valor 
da vida.

COVID-19: NÃO HÁ RISCO DE RUTURA NO ABASTECIMENTO DE BENS
De acordo com uma nota enviada pelo Ministério da Economia, este grupo de trabalho, que envolve 18 entidades (organizações de produtores, 
distribuidores, entre outros) e as áreas governativas da Economia, Agricultura, Infraestruturas e Habitação e Mar, “tem avaliado e acompanhado 
as condições de abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho, em estreita articulação e coordenação entre os setores público 
e privado, o que permite afirmar que, até ao momento, não se verifica qualquer risco de rutura de ‘stocks’ no país”. O novo coronavírus, respon-
sável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 386 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca 
de 17.000.
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A Comunidade em Choque com esta doença
SYLVIO MARTINS

Seja de que raça ou cre-
do for, todos estamos 
sujeitos a contrair o 

vírus que se vai propagando 
sem por enquanto a ciência 
conseguir descobrir a sua 

cura. 
Quando a natureza “se zanga” é por vezes 

muito difícil matar o mal. É nestas circunstân-
cias que toda a humanidade deveria pôr a mão 
na consciência, uma vez que as vidas estão em 
perigo iminente, altura, embora tardia, de mo-
dificarem as suas actuações, lembrando-se de 
que estamos cá de passagem, existindo outros 
ao nosso lado que, por razões várias, precisam 

de ajuda. 
Acumulação de monstruosas fortunas para 

quê?
A Comunidade Portuguesa está estado de 

emergência tal como a nossa província. Restau-
rantes, padaria, salões de cabeleireiras, associa-
ções, igrejas, mercearias estão todos a fecharem 
ou estão a 50% da suas equipas.

A VOZ DE PORTUGAL
A semana passada, por causa da augmentação 

da informação sobre o Coronavírus decidimos 
de publicar duas edições do jornal A Voz de 
Portugal, a primeira é a edição normal da terca/
quarta-feira e a nova edição que será na sexta-
-feira a noite.
É importante para o jornal A Voz de Portugal 

de continuar a vos informar em formato pápel 

ou digital para que todos compreendem o que 
se passa em Montreal, Quebeque, Canadá e 
Portugal.
Marie Moreira, a administradora está a infor-

mar a comunidade em tempo real no Facebook 
no grupo do jornal A Voz de com artigos de fun-
do em francês, e português para que todos ficam 
informado em primeira mão.
GRANDES FESTAS NA COMUNIDADE
Neste momento todas as festas foram anula-

das, tal como a festa do Chicharro de Rabo de 
Peixe e da Ribeira Quente, Festa em Branco de 
Anjou e do Clube Oriental, Baile da Pinha do 
Clube Oriental que será no 18 de abril é muito 
perto da fase final da quarentena.
Fomos informados que as grandes festas do 

Senhor Santo Cristo dos Milagres foram adia-
das para o 5 e 6 de setembro. 
Por outro lado, o Centro Comunitário do Espí-

rito Santo anularam as grandes festas do Espí-
rito Santo que era suposto ser nos dias 13 e 14 
de junho.
Foi anunciado pelos Mordomos das festas do 

Divino Espírito Santo de Laval de 2020, O Ran-
cho Folclórico e Etnográfico Estrelas Atlântico, 
informam à comunidade que se realiza nos dias 
5, 6 e 7 de junho foram anuladas.

Nestes momentos a Igreja Santa Cruz estão a 
reorganizar as festividades do Divino Espírito 
Santo para uma data que será mais próprio para 
que eles possam continuar. 
Mas, nada está decidido na hora que vai sair o 

jornal A Voz de Portugal. Mas há 3 cenários que 
estão a organizar.
A primeira será continuar com as domingas 

mas em casas fechadas e que não haverá a festa 
no 30 de maio, mas sim, haverá as pensões.
A segunda é de anular tudo. 
A terceira é o início das domingas no Dia da 

Mãe e puxando as grandes festas para o fim de 
junho ou primeira semana de julho.
Nestes três cenários datas serão revistas e tudo 

será reorganizado para o bem da comunidade 
portuguesa e para o futuro da Igreja Santa Cruz.
Podemos informar que a Santa Cruz e o Padre 

Adam está a tentar organizar missas diárias no 
Facebook. Acho que é provável que vai haver 
algumas missas no Facebook e que será parti-
lhada através da internet para que todos possam 
continuar a ver a missa e apreciar as missas.
Estamos numa crise mundial e que estamos 

a espera de ver o que vai acontecer.

MADEIRA TEM 16 CASOS, MAIS QUATRO DO QUE NA SEGUNDA-FEIRA
“Tratam-se de seis doentes do género masculino e dez doentes do género feminino, com idades que variam entre os 20 e os 79 anos sendo três pessoas na faixa etária dos 20 a 29 
anos, um na faixa etária dos 50 a 59 anos, oito com idades entre 60 e 69 anos e quatro com idades entre os 70 e 79 anos”, revelou a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, 
em videoconferência. A responsável pelo IASAÚDE especificou que quatro casos são turistas de nacionalidade holandesa e 12 são doentes com residência na Madeira, salientando 
que “oito encontram-se no seu domicílio porque apresentavam sintomas ligeiros e os outros oito permanecem na unidade dedicada ao cuidado dos doentes com covid-19 do Hospital 
Dr. Nélio Mendonça”. 
“Três destes doentes provavelmente terão alta ainda no dia de hoje para cumprir o seu isolamento nos seus domicílios “, revelou.
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Governadores e Bolsonaro em
desacordo em tempo de coronavírus
A resposta das autoridades brasileiras à 

epidemia do novo coronavírus está a 
aprofundar os desentendimentos entre 

o Presidente, Jair Bolsonaro, e alguns gover-
nadores. Para além de críticas na praça públi-
ca, há atropelos entre os poderes 
federal e estadual.
Uma das decisões mais criticadas 

por Bolsonaro foi o decreto emiti-
do pelo governador do Rio de Ja-
neiro, Wilson Witzel, em que era 
pedido um parecer à Agência Na-
cional de Aviação Civil (ANAC) 
para proibir a entrada de voos in-
ternacionais e domésticos no es-
tado. Witzel queria também cortar 
as estradas interestaduais, o que 
iria isolar na prática o estado com 16 milhões de 
habitantes. “Parece que o Rio de Janeiro é ou-
tro país”, afirmou Bolsonaro. Numa demonstra-
ção de força, na sexta-feira à noite, o Presidente 
emitiu várias medidas que especificam a com-
petência do Governo federal sobre a circulação 
interestadual, revela o jornal O Globo. Witzel 
justificou as suas decisões como uma forma de 
chamar a atenção de Brasília para as suas res-
ponsabilidades perante a progressão da epidemia 
— que já regista mais de mil casos e 11 mortes. 

“É preciso olhar para o Brasil como um todo e 
parar com essa atitude antidemocrática, conver-
sar com os governadores”, afirmou o governador 
carioca. Bolsonaro também tem andado de can-
deias às avessas com o governador de São Paulo, 

João Doria, criticando o que con-
sidera medidas exageradas para 
conter a propagação do novo coro-
navírus. Em entrevista ao popular 
Programa do Ratinho, na sextafei-
ra à noite, Bolsonaro criticou o en-
cerramento de centros comerciais 
e a proibição de cerimónias reli-
giosas, duas medidas tomadas no 
estado mais populoso do Brasil. 
“Vejo no Brasil, para dar satisfa-
ção para eleitorado, governadores 

e até prefeitos que tomam providências absur-
das, fechando shoppings e até igrejas, o último 
refúgio das pessoas”, lamentou o chefe de Esta-
do. Ontem, Doria apertou ainda mais o comba-
te à epidemia e decretou quarentena obrigatória 
durante 15 dias, o que irá obrigar ao encerramen-
to de todos os estabelecimentos que não sejam 
considerados essenciais e o uso de força policial 
para evitar aglomerações de pessoas.
O governador paulista aproveitou também para 

lançar críticas a Bolsonaro. “Como governador 

do estado, eu gostaria que o país tivesse um pre-
sidente que liderasse o país em uma crise como 
essa e não minimizasse problemas e dissesse que 
o coronavírus é uma gripezinha”, afirmou Doria, 
referindo-se a declarações de Bolsonaro em que 
este voltou a desvalorizar a epidemia. O embate 
entre os governadores e Bolsonaro não é de ago-
ra e cruza-se com cálculos eleitorais de todos os 
actores políticos, tendo em vista as eleições pre-
sidenciais de 2022. Apesar de tanto Doria como 
Witzel terem sido eleitos em 2018 como aliados 
do então candidato de extrema-direita, ambos se 
foram distanciando do chefe de Estado para se 
posicionarem como alternativas eleitorais. 
No entanto, a insistência de Bolsonaro em des-

valorizar a ameaça do novo coronavírus, espe-
cialmente numa altura em que a propagação está 
a entrar numa fase exponencial, entra em contra-
dição com a conduta até de governadores alia-
dos. É o caso o governador de Goiás, Ronaldo 
Caiado, que também ordenou o encerramento de 
lojas e templos religiosos. Na entrevista de sex-
ta-feira, Bolsonaro voltou a criticar medidas do 
género, afirmando que o seu dever é evitar que 
se crie pânico. “Vão morrer alguns com o vírus. 
Sim, vai acontecer. Lamento. Agora, não pode-
mos criar esse clima todo que está aí. Prejudica a 
economia”, disse o Presidente.

BRASIL

Dois ministros e presidente do senado têm vírus
Os ministros Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e Augusto Heleno, do 
Gabinete de Seguran-ça Institucional, e o pre-sidente do Senado, Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), foram diagnosticados com o novo coronavírus. Já são 18 
integrantes da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro em via-
gem aos Estados Unidos que estão infecta-dos. O último teste – divulgado 
terça – feito pelo presidente para o vírus deu negativo.

Empresas são investigadas por preços abusivos
O Conselho Administrativo de Defesa Económica apura se hospitais, labora-
tórios, farmácias e indús-trias médicas e farmacêuticas aumentaram o preço 
de seus produtos – como álcool em gel – de forma abusiva após o avanço da 
covid-19 no país. As empresas investigadas terão dez dias para apresentar 
as notas fiscais e podem ser multadas em até 
R$ 100 mil.
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SUDOKU

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

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

Tel.: 514.842.2443

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

Tel.: 514.499.1624

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
ALGARVE

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

A MERCEARIA DAS 
FAMÍLIAS PORTUGUESAS

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

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

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

www.acaixa.ca

SEGUROS
Doença Grave

Invalidez | Vida
PLANO POUPANÇA

- Reforma

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

Tel.: 514.522.5175

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

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

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

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

GILBERTOGILBERTO

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

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

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

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

imóveis

Dentista

Contabilista

Importadores

Monumentos

Notários

Padaria Renovações

Restaurante

Seguros / Financeiros

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

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO
Grão com atum

Mercearias

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

PALAVRA CRUZADA

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

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

Depois do problema resolvido encontre o título de um filme.

T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR
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Renovações

Seguros / Financeiros

assure-toi.ca

FILARMÓNICAS
DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.844.1774
PORTUGUESA DE MONTREAL T.: 514.982.0688

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS T.: 514.495.3284
ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA T.: 450.681.0612
ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ T.: 514.844.2269
ASS. PORTUGUESA DE LASALLE T.: 514.366.6305
ASS. PORTUGUESA DE STE-THÉRÈSE T.: 450.435.0301
ASS. DA TERRA QUEBEQUENTE T.: 514.237.3994
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE T.: 514.388.4129
CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.353.1550
CÍRCULO DE RABO DE PEIXE T.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL T.: 514.342.4373
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL T.: 514.844.1406
COMUNIDADE ANGOLANA DE MTL T.: 514.619.5932
FESTIVAL PORTUGAL INTERNACIONAL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406
SPORT MONTREAL E BENFICA T.: 514.273.4389

CENTRO
AÇÃO SÓCIO COMUNITÁRIO T.: 514.842.8045

ESCOLAS
PORTUGUESA DE LAVAL T.: 450.681.0612
SANTA CRUZ T.: 514.844.1011

7

9
5

2
8

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

Seguros / Financeiros
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EMPREGOSEMPREGOS

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

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

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

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

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

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

SERVIÇOS

Linhas da mão 
e cartas. 

Vidente com 
dons naturais. 

Resolve os seus 
problemas 

sem voodoo.
Rosa

514-893-8213

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

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

ou 3. Salário competitivo.
ROBERTO

514-992-1586

EMPREGOS

LES ENTREPRENEURS

BUCARO
Precisa-se de um trabalhador em 

“Pavé Unis” com experiência. 
Podem nos contatar para o

514 325-7729 ou enviar 
o vosso CV para

josbucaro@bucaro.ca

JARDINS DES BEAUX-RÊVES
Companhia paisagista procura homens para trabalhar

nos jardins. Com ou sem experiência. Bom salário.

514-554-0213 ou 450-641-7389

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

CONTACTAR MANUEL CORREIA: 514-977-3248

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

Envie CV por fax 450-978-9664 ou 
E-mail sandrag@saronet.com 

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

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

Victor ou Constantino
514-750-4670

JOGA CONNOSCO

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

com carta de condução.

514-242-7649

EMPREGOS
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PANDEMIA LEVA UEFA A ALARGAR PRAZO DO FAIR-PLAY FINANCEIRO
A UEFA vai dar mais tempo aos clubes para que demonstrem que estão a cumprir as regras do fair-play financeiro. O prazo inicial terminava a 31 
de março, mas a pandemia do novo coronavírus levou o organismo que tutela o futebol a nível europeu a dar mais um mês aos emblemas para 
que mostrem que não têm dívidas pendentes de impostos ou de taxas de transferências, por exemplo. As equipas ficam assim com uma margem 
de manobra ligeiramente maior, numa altura em que a paralisação do futebol na Europa está a atingir fortemente as finanças dos clubes, com 
perdas de diversas fontes de receitas. O sistema do fair-play financeiro da UEFA monitoriza durante um mínimo de três anos as contas dos clubes 
apurados para as competições europeias.

Covid-19: MLS prolonga
suspensão até 10 de maio

A suspensão da 
«Major League 
Soccer», a liga 

norte-americana de fute-

bol, foi prolongada até 10 
de maio, devido à pande-
mia de Covid-19.
Uma decisão que respeita 

as indicações do Centro de 
Prevenção e Controlo de 
Doenças, que recomenda 
o adiamento de todos os 
eventos com mais de 50 
pessoas. 
Em comunicado, a orga-

nização da MLS diz que 
«continue focada em dis-
putar a temporada comple-
ta», e nesse sentido está a 
estudar várias possibilida-
des, incluindo antecipar o 
final da temporada e deixar 
a taça, a «MLS Cup» para 
dezembro.

Ronaldo e Jorge Mendes financiam três
alas do Santa Maria e do Santo António
Cristiano Ronal-

do e o empresário 
Jorge Mendes têm 

um projeto para, em con-
junto, financiarem três 
unidades de cuidados in-
tensivos para doentes com 
covid-19, nos hospitais 
Santa Maria, em Lisboa, 
e Santo António, no Porto.
O capitão da Seleção Na-

cional e o superagente já 
entraram em contacto com 
os hospitais, tendo-se proti-
ficado a pagar todo o equi-
pamento de duas alas de 
cuidados intensivos no San-
ta Maria, cada uma com dez 
camas e dez ventiladores, e 
uma ala no Hospital Santo 
António, com quinze ca-
mas, quinze ventiladores e 
todo o material médico ne-

cessário.
A informação já foi confir-

mada, entretanto, pelo pre-

sidente do Conselho de Ad-
ministração do Santa Maria 
e pelo próprio Hospital San-

to António, os quais agra-
deceram a generosidade de 
Jorge Mendes e Cristiano 

Ronaldo.
«Fomos contactados pelo 

empresário Jorge Mendes, 

que se prontificou com Cris-
tiano Ronaldo a financiar 
duas unidades de cuidados 
intensivos para doentes crí-
ticos de Covid. São venti-
ladores, monitores, bombas 
infusoras, camas... todo o 
equipamento que constitui 
uma unidade de cuidados 
intensivos apetrechada para 
prestar cuidados a um doen-
te Covid», disse à CMTV 
Daniel Ferro, presidente da 
administração do Hospital 
de Santa Maria.

Estas doações de Cristia-
no Ronaldo e Jorge Mendes 
significam um investimen-
to superior a um milhão de 
euros. Recorde-se que Jor-
ge Mendes, mas neste caso 
a título particular, já tinha 
oferecido mil câmaras ex-
pansoras e 200 mil batas de 
proteção ao Hospital São 
João, também no Porto. 
Para além disso, tem enco-
mendados oito ventiladores 
que serão distribuídos por 
vários hospitais.

«Quem vive em 70 metros 
quadrados com três
filhos é um herói»

Pepe Reina admi-
tiu ter sintomas do 
novo coronavírus 

na semana passada e que 
não chegou a fazer o teste. 
«Na semana passada tive 

todos os sintomas do coro-
navírus. Foram dias difí-

ceis em que tomei todas as 
precauções para não infetar 
quem vive comigo. Aqui os 
testes não são feitos a não 
ser que estejas muito mal e 
isto só pode ser um proble-
ma, mas agora estou bem. 
É difícil, é como se um ca-
mião me tivesse atropela-
do», começou por dizer, em 
entrevista à Cadena Cope.
Para o guarda-redes do As-

ton Villa, os verdadeiros he-
róis são aqueles que vivem 
com os seus filhos num es-
paço muito reduzido.
«Nós, jogadores, somos 

privilegiados. É fácil para 
mim estar isolado, as pes-
soas que realmente têm 
‘tomates’ são aquelas que 
vivem num apartamento de 
70 metros quadrados com 
três filhos, esses são os he-

róis», afirmou.
O internacional espanhol, 

que já passou também por 
Itália, além do país Natal e 
de Inglaterra, diz estar aten-
to às notícias que chegam 
desses países.
«Sigo tudo o que acon-

tece em Espanha e em 
Itália. Vivem-se tempos 
difíceis e estamos todos 
preocupados. O que me 
afeta mais é ver as pes-
soas a morrer sem pode-
rem estar com a família 
uma última vez.  Temos 
de respeitar as regras de 
segurança que nos foram 
dadas, só assim vamos 
conseguir sair desta si-
tuação», alertou.

Reina disse ainda que o fu-
tebol passou para segundo 
plano e que só se deve re-
gressar quando for possível 
«fazê-lo em segurança».
«O futebol é secundário 

neste momento, não que-
ro saber quando volto ao 
campo, o que me interessa 
é a saúde. Percebo que haja 
grandes interesses económi-
cos em jogo, mas é o mes-
mo em todos os setores, não 
faz sentido jogar sem públi-
co. No entanto, é essencial 
que se regresse aos treinos 
quando existam garantias 
de que é possível fazê-lo em 
segurança», disse, por últi-
mo.
De recordar que Espanha 

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

Taça de Portugal
Benfica 12:15 | 24/05/2020 FC Porto

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

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

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

   PTS  J  V E D GM   GS PTS  J  V E D GM   GS
LIGA MLS

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

ESTE

OESTE

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

   PTS  J  V E D GM   GS PTS  J  V E D GM   GSJogos Olímpicos adiados para 2021

Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, 
anunciou esta terça-feira que os Jogos 
Olímpicos Tóquio-2020, com início pre-

visto para 24 de julho, vão ser adiados um 
ano.

«Propus o adiamento por cerca de um ano e o 
presidente [do Comité Olímpico Internacional] 
Thomas Bach concordou a 100 por cento», anun-
ciou, em declarações aos jornalistas.
O COI emitiu depois um comunicado conjunto 

com o Comité Paralímpico, dando conta da reu-
nião, tendo ficado definido o adiamento por um 
ano, «mas não mais tarde que o verão de 2021»,  
e que a competição ficará com o nome de Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020.

«Foi ponderado o efeito da pande-
mia na vida de todas as pessoas e o 
significativo impacto na preparação 
dos atletas para os Jogos», refere 
um comunicado, que cita o diretor 
geral da OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, que ontem sublinhou 
que a pandemia «está a acelerar».
«Concluímos assim que esta Olim-

píada será remarcada para uma data 
para lá de 2020, mas não depois 
do verão de 2021, de modo a sal-
vaguardar a saúde dos atletas e de 
todos os envolvidos na organização 
dos Jogos. A chama olímpica con-
tinuará no Japão de modo a ficar 

como um sinal de esperança ao fundo do túnel», 
lê-se.
Após uma reunião no domingo, tinha ficado de-

cido que o COI ia esperar mais 4 semanas até 
tomar uma decisão final.

Sporting planeia ‘pré-época’ e
rejeita jogar de dois em dois dias

Ainda sem qualquer previsão para o 
regresso ao trabalho na Academia e, 
consequentemente, regresso à compe-

tição, no Sporting o tempo é de estudo, pro-
gramação e análise a todos os cenários pos-
síveis de suceder. E um deles, que surgiu da 
Premier League e teve já ecos de apoio em 
França, não colhe aprovação em Alvalade.
«Dois momentos competitivos numa se-

mana é um risco muito grande. Demoramos 
sempre, em cenário normal, algum tempo 
para deixar os atletas aptos a isso, então 
com eles em casa ainda pior. A minha posi-
ção será sempre contra, pelo que irei sempre 
cumprir algo diferente do que defendo por 
obrigação. Não consigo conceber um cená-
rio desses, em que se passe de uma pausa de 
quatro semanas para uma semana de prepa-
ração e a seguir dois jogos», afirma Francis-
co Tavares, preparador físico da Unidade de 
Performance do Sporting, dando voz à posição 
atual do clube: num quadro otimista, de regresso 
em maio, os leões sugerem ciclos com três dias 
de pausa efetiva entre jogos e, claro, com uma 
pré-época antes de competir.
«Ninguém está a treinar futebol. Temos de per-

ceber que existe um fator de risco para o mo-
mento em que começarmos o período competiti-
vo. É necessário um período de preparação para 
diminuir os riscos de lesão. O que a literatura 
diz, e os treinadores sabem, é que existem dois 
fatores de risco: quando os atletas estão expostos 
a carga de treino baixa e de repente há carga ele-

vada; e quando os atletas estão expostos regular-
mente a cargas de treino elevadas, nomeadamen-
te com duas competições por semana durante um 
período alargado», explica Francisco Tavares, 
debruçando-se sobre a questão desse período de 
pré-época:
«Todos os clubes têm consciência que existe 

um período necessário para os atletas estarem 

prontos. Tudo dependerá de quanto tempo mais 
estaremos nesta situação. A Liga tomará a deci-
são e nós clubes iremos, dentro do prazo deter-
minado, fazer o melhor possível. Uma coisa é 
certa: a fisiologia é o que é. Nem eu nem nin-
guém consegue dar a volta a isso.»
Certezas, para já, apenas a garantia de que «os 

comportamentos dos jogadores têm sido exem-
plares» no cumprimento do programa definido 
pelo clube: «Há alguns que necessitam de um 
cuidado mais minucioso, um ou outro que tem 
refeições entregues em casa mas, no meio disto 
tudo, são eles os mais conscientes.»
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F1: Mónaco Cancelado por Causa do Covid-19

Os organizadores do 
Grande Prémio de 
Mónaco anunciaram 

que o famoso evento a reali-
zar-se a 24 de maio 2020 foi 
totalmente cancelado devido 

ao coronavirus que presentemente ataca o 
mundo inteiro. É uma verdadeira consterna-
ção no mundo da Formula 1, um dos mais an-
tigos no calendário da F1, que a sua primeira 
aparição data de 1954. 

Em comunicado, a ACM confirmou que “a si-
tuação não é mais sustentável” devido à incer-
teza da pandemia, restrições de viagem em re-
lação ao acesso a Mónaco e as implicações na 
construção do circuito e na disponibilidade de 
pessoal. “Como resultado, e após uma análise 
cuidadosa da gravidade dessa crise em todo o 
mundo, é com muita tristeza que o Conselho de 
Administração do Automobile Club de Monaco 
tomou a decisão de cancelar o 12º Grande Pré-
mio Histórico e o 78º Grande Prémio de Mónaco 
de Fórmula 1.“Para todos os fans, espetadores, 
patrocinadores e nossos membros, o Conselho 
de Administração deseja expressar seus sinceros 
sentimentos por esses eventos não poderem ser 
adiados e, sob nenhuma circunstância, será pos-
sível organizá-lo ainda este ano”. Mónaco junta-
-se assim ao GP da Austrália na lista de eventos 
cancelados. Bahrein, Vietnam, China, Holanda e 
Espanha estão atualmente adiadas. Esta segunda 

feira fomos surpreendidos por mais um cancela-
mento o Grande Prémio de Azerbaijão junta-se 
assim aos sete acima mencionados.
O adiamento foi acordado após extensas dis-

cussões com a Fórmula 1, bem como a Federa-
ção Internacional de Automobilismo (FIA) e o 
Governo da República do Azerbaijão. Isso pode 
querer dizer que a Fórmula 1 começará a tempo-
rada de 2020 em Montreal, no dia 14 de junho, 

mas isso será um caso a analisar devido à atual 
situação do país. A equipa do Canadá retirou os 
seus atletas das Olimpíadas no final de julho, no 
Japão devido ao COVID-19. 

Mais uma vez, segurança antes de tudo. 
Por sua vez o chefe da Red Bull, Sr. Christian 

Horner diz- se satisfeito com as decisões da Fór-
mula 1 a qual trabalhou duro para fazer a coi-
sa certa, dadas as circunstâncias”, disse Horner. 
“Muitas medidas foram tomadas para garantir 
que seja seguro para todos e para as comunidades 
que visitamos para finalmente voltar às corridas, 

é por isso que apoiamos totalmente as decisões 
da Formula 1 e a FIA , incluindo a decisão de 
adiar os novos regulamentos técnicos para 2022. 
Lewis Hamilton comunicou à imprensa sobre o 
seu estado de saúde depois de ter tido contacto 
com duas pessoas que testaram positivo ao co-
ranavirus nos primeiros dias de março. O piloto 
da Mercedes tranquilizou os seus fans dizendo 
estar saudável, sem sintomas e mantendo-se em 
isolamento total desde a última semana, depois 
do Grande Prémio da Áustria ter sido cancelado. 
Caro leitor siga por favor o exemplo de Hamilton 
e... FIQUE EM CASA, não ponha a sua vida 
nem a dos outros em perigo. Mantenha a sua dis-
tância. E transcrevo-lhe este aviso que muito me 
marcou “aos nossos avós e pais obrigavam-os a 
ir a guerra, a nós obrigam-nos a ficar em casa”.
Coragem e compreensão.

HÉLDER DIAS

OFICIAL: UEFA ADIA FINAIS EUROPEIAS DE CLUBES
Quase uma semana depois de ter anunciado o adiamento do Euro 2020 para o próximo ano, a UEFA 
formalizou também o adiamento de três finais de competições de clubes, originalmente agendadas para 
maio. A saber: Liga dos Campeões masculina e feminina, e Liga Europa.
Em comunicado, o organismo que tutela o futebol a nível europeu informa que tem um grupo de trabalho 
que ainda está a trabalhar no sentido de fixar novas datas.

EMPREGOSHAVERÁ FÓRMULA 1 EM MONTREAL?


