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DOAA EL-ADL: A egípcia é a grande vencedora do Women CartooJOE BIDEN: Com o coronavírus a dominar mais a actualidade nos EUA do
nists International Award, com uma obra sobre os fogos da Amazónia,
que as primárias do Partido Democrata, que continuam a realizar-se apesar
escolhida entre as mais de mil obras a concurso de 260 artistas. Na
da covid-19, a novidade entre os dois candidatos foi o compromisso de Biden
primeira edição do prémio, criado pela United Sketches, foram ainda
de escolher uma mulher como candidata a vice-presidente do país. Biden
atribuídas menções honrosas a sete outras cartoonistas, incluindo a portuguesa pode ter reforçado aí o seu ascendente sobre Bernie Sanders, que não se compromeCristina Sampaio, que, entre outros jornais, tem colaborado com o PÚBLICO.
teu com a escolha de uma mulher caso seja o candidato à Casa Branca.

CARNEIRO: Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa
Novos Planos, Interferências. Amor: Sentir-se-á liberto para
expressar os seus sentimentos e amar espontaneamente.
Que a juventude de espírito o faça ter o mais belo sorriso!
Saúde: Estará melhor do que habitualmente.
Dinheiro: Boa altura para pedir aquele aumento ao seu chefe.
Números da Sorte: 14, 27, 23, 5, 10, 36
TOURO: Carta Dominante: O Eremita, que significa
Procura, Solidão. Amor: Irá sentir necessidade de se isolar
para fazer uma análise à sua relação. Oiça o seu coração...
descubra dentro de si o caminho para a felicidade. Saúde:
Tendência para se sentir um pouco febril e sem energia.
Dinheiro: O seu rendimento poderá não ser tão bom quanto deseja.
Números da Sorte: 4, 17, 45, 13, 23, 10
GÉMEOS: Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa
Afeição, Falsidade. Amor: Ignore comentários maldosos de
pessoas indesejáveis. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas!
Saúde: Poderá sentir-se debilitado e febril.
Dinheiro: Procure não desistir dos seus objetivos.
Números da Sorte: 14, 23, 38, 44, 16, 7
CARANGUEJO: Carta Dominante: O 9 de Ouros, que
significa Prudência. Amor: Anda muito nervoso, o que poderá
provocar algumas discussões com os seus familiares mais
chegados. Reúna a sua família com o propósito de falarem
sobre os problemas que vos preocupam. Saúde: Sentir-se-á
muito bem física e espiritualmente. Dinheiro: Previna-se contra tempos
difíceis. Números da Sorte: 12, 46, 33, 25, 6, 22
LEÃO: Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos
Premonitórios. Amor: Ponha em prática os sonhos e as
fantasias que tem tido. Nunca desista dos seus sonhos!
Saúde: Faça um exame à vista. Dinheiro: Poderá receber a
notícia de uma promoção profissional.
Números da Sorte: 22, 13, 10, 47, 15, 3
VIRGEM: Carta Dominante: Os Enamorados, que significa
Escolha. Amor: Seja mais consciencioso para não criar malentendidos com o seu par. Preocupe-se em ser bom e justo
pois será feliz! Saúde: Proteja a sua pele. Dinheiro: Prevê-se
estabilidade na sua vida financeira.
Números da Sorte: 37, 29, 46, 10, 1, 22
BALANÇA: Carta Dominante: Ás de Paus, que significa
Energia, Iniciativa. Amor: Dê mais liberdade ao seu
parceiro. Não ponha de parte aqueles que ama, cuide
deles com carinho. Saúde: Cuide do seu sistema digestivo.
Dinheiro: Esteja atento às novidades no seu local de
trabalho. Números da Sorte: 14, 33, 12, 25, 4, 17
ESCORPIÃO: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa
Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: O egoísmo é uma
característica que deve moderar. Combata a sua fraqueza
e fortaleça as suas virtudes. Saúde: Procure com maior
frequência o seu dentista. Dinheiro: Tente conter-se um
pouco mais nos seus gastos. Números da Sorte: 11, 23, 44, 26, 24, 49
SAGITÁRIO: Carta Dominante: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão. Amor: Seja sincero com a
sua cara-metade. Fale sobre o que é verdade, necessário
e carinhoso. Saúde: Momento indicado para fazer a
introspeção que tanto necessita. Dinheiro: Altura de maior
lucidez sob o ponto de vista financeiro.
Números da Sorte: 14, 36, 28, 44, 16, 1
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Ás de Ouros, que
significa Harmonia e Prosperidade.
Amor: Não deixe que a sua teimosia deixe marcas numa
amizade. O seu bem-estar depende da forma como encara
os problemas.
Saúde: Poderá sentir sintomas que denunciam uma gripe.
Dinheiro: O seu desempenho profissional e agilidade poderão estar a
ser postos à prova.
Números da Sorte: 17, 42, 35, 19, 2, 23
AQUÁRIO: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa
Sucesso. Amor: Respeite os sentimentos do seu par, não
seja tão narcisista. Procure intensamente sentimentos
sólidos e duradouros, espalhando em seu redor alegria e
bem-estar! Saúde: Uma ligeira dor de cabeça poderá afetar

o seu dia.
Dinheiro: Estabeleça as prioridades a que deseja dar seguimento.
Números da Sorte: 3, 25, 46, 11, 27, 46

PEIXES: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa
Nostalgia.
Amor: Evite conflitos familiares, tente acalmar a situação.
Procure ter uma vida de paz e amor.
Saúde: Ao jantar opte por comer uma sopa.
Dinheiro: Vá trabalhar tranquilamente e deixe o stress em casa.
Números da Sorte: 12, 28, 33, 41, 47, 70

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista
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4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

EVENTOS ANULADO: Lamentamos de vos informar que a comunidade está quase fechada. Estamos a receber pouco
a pouco as informações sobre as anulações dos eventos através da comunidade. Romaria Sexta-Feira Santa, 10 de Abril
de 2020; festa de Aniversário do Clube Portugal e do Rancho Praias de Portugal; festa do Chicharro de Rabo de Peixe;
festa da Escola Santa Cruz; Festa Branca do Clube Oriental; missas na Santa Cruz e Nossa Senhora de Fátima Sómente
Durante a Semana; International Portuguese Music Award (Ipma); todas as aulas da UTL estão anulados; O Centro
Comunitário do Espírito Santo anularam os jantares das sextas-feiras, Festa Banca no dia 4 de abril e a Festa dos Sócios.
Os jantares da sexta-feira e a Assembleia-Geral da Casa dos Açores do Quebeque foram anulados.

O CANTO DO ZÉ

Divida para com o Universo
JOSÉ COSTA

A

credito que o Universo
tem a sua maneira de
equilibrar as coisas e as
suas leis quando estão viradas
do avesso. Isto para vos dizer
que o momento que vivemos,
não só em Portugal, mas sim no Mundo, cheio
de anomalias e paradoxos, dá que pensar. Numa
altura em que as alterações climáticas causadas
por desastres ambientais chegaram a níveis
preocupantes, primeiro a China e depois em
tantos outros países, obriga-nos ao bloqueio. A
Economia colapsa, mas a poluição diminui consideravelmente. O ar melhora; usam-se máscaras, mas respira-se.
Num momento histórico em que algumas ideologias e políticas discriminatórias, com fortes referências a um passado mesquinho, estão a reativar-se em todo o planeta, chega um vírus que nos faz
perceber que, num instante, podemos ser nós os
discriminados, os segregados, os bloqueados na
fronteira, os portadores de doenças. Mesmo que
não tenhamos culpa disso. Mesmo que sejamos
brancos, ocidentais e viajemos em classe executiva. Numa sociedade fundada na produtividade e
no consumo, em que todos nós corremos 14 horas por dia na direcção não se sabe muito bem de
quê, sem sábados nem domingos, sem feriados no
calendário, de repente chega o “parem”. Fechados,

em casa, dias e dias. A fazer contas com o tempo do
qual perdemos o valor. Será que ainda sabemos o
que fazer dele? Numa altura em que o acompanhamento do crescimento dos filhos é, por força das
circunstâncias, confiado a outras figuras e instituições, o vírus fecha as escolas e obriga a encontrar
outras soluções, a juntar a mãe e o pai com as crianças. Obrigada a refazer família. Numa dimensão
em que as relações, a comunicação, as sociabilidades se processam principalmente no “não-espaço”
do virtual, das redes sociais, dando-nos uma ilusão
de proximidade, o vírus tolhe-nos a verdadeira proximidade, a real: que ninguém se toque, nada de
beijos, nada de abraços, tudo à distância, na frieza
do não contacto. Até que ponto dávamos por adquiridos estes gestos e o seu significado! Numa altura
em que pensar no próprio umbigo se tornou regra,
o vírus envia uma mensagem clara: a única saída
possível é através da reciprocidade, do sentido de
pertença, da comunidade, do sentimento de fazer
parte de algo maior, de que cuidamos e que pode
cuidar de nós. A responsabilidade partilhada, o
sentir que das nossas acções depende não apenas o
nosso destino, mas o de todos os que nos rodeiam.
E que dependemos das deles. Por isso, deixemo-nos da caça às bruxas, de perguntar de quem é a
culpa ou porque é que tudo isto aconteceu, e perguntemos antes o que podemos aprender com isto.
Creio que temos todos muito para reflectir e fazer.
Porque para com o Universo e as suas leis, evidentemente, temos uma grande dívida. Explica-nos o
vírus, com juros muito altos.
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EMMANUEL MACRON: Apesar da ameaça de uma grande abstenção e dos riscos de contágio, o Presidente francês não tentou adiar
as eleições municipais, cuja primeira volta decorre, em plena crise do
coronavírus. Mas não é só a saúde dos franceses que está em jogo
nesta ida às urnas, é também o futuro de Macron e do seu partido, A República
em Marcha, sem implantação municipal e que parte em grande desvantagem.
O resultado ditará o rumo das presidenciais de 2022.
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FRANCISCA VAN DUNEM: Foram suspensas as visitas de familiares aos reclusos nas prisões portuguesas. Em todas? Não, só nas do Norte (como Paços
de Ferreira e Vale do Sousa) foram totalmente interrompidas as visitas, mantendo-se nas do resto do país uma visita por semana. Suspensas pelo Ministério
da Justiça por orientação da Direcção-Geral da Saúde, é no entanto esta discrepância que leva as mulheres dos reclusos a organizarem uma acção de protesto
em frente da cadeia de Paços de Ferreira.

Transformação da Humanidade
JORGE CORREIA

I

nteressante como temos líderes por todo o mundo sedentos de poder e domínio
a nível global que, no entanto,
foram completamente ultrapassados por um pequeno microrganismo, dos
mais simples existentes, causando uma perturbação nunca antes vista, salvo talvez durante as
grandes guerras do século passado. Estes eventos, as grandes guerras e outros similares, são
normalmente pontos de viragem para a Humanidade em que esta, face aos eventos, vê-se forçada a buscar energia e força nos seus princípios
fundamentais que são, porventura, intemporais
ainda que abstratos, ao mesmo tempo que os revaloriza face às suas criações perecíveis. A Vida
Humana ganha assim o valor intrínseco que lhe
é devido mas poucas vezes reconhecido.
Verificamos assim que a Vida Humana deve estar
à frente das nossas preocupações, em vez de índices económicos, índices financeiros e outros pressupostos índices que medem realidades que, estas
sim, devem estar ao serviço da Vida Humana promovendo a sua evolução íntima assim como o conforto material que a rodeia. O pânico que o coronavírus tem gerado com correria aos supermercados

com alguns atropelos aqui e ali, ainda que muito
pouco numerosos, felizmente, revela bem o quanto
é fácil o Homem regressar à sua condição animal
de luta feroz pela sobrevivência. O pânico, filho do
medo e neto do orgulho e do egoísmo, leva-nos a
reações despropositadas que cedo ou tarde se refletem sobre nós. Por exemplo, o açambarcamento de
produtos prejudica todos aqueles à nossa volta e de
seguida prejudica-nos a nós pela resposta ou reação que provocamos nos outros. A serenidade e a
consciência que as nossas ações têm impacto sobre
todos que estão à nossa volta devem estar presentes na nossa forma de estar, não simplesmente por
sermos educados, mas também e acima de tudo por
compreendermos que, quer queiramos quer não,
fazemos parte de um conjunto cujos elementos
se influenciam uns aos outros. Neste contexto há
que referir a abnegação dos profissionais da área
de saúde; dos profissionais que gerem e mantêm
as nossas infraestruturas; dos profissionais das
cadeias de abastecimentos e estabelecimentos comerciais e muitos outros que fazem por manterem
os serviços mínimos necessários à manutenção da
nossa vida moderna enquanto esta perturbação se
mantém. A estes profissionais devemos o nosso reconhecimento, assim como a serenidade e confiança com que lidamos com eles. Aos governos cabe
a tarefa nada fácil de zelar pelo equilíbrio das instituições mas também em liderar as populações no

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!

MÉTRO CRÉMAZIE

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!

514-948-4752

reconhecimento daquilo que tem realmente valor,
a Vida Humana, trabalhando em mecanismos que
coloquem esta como topo da pirâmide no edifício
da vida moderna, que por vezes se tornou deveras
complicado e destorceu o que merece verdadeiramente importância. Às populações cabe compreender a situação, manter a serenidade e evitar
comportamentos perturbadores, desde o pânico ao
açambarcamento, do passar mensagens e informações de fundamento dúbio ao comportamento de
risco para consigo ou para com outros indivíduos.
Estamos todos juntos neste problema. Só sairemos
todos juntos se remarmos todos no mesmo sentido.
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JORGE JESUS CONFIRMA QUE VAI FICAR EM QUARENTENA DEVIDO À COVID-19: Jorge Jesus confirmou, esta terça-feira, que vai ficar em quarentena
depois de ter testado positivo ao novo coronavírus. Através das redes sociais, o treinador do Flamengo garantiu que se sente bem, mas vai cumprir o período de
isolamento. “É verdade que o meu teste [ao novo coronavírus] deu positivo, mas também é verdade que eu sinto-me normal. Sinto-me como sentia há um mês,
há um ano, três, quatro. Sinto-me uma pessoa completamente normal e não vejo sintomas. Mas a verdade é que tive o teste positivo e vou ficar de quarentena”,
começou por dizer Jorge Jesus, prosseguindo. “Quero agradecer o carinho a todos os meus amigos, aos fãs, aos meus seguidores e à nação flamenguista por
terem partilhado comigo esta situação que eu penso que vai acabar por voltar a normalidade.

EM DESTAQUE

O vírus do medo já
Contagiou as Democracias
NATÁLIA FARIA
JORNAL PÚBLICO

P

ara além do presente imediato, das estatísticas febris, dos serviços encerrados e
dos cidadãos ainda a digerirem o isolamento forçado, o novo coronavírus arrasta perigos nem sempre detectáveis na avalanche noticiosa que acompanha o avanço da covid-19,
a doença a que dá origem e que, qual tsunami
em câmara lenta, se imiscuiu em casa de todos,
varrendo para debaixo do tapete a crise climática, os refugiados, as desigualdades, os ataques
cardíacos, as mortes por cancro. A máquina da
globalização irá gripar? E que danos infiigirá
o SARS-Cov-2 à democracia, à medida que a
curva ascendente e enlouquecedora dos contágios começar a abrir brechas e a desacelerar as
economias, apesar dos 65 mil milhões de euros
disponibilizados pela Comissão Europeia?
Sendo prematuro pormo-nos a adivinhar quão diferente ficará o mundo governado por Xi Jinping
e Donald Trump quando a poeira desta pandemia
assentar, como ressalva ao PÚBLICO o historiador Manuel Loff, já há danos colaterais na máquina da globalização. “O que gripou desde logo
foi aquilo que descrevíamos como a parte positiva da globalização: sermos livres de nos mover
em todo o planeta, de nos contactarmos e de tomarmos como positivo o contributo e o conhecimento dos outros. O anátema sobre ‘o estrangeiro
que nos traz a peste’ está lançado”, diagnostica
o docente na Universidade do Porto. Na prática,
a ordem para recuar tanto encontra tradução no
confinamento doméstico para teletrabalhar como
no fecho das fronteiras entre países e aos refugiados. Mas a constatação que o politólogo francês
Dominique Moïsi defendeu, ao El País mergulhava mais fundo: “A epidemia acelera e confirma a
ideia segundo a qual a globalização feliz era uma
ilusão temporal que ia durar poucos anos e que
acabaríamos por nos confrontar com a globalização infeliz.”
Conseguirá o vírus pôr de joelhos o actual modelo de negócios da globalização, do mesmo modo
que a peste negra, que no século XIV dizimou um
quarto da população ocidental, pôs fim ao dinamismo social da Idade Média? Mesmo que não
duvidemos de que este tsunami paralisou a China,
a fábrica do mundo, Manuel Loff não arrisca ir tão
longe. “Se me é evidente que isto vem acelerar a
crise da vertente positiva da globalização (que já
se percebia na tese, que não
era exclusiva da extrema-direita, de que o Ocidente tinha de se virar para dentro e de se proteger
da invasão dos migrantes), duvido de que a universalização financeira e das trocas comerciais, todos os ramos da economia que possam passar pela
vertente virtual, venham também a ser postos em
causa, pelo menos com um carácter duradouro”,
relativiza. Mais declaradamente optimista, Luís
Aguiar-Conraria, professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, antevê
que “qualquer solavanco na globalização será

temporário”. O que não o impede de antecipar os
riscos de cairmos numa crise como a de 2008. “A
paragem que está a haver na actividade económica
é tão violenta como foi na anterior crise a paragem
dos fluxos financeiros entre países, nomeadamente com a queda brutal das importações e exportações. Na altura, os governos coordenaram-se para
evitar medidas proteccionistas e para repor esses
fluxos. Vamos ver se o conseguem voltar a fazer,
com essa dificuldade adicional de estarmos perante uma crise que se sucede a outra grande crise
que teve consequências em termos de fragmentação política.”
Somando “o efeito social e económico do coronavírus à luta em torno do preço do petróleo e à
gestão do poder comercial norte-americano”, o
politólogo Pedro Adão e Silva também encontra
“um cenário propício” à reedição da crise de 2008.
“A herança política da última crise foi a fragmentação política, a pulverização dos sistemas partidários e a ingovernabilidade na maior parte dos
países europeus, com a consequente diminuição
de compromisso e de consensos a nível europeu”,
diz, justificando a sua preocupação com os efeitos
do SARSCov-2: “Duvido muito da capacidade da
Europa para ter uma resposta concertada em torno
das suas consequências económicas e sociais.”
Independentemente da letalidade que vier a revelar, o vírus “aproveitase de um contexto político,
social e mediático novo que torna sua propagação
diferente”. Nas redes sociais, o contágio corre tão
célere como fogo em rastilho de pólvora. “As redes são, como sabemos, terreno fértil para a propagação da ideia de que as instituições — Estado,
governos e meios de comunicação tradicionais —
não nos estão a contar a verdade, para a veiculação de mensagens falsas atribuídas a fontes fidedignas sobre as mortes que nos estão a ocultar…
E são, portanto, o contexto ideal para a desconfiança, o ressentimento e a clivagem entre o ‘nós’
e o ‘eles’ que é o traço distintivo do populismo”,
alerta, convicto de que, a seu tempo, a epidemia
vai trazer à tona o “ressentimento profundo” de
que se alimenta o populismo. “Vamos ter aqui três
tempos: o primeiro, que é o que estamos a viver,
é de grande mobilização social e com convergência política quanto à importância de as respostas
serem comuns; o segundo será marcado pelo sublinhar da incompetência de quem tinha de gerir a
crise; na terceira fase, vai-se apontar os responsáveis pelo que acontece na economia e na sociedade”, prevê, seguro de que, “se as coisas correrem
mal, vamos ter um problema de desarranjo institucional e político”.

ENTRE JINPING E TRUMP
Na China, a capacidade de controlo de Xi Jinping
vai ao ponto de conseguir medir a temperatura dos
distribuidores de comida a cada duas horas e, na
embalagem, é obrigatório que constem os valores
da temperatura de quem confeccionou a refeição.
Os passos das pessoas são controlados por uma
aplicação no telemóvel. Em contrapartida, cada
cidadão tem, por exemplo, garantidas cinco más-
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FECHAM FRONTEIRAS. GOVERNO PREVÊ IMPACTO DE 2 MIL MILHÕES/MÊS: Segunda-feira foi confirmada a primeira vítima mortal em Portugal. A Covid-19 é já uma pandemia e o país anunciou medidas para combater a sua propagação. Eduardo Cabrita informou que Portugal e Espanha
“vão reintroduzir os controlos de fronteiras terrestres” a partir das 23 horas desta segunda-feira. Suspensas foram as ligações ferroviárias, marítimas
e aéreas ao país vizinho. Na mesma conferência, a ministra da Saúde, Marta Temido indicou que serão intensificadas as medidas de controlo nos
aeroportos. O novo coronavírus já infetou, desde dezembro, mais de 182 mil pessoas e o número de mortes subiu para mais de 7 mil. Em Portugal,
há 331 casos confirmados - mais 86 do que no domingo e uma vítima mortal. Em Espanha, já morreram 309 pessoas.

caras gratuitas por semana. Por oposição ao exemplo italiano e ao dos Estados Unidos, com Donald
Trump a recusar responsabilizar-se pelo que quer
que esteja relacionado com “o vírus estrangeiro”
e incapaz de tornar acessíveis os cuidados de saúde de que os norte-americanos precisam, não falta já quem questione se uma ditadura não estará
mais bem preparada para conter o vírus. “Se se
confirmar o aparente sucesso que a China está a
ter a controlar isto, por contraste com países democráticos, mais gente pode começar a concluir
que, afinal, o autoritarismo pode dar jeito, mesmo
que em sacrifício de alguns direitos”, preocupa-se
Aguiar-Conraria. O facto de a China ter, por via
do seu desempenho económico, “deitado por terra
aquela ideia dos anos 1980 e 90 de que eram os
países com democracias mais sólidas que tinham
melhores performances económicas”, não ajuda a
pôr travão a tais ameaças aos regimes democráticos.
“O perigo de as democracias saírem fragilizadas
desta pandemia é enorme”, vaticina também Manuel Loff.
“O que é que disse [o deputado do CDS] Telmo
Correia? Que é preciso uma ‘voz de comando’!
E de onde é que isto está a sair? Está a sair de
onde sempre esteve: durante a II Guerra Mundial,
a questão, mesmo nas democracias opositoras do
nazismo, era se uma ditadura não seria mais eficaz
a mobilizar os seus soldados, adar-lhes moral para
enfrentar os inimigos.
Em pleno século XXI, está a voltar à superfície
este elogio permanente do autoritarismo”, compa-

ra. O que mais preocupa o historiador é perceber
que, à boleia da covid-19 tal como à boleia da crise
dos refugiados, grassa a ideia de que a complexificação das relações e dos problemas sociais e po-

líticos requer um “comando forte”. “Essa crítica
nacional-populista ao funcionamento da democracia, que não dispensa uma retórica oportunista de
mais democracia, foi o que levou Bolsonaro ao poder e o que deu força o Orbàn na Hungria e a Putin
na Rússia”, insiste para sustentar que, ao reavivar
medos ancestrais, a covid-19 “reforça discursos
de natureza messiânica ou autárcica, que, perante
um vírus que vem de fora, defendem que o país
tem de se fechar sobre si próprio”. E, submergidas
pelo pânico social, as pessoas tornam-se permeáveis à erosão dos seus direitos. “A lógica de que
os países têm de fechar o contacto com os outros
começou em 2017, a seguir à tomada de posse de
Trump, e, do dia para a noite, o passo foi dado”,
situa Loff, referindo-se à decisão do Presidente
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norte-americano de “fechar” os voos provenientes
da Europa. A Itália, por seu turno, “isolou-se a si
própria, num estado de emergência com efeitos de
natureza policial”, diz ainda, convencido de que,
“criados os mecanismos legais, estas medidas terão impactos duradouros”.
“Se incorporarmos este estado de emergência
dentro das nossas cabeças, ninguém se lembrará
de ir perguntar ao Estado quando é que isto acaba. E efectivamente os processos de securitização
de áreas da nossa vida colectiva e individual só
têm sucesso quando a sociedade os entende como
naturais”, prossegue o investigador, subscrevendo
as teorias do filósofo italiano Giorgio Agamben,
que no livro Estado de Excepção (Edições Setenta, 2018) conclui que o mundo vive em permanente estado de excepção desde os ataques terroristas de 11 de Setembro. “A ideia que perdura
desde então”, conclui Loff, “é que sempre que há
um ataque temos de suspender a Declaração Universal dos Direitos Humanos, detendo e vigiando
pessoas sem necessidade de qualquer autorização
judicial”. No caso português, “é sintomático que
uma das primeiras discussões suscitadas pela covid-19 visava perceber se, à luz da Constituição, o
Estado pode ou não impor determinadas práticas
de reclusão domiciliária”, recorda Aguiar-Conraria, para acrescentar que, se se concluir que não
tem, “de certeza absoluta que, bem ou mal, na próxima revisão constitucional isso é alterado”.
E assim “ficaremos com mais um exemplo de
como as crises são aproveitadas para erodir direitos e tornar as sociedades menos liberais”.
EM HOMENAGEM À VIDA

COMEMORE
A VIDA,
A SUA
MANEIRA.

SUA CAMINHADA,
A SUA MANEIRA.
_
Há muita maneira
de celebrar a vida
que existem estrelas
no céu.
Crie uma homenagem
100% personalizado
que leva em conta
as suas paixões.
É com isso que
os nossos profissionais
estão totalmente
comprometidos.

514 342.8000
dignitequebec.com
4525, chemin
de la Côte-des-Neiges
Montréal
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UM PAÍS EM QUARENTENA. O VAZIO QUE PREENCHE AS RUAS DE ESPANHA
Depois de o governo espanhol ter decretado quarentena para todo o país, as ruas de Espanha são agora apenas um reflexo daquilo que outrora foram. A medida, que entrou em
vigor esta segunda-feira, implica que apenas as deslocações estritamente essenciais possam ser realizadas, durante, pelo menos, 15 dias. O governo espanhol aprovou medidas
que considerou “drásticas” para combater o novo coronavírus e que incluem a proibição a todos os cidadãos de andar na rua a não ser para irem trabalhar, comprar comida ou à
farmácia. De acordo com os últimos dados oficiais, Espanha registou até hoje 9.191 pessoas infetadas pela Covid-19 e pelo menos 340 mortos. Os cidadãos têm tentado manter o
espírito positivo e foram já vários os vídeos partilhados que mostram a população a entoar o hino espanhol.
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O que já sabemos sobre o vírus

Que virus é este?
Os coronavírus são comuns nos
animais e só muito raramente passam para os seres humanos. Terá
sido o caso do SARS-coV-2, apesar
de ser ainda desconhecida a espécie
que esteve na origem da primeira transmissão, num mercado de
Wuhan, na China, país onde surgiu
em dezembro de 2019. Todos os coronavírus já identificados em seres
humanos provocam doenças respiratórias. Na última década, dois
deles revelaram-se especialmente
letais: a Síndrome Respiratória do
Médio Oriente (MERS), que causou 500 mortos desde 2012, e a
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), origem de cerca de 800
vítimas mortais entre 2002 e 2003.
O novo membro, porém, já os ultrapassou largamente.
Que sintomas provoca?
Febre, cansaço e tosse seca são
os sintomas mais comuns. Alguns
doentes tem também cefaleias e
dores musculares, congestão nasal
ou diarreia. Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), os sintomas são habitualmente ligeiros e
cerca de 80% dos infetados recuperam sem necessitarem de tratamento
especial. Nos casos mais severos, o
vírus pode dar origem a pneumonia
grave com insuficiência respiratória

aguda, obrigando a apoio de oxigénio e ventilação mecânica, explica
o epidemiologista Nuno Taveira.
Também se conhecem casos de pessoas que contraíram a doença, mas
não desenvolveram sintomas.
Como ocorre a transmissão?
Através de gotículas libertadas
pelo nariz ou boca quando alguém
infetado tosse ou espirra ou na sequência de exposição prolongada a
concentrações elevadas destas gotículas em espaços fechados. A transmissão pode ocorrer pelo contacto
com objetos onde as partículas tenham pousado.
Distância para evitar o contagio?
“Deve manter-se a maior distância
possível entre uma pessoa infetada
e pessoas não infetadas. Se é um,
dois ou quatro metros é dificil de
dizer”, considera Nuno Taveira. “Se
a pessoa espirrar para cima de nós
num espaço fechado nem a quatro
metros estaremos garantidamente
protegidos.”
Quanto tempo sobrevive o virus?
Segundo a OMS, o vírus pode persistir desde poucas horas até vários
dias, dependendo do tipo de superfície, a temperatura e a humidade. A
desinfeção das superfícies deve ser
feita com álcool a 70% e lixívia diluída, que inativam o vírus.

Porquê lavar as mãos?
O coronavirus está coberto por
uma bolha de moléculas oleosas
que se pode desfazer em contacto
com sabão.
Quantos dias uma pessoa
infetada está contagiosa?
Um estudo publicado na revista
“The Lancet”, que analisou 191 pacientes internados em Wuhan, conclui que uma pessoa pode espalhar
o vírus, em média, durante 20 dias:
há casos de contágio durante um
mínimo de sete dias e um maximo
de 37.
A Covid-19 é mais perigosa
do que a gripe comum?
Sim, a avaliar pelo contagio e pela
taxa de mortalidade que se conhece
até agora. Em média, cada infetado
contagia 2,3 pessoas. Mas o contágio do virus pode variar muito, explica Nuno Taveira. “O número de
pessoas que alguém com gripe pode
contaminar pode ir de menos do que
duas até mais do que 16, dependendo do ambiente da transmissão. É
muito dificil, nesta altura, comparar
a contagiosidade dos dois virus.” O
que se sabe é que a população não
tem imunidade para este novo virus,
o que a deixa vulneravel.
Atinge especialmente os idosos?
Sim. A taxa de mortalidade dos
idosos é francamente superior.

Se se encontra nesta situação
deve ligar para este número

1 877 644-4545

Grupos de risco

Cuidados a ter

I

dosos, doentes crónicos, gravidas e pessoas com sistema
imunitário fragilizado podem
ter problemas mais graves após a
infeção.
Ainda que ninguém esteja imune
ao Covid-19 — já que se trata de
um novo tipo de cororavírus e o ser
humano ainda há desenvolveu defesas —, há pessoas que são, mais
suscetíveis e que correm maiores
riscos de desenvolver complicações
graves. Nestes grupos incluem-se
as pessoas com mais de 60 anos,
mas também todas as que têm imunidade reduzida (desde doenças autoimunes até gravidas) e problemas
cardiovasculares, diabetes, dificuldades respiratórias, hipertensão ou
cancro.
Estes grupos foram assinalados por
uma delegação de peritos da Organização Mundial da Saúde (OMS)
enviada à China como apresentando
os quadros de infeção mais graves e
taxes de mortalidade de mais altas.
Foi neste país que nasceu o surto e
é aí que continua, de longe, a concentrar-se o maior número de casos
de Covid-19. Nas duas últimas semanas, no entanto, o SARS-CoV-2,
assim se chama o novo coronavírus,
foi fazendo o seu caminho para ocidente, e são os países europeus que
estão agora a braços com o controlo
da propagação e o tratamento dos
milhares que estão doentes.
Em Portugal, e por ter chegado à
fase em que o número de casos aumenta diariamente, o momento é de
redobrar cuidados e reforçar a vigilância. Cerca de 80% das pessoas
com Covid-19 terão apenas sintomas ligeiros, mas quem Integra grupos de risco tem maior probabilidade de ser gravemente afetado pela
doença.
“A situação é dinâmica e as medidas tem de se adaptar às várias fases
de evolução”, explica o pneumologista Filipe Froes. Para já, esclarece
o medico do Hospital Pulido Valente, em Lisboa, a recomendação é
para continuer a ter as preocupações
básicas com a higiene das mãos e
evitar contacto próximo com pessoas com sinais de infeção. Quanto a deslocações, Filipe Froes frisa
que são, de evitar viagens a países
em que haja transmissão na comunidade (quando deixa de ser possível identificar o sujeito que causou
a infeção) ou onde está a aumentar
o número de casos, sendo certo que
neste momento há casos em todos
os países da Europa e que as restrições a entrada de estrangeiros estão
a ser anunciadas dia a dia.
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CIENTISTAS DESCOBREM COMO O SISTEMA IMUNITÁRIO COMBATE O CORONAVÍRUS
Um grupo de cientistas australianos descobriu como o nosso sistema imunitário combate o novo coronavírus. O artigo científico que dá conta da descoberta foi publicado
ontem. Os cientistas do Instituto de Infeções e Imunidade Peter Doherty, da Universidade de Melbourne, alegam que a reação do sistema imunitário contra o novo vírus é
semelhante à da gripe. Mais concretamente, os investigadores concluíram que as células que surgem mesmo antes da recuperação são as mesmas que as que aparecem
quando uma gripe se cura. Apesar de esta parecer uma ideia que já todos sabíamos, a verdade é que em termos científicos até agora tratava-se de uma hipótese pouco
fundamentada. Por isso, esta informação poderá ser fundamental para o tratamento e criação de uma vacina eficaz contra a doença Covid-19.

Não há razão para alarme.
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E não há ruturas

F

ábricas a produzir normalmente, transporte de
produtos assegurado, lojas
reabastecidas: os alimentos vão
estar disponíveis, garantem Governo e associações de distribuidores e produtores.
Conservas e enlatados, frescos,
arroz, massa, farinha, açucar, leite, água... e pápel higiénico. Estes
produtos estiveram esta semana na
mira dos clientes dos super e hipermercados, numa corrida às compras
que em alguns casos deixou vazias

prateleiras nas
maiores cidades
portuguesase,
canadianas também através do
mundo. O movimento, impulsionado
pelos
receios em torno
da pandemia de
Covid-19, começou a sentir-se na
terça à noite e intensificou-se na
quarta-feira, com engarrafamento
nos corredores dos produtos mais
procurados, carrinhos de compras
lotados, filas junto às caixas de pagamento.
Os Governo tinha acabado de apelar à calma garantindo não haver
risco de rutura de stocks nem de
racionamento de produtos. “Não há
razões para aquilo que se designa
corrida aos supermercados”, disse o
governante no final de uma reunião
de um grupo de trabalho entre o
Governo, entidades públicas e associações dos sectores agroalimentar,
retalho, distribuição e logística.
Procura anormal, mas sem ruturas
Na quarta-feira, os responsáveis
da área da distribuição e da produção já tinham apelado a calma
e rejeitado ruturas nas lojas. “Este
maior afluxo tem levado a que as
operações logísticas tenham de ser
mais rápidas, o que nem sempre é
possível”, explicava. “As fábricas
continuam a produzir os produtos,
os transportes não vão parar, nem
a logística. Há produtos em stock,

muitos são de produção nacional e
é fundamental que os consumidores
não sintam sensação de escassez e
manter hábitos de consumo e normais”, acrescenta. Os funcionários
confessam “exaustão” no arranque
da jornada, mas as vitrinas refrigeradas estão novamente cheias
de carne, conservas, cereais, polpa
de tomate, bolachas, batatas reaparecem. Assim, antes de correr ao
supermercado e meter alguma coisa no carrinho, “será bom pensar
primeiro se realmente precisa do
produto”, alerta Pedro
Pimentel. “Somos os
mesmos consumidores
de sempre, com as necessidades de consumo
de sempre e tudo sempre
correu bem”, reforça. O
ajuste envolve alterações da cadeia logística”, explica.

COMUNICADO IMPORTANTE
A Caixa Desjardins Portuguesa
em ação para bem da sua saúde
Na sequência do Plano Nacional de preparação e reposta à
doença pelo novo Coronavírus (COVID-19) e das orientações
do “ministère de la Santé e des services sociaux du Québec”,
o Movimento Desjardins, decretou que estão cancelados os
encontros físicos com os conselheiros (gestores de contas)
que não sejam de máxima prioridade.
Contudo os mesmos terão o maior prazer em servi-lo via
telefónica. Para tal, aquando o seu telefonema queira por
favor deixar o seu nome e número de telefone a contatar
no atendedor de chamadas e um conselheiro responderá
dentro das próximas 24 horas.
A Caixa Portuguesa pede aos clientes mais vulneráveis,
como idosos, doentes crónicos e pessoas com sistemas
imunitários enfraquecidos que evitem as deslocações aos
balcões e para utilizarem o Internet (AccèsD) ou os guichets
automáticos.

O que é essencial ter em casa...
sem alarmismos
O Governo, os distribuidores e
fornecedores garantem que não há
situacões de rutura de alimentos. A
associação de defesa do consumidor dá alguns conselhos para preparar a despensa de forma a enfrentar
situacoes em que uma pessoa tern
de ficar em casa, sem alarmismo
■ Prepare a lista de compras tendo
em conta a composição da família e
o que tem na despensa.
■ Faça uma revisão dos prazos de
validade dos seus alimentos.
■ Nas compras, aposte em produtos com uma duração mais alargada, para evitar o desperdício de alimentos.
■ Se comprar produtos frescos
como verduras e fruta, deve consumi-los em primeiro lugar, para não
se estragarem. Pode ainda comprar
carne, peixe e legumes, para congelar.
■ Ter alternativas em conserva
uma boa ideia, como leguminosas,
peixe, legumes ou salsichas. Ovos
tambem podem ser uma solução,
assim como refeições prontas a comer, como pizas.

Para os clientes que não possuam cartão Interac, ou que
não estejam registados no AccèsD, a Caixa poderá ajudálo no processo de utilização destas opções. De notar que
possuímos atualmente cartões (Pay Pass), que não é
necessário digitarem o vosso PIN, e que os mesmos dispõem
de um montante de 100$ diários para efetuarem as vossas
compras.
Os clientes que pretendam pagar faturas ou fazer
transferências poderão comunicar com a Caixa
telefónicamente, não terão necessidade de se deslocarem
físicamente. Informe-se connosco sobre os serviços que os
nossos conselheiros lhe podem oferecer.
A Caixa Portuguesa quer que estejam seguros de que
faremos todos os nossos esforços para o servir com o nosso
habitual profissionalismo.
Uma vez mais reinteiramos a necessidade de seguirmos
as recomendações, é uma forma simples de minimizar
os potenciais efeitos de contágio do coronavírus.
Mantermo-nos-emos em contato frequente com os nossos
associados, desde que hajam outras medidas de segurança.
OBRIGADO PELA VOSSA COMPREENSÃO
E POR FAZEREM CONFIANÇA À
CAIXA DESJARDINS PORTUGUESA.
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COMPANHIA AÉREA BINTER SUSPENDE OPERAÇÃO NA MADEIRA
Neste âmbito, a Binter deixa de assegurar o contrato de serviço público prestado na Madeira, nomeadamente as ligações aéreas de e para a ilha do Porto
Santo, ressalvando que a companhia aérea “quer continuar a operação, mas as medidas impostas pela região da Madeira a impedem por enquanto”.
“A quarentena imposta à tripulação não nos permite transferir o avião da Madeira para Gran Canária [Espanha] para realizar trabalhos de manutenção
com todas as garantias de segurança”, avançou a Binter, em resposta escrita à agência Lusa. Por esse motivo, a companhia aérea espanhola tem que
“deixar o avião em Gran Canária, porque, se voltar à Madeira, o avião deverá ser parado e as tripulações em quarentena”.
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PANDEMIA: O QUE DEVEMOS FAZER

Se apresentar sintomas?
Ligue 1 877 644-4545. Esta linha é a porta de
entrada para vos ajudar. Não vá diretamente ao
hospital, centro de saúde (CHLD) ou clínica.
Antes de realizar a chamada, certifique-se de
que tem mesmo de a fazer. Os sintomas são semelhantes aos da gripe (ver ao lado). Se voltou
de uma zona de risco ou contactou com um caso
confirmado, ligue, mesmo que não tenha sintomas.

contacto com alguém infetado não use. O núme- seguir, e lave as mãos corn frequência. Use água
ro de máscaras é limitado e são necessárias nos e sabão. As visitas aos lares de idosos estão sushospitais. Segundo a DGS, as mascaras justifi- pensas a nível nacional.
cam-se apenas no caso de suspeitos de infeção
por Covid-19 e profissionais de saúde que lhes Se viver com alguém que está de quarentena
prestem cuidados.
Estar de quarentena não significa imediatamente estar infetado, mas os princípios básicos de
Devo evitar visitas a familiares
convivência devem ser os mesmos. As autoridaidosos ou doentes crónicos?
des de saúde sugerem encontrar uma divisão da
Apesar de não haver ainda certezas, os dados casa em que a pessoa possa ficar sozinha: o esdisponíveis parecem indicar que os idosos e os paço deve ter uma janela e uma porta, que deve
Se estive em contacto com algum caso confir- doentes crónicos são dois dos grupos de maior permanecer fechada, além de um caixote de lixo
risco na presente pandemia. Isso significa que com tampa. Se possível, também uma casa de
mado ou alguém próximo desse caso?
Na dúvida, e dentro das possibilidades de cada deve evitar qualquer contacto que não seja ab- banho de uso exclusivo. Evite o contacto com a
um, o isolamento é a melhor solução mal tenha solutamente necessário com pessoas nesses gru- pessoa — pode usar o telemóvel para comunicar.
Evite estar no mesmo espaço ao mesmo tempo
— se tiver de acontecer a pessoa de quarentena
deve usar uma máscara e manter uma distância
de dois metros. A limpeza dos espaços e de todos
os objetos em que a pessoa tenha tocado deve
ser interruptores, torneiras, comandos de TV, teclados, sanitas... Use uma máscara, e recorra às
máquinas para a roupa e para a louca.
O que devo ter em casa?
Aquilo que já tem todos os dias. Não vale a
pena comprar quantidades exageradas, apenas o
suficiente para reduzir ao mínimo indispensável
as deslocações. Se possível, recorra a serviços
de entregas. As empresas de distribuição garantem que a reposição de stocks está controlada,
e depende de cada um que se mantenha assim.
Lembre-se: as prateleiras vazias nos supermercados atingem todos, mas os mais vulneráveis,
como os idosos, são os primeiros a sofrer.
Devo ter uma reserva de medicamentos?
Se for doente crdnico e tomar medicacao dikria, por exemplo para a hipertensao ou diabetes,
certifique-se de que tern em casa os farmacos de
que precisa em quantidade suficiente para, pelo
menos, urn mes. Em relacao ao novo coronavirus, nao existe tratamento, apenas podem aliviarconhecimento desse contacto. Caso não seja pos, de modo a evitar contágion. Mesmo que -se os sintomas, como a febre, cefaleias ou doimediatamente possível, tome todas as precau- não apresente sintomas. Se não houver alterna- res musculares. Neste sentido, é importante ter
ções para evitar contagiar outras pessoas: lave as tiva, faço-o cumprindo todas as recomendações. em casa medicamentos para baixar a febre (por
mãos, tussa e espirre para o braço ou para lenços Mantenha a distância, tussa e espirre para o bra- exemplo, paracetamol) e anti-inflamatOrios. Vede papel, e deite-os no lixo logo a seguir. É im- ço ou para lenços, que deve deitar fora logo a rifique ainda se tern urn termometro a funcionar.
portante também estar atento ao surgimento de
sintomas nos dias seguintes e contactar com as
autoridades de saúde.
Devo evitar transportes públicos ou
centros comerciais, ginásios e restaurantes?
A partir de segunda-feira, além das escolas, fecham todas as discotecas e bares. Restaurantes,
centros comerciais e transportes públicos vão
continuar em funcionamento, mas de forma condicionada. A lotação dos restaurantes vai ser reduzida em 1/2 para haver mais espaço entre mesas, os centros comerciais vão limitar o número
de entradas e os transportes vão também cortar
na capacidade e na frequência. Fique em casa, a
não ser que seja mesmo necessário sair.
Devo usar mascara?
Apenas se estiver doente e contactar com outras
pessoas. Se não estiver doente e não estiver em
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BRASIL REGISTA PRIMEIRA VÍTIMA MORTAL DEVIDO AO CORONAVÍRUS
Morreu, esta terça-feira, a primeira pessoa no Brasil devido ao surto do novo coronavírus.
A notícia é avançada pela Globo. De acordo com o órgão de comunicação, trata-se de um doente de, 62 anos, residente no estado de São Paulo.
Para além de estar infetado com o vírus, o homem sofria de diabetes e hipertensão.
De acordo com os dados divulgados esta manhã pelo Governo brasileiro, nas últimas 24 horas foram detetados mais 301 casos de Covid-19 no país.

EM DESTAQUE

Viagens: Cancelar vai Ficar Mais Fácil
CONCEIÇÃO ANTUNES

N

a TAP, os voos marcados até 31 de
maio podem ser adiados até ao fim do
ano sem custos. Mas o sector ainda
prepara novas regras.
A vaga inédita de cancelamentos turísticos que
está a ocorrer em todo o território nacional devido
a pandemia da Covid-19 está a obrigar o sector
de viagens a adotar, num curto espaço de tempo,
regras de exceção relativamente às condições de
reembolso.

Por norma, se houvesse um cancelamento para
um destino desaconselhado pelo Governo por
razões de força maior, havia direito a reembolso.
Mas para quaisquer outros destinos, não existindo
um desaconselhamento oficial e o consumidor,
ainda assim, optasse por cancelar a viagem por
precaucão, não tinha direito a ser ressarcido,
assumindo-se que tomou a decisão por livre
vontade. Mas as regras estão todas a cair por
terra tendo em conta a dimensão que o surto
do coronavírus está a atingir, sobretudo desde

que foi declarada pandemia pela Organização
Mundial de Saúde. Os efeitos do virus foram
sentidos tardiamente em Portugal, onde o sector
do turismo até estava a crescer em janeiro e
fevereiro. Mas o cenário virou nos últimos dias,
com os cancelamentos a cair em catadupa, sem
haver ainda políticas claras a nível de reembolsos.
A TAP adotou esta semana “novas medidas
de aumento da flexibilidade para alteração de
datas e destinos das viagens”, tendo em conta
“as circunstâncias excecionais que o mundo
atravessa”. A companhia anunciou que no caso
das viagens reservadas antes de 8 de março e
com partida até 31 de maio passa a poder alterarse a data — e até o destino — para um novo
voo a realizar “até ao prazo alargado de 31 de
dezembro”, sem pagamento extra.
Em relação a voos para Itália, a ANAC
comunicou a suspensão total para todo o território
italiano pelo período de 14 dias, a partir das 15h
do dia 10 de março. Essa suspensão permite aos

passageiros pedir o reembolso, quando a viagem
estava prevista para esse período.
Quanto às viagens de finalistas, canceladas por
decreto do Governo, a Associação Portuguesa de
Agendas de Viagens e Turismo (APAVT) está a
analisar as novas condições que irão vigorar no
âmbito das 30 medidas do piano de contingência,
com efeitos a partir de segunda-feira.
As agências estão neste momento com as vendas
paralisadas, a lidar com cancelamentos que a
cada dia disparam em flecha, vindos de turistas
externos, internos ou de grupos organizados.
Também os hotéis se deparam com um nível
de cancelamentos nunca antes imaginado e a
necessidade de reformular as respostas em matéria
de condições de reembolso. As reservas para
eventos cancelados foram pagas antecipadamente,

e a norma é que são validas por um ano. Mas a
exceção passou a ser a regra. “Temos de nos

preparar, porque as coisas vão continuar a piorar”,
avisa Raul Martins, presidente da Associação da
Hotelaria de Portugal (AHP).

Quarta-feira 18 de março de 2020
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AZORES AIRLINES FAZ HOJE VOO DE REPATRIAMENTO ENTRE TERCEIRA E TORONTO
Em nota à imprensa, a transportadora do grupo SATA que opera de e para fora dos Açores indica que o voo de repatriamento tem partida prevista da ilha
Terceira às 16:05 locais (menos uma hora que em Portugal continental) e chegada ao destino prevista para as 18:40 de Toronto (23:40 nos Açores). “No
regresso, a companhia aérea fará um voo posicionado direto (sem passageiros a bordo) entre Toronto e Lisboa”, indica ainda a Azores Airlines. Este será o
segundo voo de repatriamento que a Azores Airlines efetua, já que no domingo, “numa operação relâmpago”, a companhia aérea realizou um voo extraordinário entre Punta Cana (República Dominicana) e Lisboa, “com vista a assegurar o regresso a Portugal dos seus passageiros”.

INFORMAÇÃO

Suspensão da prestação dos Serviços
Consulares de Portugal em Montreal

F

oi publicado no dia 15 de março de
2020, em suplemento à II Série do DR
nº 59-B, o Despacho nº 3301-C/2020
que adota medidas de carácter extraordinário, temporário e transitório, ao nível dos serviços de atendimento aos cidadãos e empresas, incluindo os serviços
consulares, no âmbito do
combate ao surto do vírus
COVID-19.
Nos termos do nº 16, do
referido Despacho (https://dre.pt/application/
file/a/130277494), cabe ao
Chefe da Missão diplomática, em coordenação com os
titulares dos postos consulares e obtida a anuência do
membro do Governo responsável pela área dos
negócios estrangeiros, a competência para definir e implementar as medidas de organização e
funcionamento dos serviços consulares, tendo
em conta as características locais e as normas e
diretrizes das respetivas autoridades.
Assim, face à atual evolução do surto do vírus COVID-19 e a fim de acautelar graves problemas de saúde para todos e na sequência das
decisões tomadas pelas autoridades federais e

provinciais do Canadá, o Consulado Geral de
Portugal em Montreal, após a devida coordenação com a Embaixada de Portugal em Otava e os
outros Consulados de Carreira no Canadá, vem
comunicar a todos os membros da Comunidade
Portuguesa na sua área de jurisdição consular, a
suspensão da prestação dos
serviços consulares, a partir
do dia 18 de março de 2020.
Contudo, este posto consular irá manter uma linha de
emergência consular (00 1
514 606 40 09) disponível
24hrs/dia, através da qual os
utentes poderão, em casos
comprovadamente urgentes
e inadiáveis, receber apoio
consular. Igualmente, serão
prestadas todas as informações necessárias para
casos urgentes, através do e-mail geral do posto
(consulado.montreal@mne.pt).
Assim, e para melhor compreensão do antes
referido, considera-se situação de emergência
a necessidade de emissão de um Titulo de Viagem Única (TVU), um passaporte temporário ou
apoio às consequências de casos graves de acidentes viação ou similares que possam requerer
trasladação de vítimas mortais e em que a emis-

são da documentação pertinente tem de ser efetuada, ou ainda outras situações a serem avaliadas localmente e de forma casuística pelo titular
do posto.
Por último, para além dos contatos acima referidos, poderá ser consultada a página do facebook do Consulado Geral com informações
sobre a crise do COVID-19, bem como, utilizada a linha telefónica de apoio do Ministério dos
Negócios Estrangeiros (00 351 217 929 755) e o
e-mail: covid19@mne.pt, para os nacionais que
se encontrem em viagem no Canadá e que, de
forma urgente, pretendam (e possam) regressar
a Portugal.
Atendendo ainda à situação que se vive,
informa-se que foi também publicado em
Portugal, o Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de
março, que estabelece medidas excecionais e
temporárias relativas à situação epidemiológica
do Coronavírus (que poderá ser consultado em
https://www.dgaep.gov.pt/coronavirus).
Consulado Geral de Portugal
MONTREAL
2020, boul. Robert-Bourassa, #2425, Montreal
(Québec) H3A 2A5, CANADA
Tel.: (514) 499-0359 | Fax: (514) 499-0366
e-mail: Consulado.Montreal@mne.pt
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CONMEBOL SEGUE EXEMPLO DA UEFA E TAMBÉM ADIA COPA AMÉRICA
A UEFA reuniu, esta terça-feira, por videoconferência, com os responsáveis das 55 federações que a compõem, e decidiu adiar o Campeonato da Europa, que deveria arrancar no
próximo mês de julho para 2021. Uma opção que será replicada pela CONMEBOL para a Copa América. Segundo adianta o jornal argentino El Tiempo, o organismo pretende unificar
o calendário do futebol sul-americano com o europeu, razão pelo que deverá comunicar, já nas próximas horas, o reagendamento para o próximo ano. A decisão terá, de resto, sido
tomada de forma conjunta entre a CONMEBOL e a UEFA, e tem como objetivo dar aos profissionais de saúde mais tempo para combater o surto do novo coronavírus um pouco por
todo o mundo. “Dentro dos fatores que levaram a tomar esta decisão encontra-se a necessidade de evitar a propagação na América do Sul e no mundo.
Mercredi, le 18 mars 2020

SAL DE POLO A POLO

A curiosidade matou o gato
RODRIGO
RODRIGUES SILVA

O

provérbio do título
traduz, como todos os
outros, a sabedoria popular, neste caso, a interpretação que o homem faz do comportamento de um felino, a sua curiosidade, e
das respetivas consequências.
Diz, então, o ditado que o nosso amigo gato lá de
casa é curioso e que esta característica lhe é fatal.
Todos concordamos, pois conhecemos quão atrevido é o gato quando deambula inadvertidamente
pelas nossas cozinhas à procura de alimento mal
acautelado. Mas não conheço nenhum caso onde
o bichano tenha morrido por causa disso. Sei que,
muitas vezes, fica de pança farta. Sei também que
pode ser escorraçado por berros e correrias, e que,
em casos mais extremos, leva um safanão. Por
isso, acho que, neste particular, o animal foi mal
escolhido, tanto mais que outra sentença popular
testemunha que o gato tem sete vidas. Saiba-se
que o provérbio desta crónica foi originalmente
outro: “ A preocupação matou o gato”. Aqui, não
há nada de que discordar. Todos sabemos que a
preocupação, que antecipa problemas e catástrofes, que a maior parte das vezes não se concretizam, pode ser-nos fatal. O único senão é que jamais vimos um gato preocupado. Os gatos vivem
a sua circunstância e pronto. Mas, como sabemos,
nenhum dos provérbios, o atual e o original, pretende fazer um retrato do gato. Pretende-se obviamente fazer um retrato do homem, das suas atitudes e respetivas consequências. Adiante. Interessa
aqui sobremaneira a curiosidade. Como pode ela
ser letal? Se entendermos que há vários tipos de
morte - a física, a mental e a social - certamente
que acataremos melhor o dito. Assim sendo, é razoável acreditar que possa haver morte, seja ela de
que tipo for, que advenha do desejo de saber? Vejamos. Sabemos que a curiosidade nos leva essencialmente à obtenção de informação. Isto parece
positivo. Porém, a qualidade dos dados que colhemos assim como o que fazemos com eles pode ser
nefasta. A forma mais comum e inócua de falha
neste particular diz respeito aos casos em que, em
circunstâncias esporádicas e pontuais, a curiosidade alheia ou o resultado dela, a informação, nos

irrita e lhe atiramos com o ditado para que não se
revele aquilo que queremos manter desconhecido.
Uma espécie de advertência para o facto de uma
linha vermelha estar a ser transposta. E normalmente resulta. O intruso tende a compreender que
está a forçar uma intimidade de uma forma não
desejada e afasta-se. Por outro lado, a maledicência conta outra história. A bisbilhotice leva-nos a
recolher informação que julgamos preciosa sobre
os outros e a divulgá-la de modo maçador ou deleitoso em tom de conversa. Na maior parte das
vezes, esta informação e a sua divulgação não trazem qualquer benefício, apenas atrapalham e podem ser dramáticas para os visados da perscrutação. Um número considerável de pessoas mantém
este registo de exame da vida alheia. Sobrecarregam a sua memória com dados inúteis sobre os
outros ou, pior, com informação sobre os supostos
erros dos outros, sem propósito à vista que não
seja maçar tudo e todos ou maldizer. Não se pode
afirmar propriamente que os detentores de tão preciosa informação sejam menos capazes, embora
as suas cabeças estejam atoladas de inutilidades.
Outro caso que dá que falar é quando se colhe informação completa ou incompleta sobre uma pessoa ou um assunto, mas se divulga apenas parte
dessa informação. Isto pode acontecer por mero
acaso, numa comunicação apressada, sem tempo
para aprofundar ou averiguar a veracidade do recolhido e divulgado, ou porque o informador propositadamente omite parcelas do conteúdo para
esconder a verdade, distorcer a realidade ou mentir. Acontece bastante com os media. A divulgação de documentos truncados, de frases despidas
de um contexto, de notícias mal fundamentadas
pode bem exemplificar o mau serviço que, alguns
jornais, por vezes prestam à comunidade. Neste
caso, a informação disponibilizada não só desinforma como pode destruir uma pessoa, um grupo,
uma instituição, um partido político, um regime...
Ainda, temos a curiosidade que leva à fuga do segredo de justiça, que, parece claro, deverá trazer
dividendos para alguém, mas certamente prejudica tanto a justiça como os que andam a braços
com ela. Há quem se preste a trazer para a praça
pública informação que deveria estar no segredo
dos deuses, porque faz parte de uma investigação
sobre um alegado crime, assente em suspeitas, não
em factos. Da investigação, poderá resultar a con-

CRÓNICA
denação ou inocência de alguém. Contudo, brutalmente, dispõem-se, para gáudio de inimigos e
de egos mesquinhos, à consideração de todos, escutas, inquéritos, relatórios em segredo de justiça,
um conjunto de Informação confidencial, dispersa,
descontextualizada. Estas fugas, acreditamos, não
acontecem por acaso. Alguém o permite e muitos
se servem disso. Os maiores suspeitos são os que
lucram literalmente com audiências ou leitores e
os que, não tão literalmente, destroem o “inimigo”. Demonizámos a curiosidade neste artigo. Na
perspetiva aqui adotada, a curiosidade é nefasta.
Alegremo-nos, contudo, pois certo é que a curiosidade não tem apenas este lado sombrio. Sabemos
que é ela que nos mantém em constante movimento, numa caminhada rumo ao futuro, na construção de um admirável mundo novo. São exemplo
disso o trabalho árduo na ciência, na tecnologia e
em outras áreas do conhecimento. Sem ela, nem
sequer teríamos chegado à idade da pedra lascada,
quanto mais. Mas aqui a curiosidade é outra. E é
bastante mais rara do que a maléfica. Conclusão,
a curiosidade que reina no mundo animal deve ser
tratada com cautela e dirigida com algum cuidado. Podemos dizer que, a título de exemplo, o gato
deve focar a sua curiosidade na presença de ratos, já que lhe permite providenciar o seu próprio
sustento. Quanto ao homem, que se distancie do
comportamento manhoso do gato que rouba o alimento, e que, contrariamente ao que diz no ditado,
vive descansadamente e se safa sem um beliscão.

Emanuel
Rego
Representante de hipoteca Desjardins

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

Agências de viagens

agência
ALGARVE

imóveis

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

Renovações

Notários

MAITRE

EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200

Seguros / Financeiros

Seguros / Financeiros

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

assure-toi.ca
SEGUROS

www.acaixa.ca

Tel.: 514.985.2411

Doença Grave
Invalidez | Vida

Padaria

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

PLANO POUPANÇA

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

GILBERTO

ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES
LIGEIRAS

Importadores

T.: 514.668.6281

Renovações

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

Restaurante

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

INFORME-SE NOS NOSSOS
SERVIÇOS DE MONUMENTOS

STEVEN OU ÉLIAS
55 Gince St-Laurent
514 228.1888
www.complexeaeterna.com

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

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

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

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

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

PORTUGUESA DE LAVAL
SANTA CRUZ

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

FILARMÓNICAS

DIVINO ESPÍRITO SANTO
PORTUGUESA DE MONTREAL

SUDOKU

T.: 514.842.8045
T.: 450.681.0612
T.: 514.844.1011

T.: 514.844.1774
T.: 514.982.0688

PALAVRA CRUZADA

1 9 7
8 3
5
7
3 5
1
6
8
1

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

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Bacalhau à lisbonense

T.: 514.495.3284

ESCOLAS

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

Contabilista

T.: 514 884.0522

ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

AÇÃO SÓCIO COMUNITÁRIO

JOSÉ SILVA

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

Paulo F. Gonçalves

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS

CENTRO

JES RENOVATIONS

4701 St-Urbain, Montreal
Tel.: 514.842.3373
www.saetfils.com

- Reforma
- Investimentos - REER-CELI

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

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

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

INFORME-SE SOBRE OS
NOSSOS PREÇOS
A PARTIR DE 40$/S

INGREDIENTES:
1 kg bacalhau crescido; 6 c. sopa azeite; 1
cebola grande; 6 dentes de alho; 2 folhas louro; 10 ovos M; qb pimenta-branca; qb salsa
fresca; 75 g azeitonas pretas descaroçadas
MODO DE PREPARO:
1. Desfie o bacalhau em cru e ainda salgado. Lave-o por duas vezes e deixe em água
fria durante 2 a 3 horas. 2. Num tacho largo,
aqueça o azeite e refogue a cebola cortada
em meias-luas, o alho laminado e as folhas de
louro. 3. Adicione o bacalhau e envolva, mexendo durante 2 a 3 minutos. 4. Bata os ovos
com a pimenta e junte-os ao tacho. Acrescente a salsa bem picada e misture bem. Retire
do lume. 5. Sirva em travessa de barro e decore com salsa e azeitonas pretas.

HORIZONTAIS: 1. Terceiro mês do ano civil. Mastiga sem engolir.
2. Eu te saúdo! (interj.). Igualmente. Empresa Pública. 3. Vento frio,
seco e violento do nordeste, no Mediterrâneo. Rio suíço. 4. Arremessa. Tropa. 5. Camada fina. Que nos pertence (fem.). 6. Meter
entre aspas (Gram.). 7. Relativo ao Letes, rio fabuloso do esquecimento. Armada Portuguesa (sigla). 8. Existência. Toma sobre si.
9. Conjunto de vasos que encaixam uns nos outros e formam uma
espécie de tubo. Idade. 10. Rodar. Publica. 11. Sem a noção dos
princípios da moral. Discursar.
VERTICAIS: 1. Empresa ou administração em que dirigentes e
dirigidos procuram unicamente a satisfação dos seus interesses
pessoais (popular). Grande onda. 2. Que procede ou herda dos
avós. Dinheiro (gíria). 3. Produto natural, viscoso, que se extrai
de algumas plantas. Rijo. 4. Transportar de um lugar para outro.
5. Tontura. Parlamento Europeu. Época. 6. Redução das formas
linguísticas “de” e “a” numa só. Respeitante a nascimento. 7. Superiores em qualidade. 8. Antes do meio-dia. Eles. Já utilizado. 9.
Queima. Juntar. 10. Ceia abundante (fam.). Terra que se amontoa
em volta das árvores. 11. Irra! (interj.). Elemento de locução.
Depois do problema resolvido encontre o título de um filme de
Claude Lelouch (6 palavras).

Mercredi, le 18 mars 2020

PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS

EMPREGOS

PADARIA NOTRE MAISON

Vendedora/caixeira a tempo parcial, mais ou menos
20h por semana. Deve falar português.
Tel: 514-844-2169

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

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

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

514-242-7649

CAFÉ CENTRAL
Precisa-se de um lava-pratos e limpeza durante a noite.
Carlos: 514-927-8561

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 mecânico e uma secretária a tempo inteiro.

Victor ou Constantino
514-750-4670

Precisa-se uma senhora para limpeza de um
apartamento em Côte-des-Neiges,
horas flexíveis para vos acomodar.
Deve falar um pouquinho de inglês ou francês.
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UMA ESCOLHA CERTA

TEL.: 514-299-1593
MEMORANDUM
TERCEIRO MÊS DE SAUDADE

FERNANDO LOUREIRO

1941 - 2019
Faleceu em Montreal, no dia 20
de dezembro de 2019, com 78
anos de idade, senhor Fernando Loureiro natural de Salvador,
Arcos de Valdevez, Portugal,
esposo da senhora Maria Amalia de Sousa. Deixa na dor sua
esposa, sua filha Maria Candida Loureiro (Daniel Excellent),
suas netas Sarah-Mariana,
Marina-Kelly e Katherine, sobrinhos, familíares e amigos.
Renovam com profunda saudade o terceiro mês do senhor
Fernando Loureiro, não haverá missa mas nós damos
um pensamento nesta boa pessoa.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associam na
dor. Bem-hajam.

MEMORANDUM
3º ano de saudade

MARIA DA SILVA SILVEIRA
1934-2017

ANNA 514-731-2176

SERVIÇOS
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
VENDE-SE

EXCELENTE OPORTUNIDADE!

Grande quinta de 10000², bela vista panorâmica situada em Pedras Salgadas (vila termal) a
45 minutos do Porto
Detalhes:
5 quartos de dormir, 3 salas de banho (uma
com jacuzzi). 1 sala de jantar, 1 cozinha com
todos os aparelhos incluidos. Janelas térmicas em alumínio.
Piscina exterior, furo de água, BBQ en granito,
sistema de réga automático.
Garagem dupla, portão comandado á distância com vídeo.
Contato:
Tel. 011351938896313
Mail: candidasilva_7@hotmail.com

Filha e familiares recordam com profunda saudade o
seu ente querido. Agradecem antecipadamente a todas
as pessoas que se dignarem relembrar a Sra. Maria Da
Silva Silveira no dia da sua partida que foi no 21 de
março de 2017. Bem haja.

CARTOON
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TOM HANKS E MULHER TÊM ALTA HOSPITALAR APÓS DIAGNÓSTICO DE COVID-19
Tom Hanks e Rita Wilson tiveram alta do Hospital Queensland, na Austrália, e encontram-se agora a descansar numa casa que alugaram, adianta a
revista People. O casal deverá continuar de quarentena na habitação, segundo o represente do ator. Recorde-se que estas são notícias que surgem
cinco dias depois da celebridade de Hollywood ter confirmado o sucedido publicamente. Neste sentido, importa também recordar que Idris Elba
revelou esta segunda-feira, dia 16, através de uma publicação no Twitter que tinha sido diagnosticado com o vírus.

COMUNIDADE

COVID-19,... E AGORA?
SYLVIO MARTINS

É

difícil acreditar que em 3 meses o coronavírus chamado Covid-19 está a fazer isso tudo em pouco tempo: fechar
países inteiros através do mundo, fronteiras,
aeroportos, escolas, restaurantes, associações,
igrejas, e não acabou.
Neste momento a situação está a agravar-se de
dia para dia. Há duas semanas havia só uma pessoa infetada no Canadá, agora já temos 50 pessoas infetadas e 4 mortos. Não é alarmante mas
François Legault, o primeiro-ministro do Quebeque já fechou todas as escolas, universidades,
jardins de infância, ginásios, restaurantes (1/2),
bares, cinemas, etc. Justin Trudeau foi também
na mesma via, fechando a 75% o aeroporto e as
fronteiras, permitindo a possibilidade de continuar a receber o que os canadianos precisam dos
Estados Unidos mas fechando completamente as
viagens estrangeiras, tal como a China e todos os
países da Europa. E, para finalizar, o Consulado-Geral de Portugal em Montreal decidiu fechar
as portas.
Sei que toda esta segurança é para nos proteger,
mas quem está a proteger a economia mundial?
A bolsa de Lisboa abriu no vermelho, com uma
descida acima dos 5 por cento, e este cenário
repete-se um pouco por todos os mercados mundiais. Paris estava a perder mais de 5,5%, Hong
Kong 4%, Madrid perto de 7% e Milão 6%. O
comentador de Economia da Antena 1, Nicolau

Santos, admite que este desempenho dos mercados pode vir a transformar-se num colapso financeiro superior à crise de 2008.
O jornal A Voz de Portugal não está ausente
desta crise e vamos tentar continuar a informar
sobre o desenvolvimento de tudo o que se passa
em Montreal e em Portugal.
ESTADO DE EMERGÊNCIA
Em Portugal discute-se o Estado de emergência, e podemos notar um descontrolo do país enfrentando este problema.
COMUNIDADE EM CRISE
O futuro da comunidade está a enfrentar uma
das maiores ameaças que dos tempos modernos.
A Associação Portuguesa do Canadá está fechada devido a um fogo e continuará fechada durante pelo menos 5 meses. A Igreja Santa Cruz em
Montreal e a igreja de Nossa Senhora de Fátima
estão neste momento fechadas até nova ordem
da diocese.
Várias festas foram anuladas e fui informado
que o pico deste grandioso problema será no
início de maio. O que vai acontecer às grandes
festas do Espírito Santo, Santo Cristo e o Festival Portugal?
Neste momento já houve várias reuniões e nada
está decidido. Tudo o que eu sei é que Portugal
está fechado e tudo o que Portugal vai assistir está
quase a zero. Para as grandes festas, até nova ordem do governo do Quebeque e do Canadá, não
há mais festas de mais de 250 pessoas, e se nós
vamos atrás do Estados Unidos, segunda-feira o
presidente Donald Trump desaconselha reuniões

de mais de 10 pessoas.E, ontem a província de
Ontário, “Premier Doug Ford” decidiu de proibir tudo o que há mais de 50 pessoas, “Ontario
declares state of emergency”.

Estamos só no início desta crise e este caminho
parece muito difícil para todos os organizadores
das festas em Montreal e arredores.
É pena que, segundo as minhas informações,
Augusto Canário e Mickael Carreira e as suas
respetivas bandas eram suposto de vir a Montreal este verão.
Um ano bastante positivo torna-se em algumas semanas bem triste. Quero agradecer todos os meus colaboradores, aos comerciantes
e à comunidade por continuarem a nos apoiar.

Festa da Primavera no Clube Oriental
SYLVIO MARTINS

O

ano se divide em quatro estações – primavera, verão, outono e
inverno, sendo que cada uma
traz diferentes características
para o clima e a natureza. A
primavera é considerada a
mais colorida e florida e, para muitos, a mais
agradável. O inverno está nos últimos passos
e devemos todos festejar à nossa moda a chegada da primavera.
O Clube Oriental Português de Montreal organizou em grande esta festa mas coincidiu com
um grande problema, houve 70 pessoas que anularam a sua reserva para esta festa. Tal como o
presidente desta associação, Gilberto Alves disse
muito bem, “É triste de ver esta situação mas devemos continuar”, e ao mesmo tempo informou

que “a Festa Branca foi anulada para abril e o
resto,... vamos ver”.
A festa foi muito bem organizada e rápido, não
devemos esquecer que 50% da sala anulou então para os pouco, celebramos em grande a chegada da primavera. Tony Mickael foi o grande
animador desta linda noite, e tivemos uma linda
surpresa quando Eddy Sousa veio dar um toque
nesta festa. O jantar foi sensacional e bem saboroso. Na parte final a nova equipa do Clube
Oriental Português de Montreal foi apresentado:
Gilberto Alves,
Graça Barbosa,
Faustino Alves,
Maria Dias, João
Lourenço, Maria
João, Carlos Silva, João Casquilho. Parabéns e
até a próxima festa se Deus quiser.

Mercredi, le 18 mars 2020
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BRUNO FERNANDES ULTRAPASSOU IBRAHIMOVIC NO UNITED. ESTA É A PROVA
O início de Bruno Fernandes não deixou ninguém indiferente no Manchester United. Com o português em campo, os red devils ainda não foram derrotados e os números... falam por si. Com participação em sete golos (3 golos, 4 assistências) nos nove primeiros jogos com a camisola do United,
Bruno Fernandes igualou o registo de Robin Van Persie. O internacional português conseguiu os mesmos números que o antigo avançado holandês,
mas superou os de Zlatan Ibrahimovic. Sim, o sueco foi influente com José Mourinho no comando técnico, mas apenas teve influência em cinco golos
nos seus primeiros nove encontros. Irá continuar a surpreender e a conquistar os adeptos, Bruno Fernandes?
DESPORTO

Europeu de 2020 foi adiado para o próximo ano

A

Federação de Futebol da Noruega confirmou, através de uma publicação no Twitter, que o Europeu 2020 foi mesmo adiado
para o próximo verão, em virtude da pandemia
de Covid-19 que tem afetado a Europa.
“A UEFA decidiu que o Euro deverá ser adiado para o próximo ano. A
competição irá acontecer entre 11 de
junho e 11 de julho”, pode ler-se no
Twitter, sem precisar se se manterá o
modelo de disputa em 12 cidades de
12 países, como estava previsto para
acontecer este ano. A decisão de adiar
o Campeonato da Europa foi tomada

numa cimeira extraordinária que decorreu esta
terça-feira em Nyon, através de videoconferência, em que participaram todas as federações,
clubes, ligas nacionais e sindicatos de jogadores
da UEFA. Esta mudança terá agora de ser ratificada pelo Comité Executivo da UEFA
e só depois será tornada oficial. O
Comité Executivo da UEFA, que ainda se vai reunir hoje, após encontros
com representantes de federações,
ligas, clubes e jogadores, ainda não
divulgou qualquer informação relativamente ao adiamento do Euro2020.

Para Quando O Começo Da Fórmula 1
HÉLDER DIAS

T

al como foi anunciado na passada sexta-feira o adiamento dos Grandes Prémios do Bahrein e do Vietnam, provas que seriam a segunda
e terceira etapas do Mundial deste
ano, respetivamente, tendo em conta a atual pandemia de coronavírus
que atinge infelizmente o mundo
inteiro.
A Fórmula 1 decidiu aplicar estas medidas logo
após ter cancelado a realização do Grande Prémio da Austrália e isto momentos antes do início
dos treinos livres. A prova em Sakhir no Bahreïn
ameaçada por questões logísticas e a qual estava prevista inicialmente ser efetuada com por-

tões fechados, algo sem precedentes na história
da mais importante categoria do automobilismo
mundial foi também cancelada o mesmo acontecendo a corrida no Vietnam, está tendo como
palco as ruas de Hanói no dia 5 de
abril, entrando em risco derivado ao
grande número de pessoas infectadas
pelo Coronavirus no país. “A situação global do Covid-19, é imprevisível temos que dedicar tempo para
avaliar a situação e tomar a decisão
certa. Estamos a tomar estas decisões com a FIA
e com nossos promotores para garantir a segurança de todos os envolvidos na Fórmula 1 e
como e évidente os nossos fãs”, disse Chase Carey, chefe do Liberty Media, grupo que promove
o Campeonato do Mundo da Fórmula 1.

Salão das motas de Montreal
JOSÉ DE SOUSA

N

o mês de fevereiro, quando ainda faz
frio para andar de mota, e está longe
dos nossos pensamentos fazer tal coisa,
fui visitar, com a minha conversada que muitos
já sabem é também uma MOTARDE, o Salão
das Motas no “Palais des Congrès” de Montreal
onde bem ao calor tive o prazer de ver e apreciar as lindas motas de várias marcas e modelos,
p’ra todos os gostos e a preços... e a preços um
bocado puxados, p’ró caro, caríssimas, sobretudo as Harley Davidson.
Mas tinha também as outras marcas, por exemplo

as Triumph Bonneville, uma clássica da marca Inglesa, como também tinha uma BMW, muito gira e
com estilo também clássico, que também agradou
tanto a mim como à conversada, que até se deu ao
luxo de montar na dita cuja da BMW.
As outras marcas japonesas e italianas também
marcaram a sua presença no salão, com vários modelos, sobretudo com as 50 cc, muito em voga ultimamente, porque se torna um meio de transporte
muito económico e rápido em Montreal. Muito
gostei de ver tantas e lindas máquinas de duas e três
rodas, mas é só p’ra quem sente e gosta de motas. O
salão foi apresentado pela “La Capitale Assurance
e services financiers”.

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

1-Nacional
2-Farense
3-Feirense
4-CD Mafra
5-Estoril Praia
6-Varzim
7-Académica OAF
8-Académico de Viseu
9-Leixões
10-SC Covilhã
11-UD Oliveirense
12-GD Chaves
13-FC Porto B
14-Benfica B
15-FC Penafiel
16-Vilafranquense
17-CD Cova Piedade
18-Casa Pia

P

50
48
42
39
39
37
35
34
33
32
32
32
29
28
28
24
17
11

V

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

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

J

V

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

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

E

14
15
11
10
12
10
10
9
8
9
9
9
7
7
6
6
4
2

D

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

GM

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

2
6
4
5
9
7
9
8
7
10
10
10
9
10
8
12
15
17

GM

36
35
27
33
35
32
34
21
23
29
36
26
35
31
23
27
20
19

GS

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

16
22
18
24
26
31
26
24
22
27
31
26
36
35
24
45
42
47

Taça de Portugal

Benfica 12:15 | 24/05/2020 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

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

1/8 DE FINAL

2ª MÃO
ADI
ADI
ADI
ADI
ADI
ADI
ADI
ADI

1ª MÃO

Basaksehir - FC Kobenhavn
Eintracht Frankfurt - FC Basel
Sevilla - Roma
LASK Linz - Manchester United
Rangers - Bayer Leverkusen
Wolfsburg - Shakhtar Donetsk
Internazionale - Getafe
Olympiacos - Wolverhampton

1-0
0-3

ADI
0-5
1-3
1-2

ADI
1-1

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

ESTE

OESTE

16 | Jornal A Voz de Portugal

Quarta-feira 18 de março de 2020

Nós não entendíamos porque os exames médicos diziam que estava tudo bem
quando eu me sentia tão mal.
Ao visitar o XAMÃ INDIANO, soubemos que fomos
vítimas de uma BRUXARIA
em Portugal. Ficámos muito surpresos, porque nunca
fizemos nada de errado com ninguém, até que o
XAMÃ INDIANO CUROU-nos, através de um RITUAL INDÍGENA e nos mostrou o rosto de nosso
inimigo escondido no fogo. Obrigado MAESTRO
XAMÃ, que Deus te abençoe sempre.
ROBERTO E SUSAN

Meu nome é LÚCIA
DUARTE, dou este testemunho porque graças
ao XAMÃ INDIANO estou curtindo meus filhos.
Eu fui muito afetada pela
separação com o meu
marido e os problemas
judiciais, já que eu queria ter a custódia dos
meus filhos. Mas graças
aos RITUAIS DO XAMÃ
INDIANO, tudo correu a meu favor e eu serei eternamente grata porque ELE FEZ O IMPOSSÍVEL,
POSSÍVEL. Ele obedece.

NÃO HAVIA SOLUÇÃO! Não houve saída,
o nosso relacionamento foi dissolvido após 35
anos de casamento! Foi o
que pensámos, porque os
problemas entre nós estavam piorando. Lutámos
por tudo, até que visitámos o XAMÃ INDIANO
que encontrou a solução
para nossa união, tranquilidade e felicidade. Recomendamos, se estiver
em conformidade.
MARIA E ANTÓNIO.

