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Feliz
Pácoa
E

ste vírus não conhece nem fronteiras nem cor de pele, nacionalidades, religião ou festas. Apesar do estado de emergência e desta doença terrível, devemos relembrar que
a Páscoa está a nossa porta e que o jornal A Voz de Portugal e a sua equipa está aqui
para vos desejar Feliz Páscoa para toda a comunidade. Queremos também aproveitar este espaço para agradecer todos os nossos heróis que estão a nos servir, proprietários e empregados
estão lá para nos ajudar ao perigo da sua saúde, tal como a mercearia Sá e Filhos, Chouriçor,
Soares e Filhos, Inter Marché Universal, Picado Peixaria São Miguel. As Padarias tal como
Notre Maison, Açorianna, Coimbra, Lajeunesse São Miguel e Croquette Maia. E, alguns restaurantes portugueses que estão ainda trabalhar para entregues ao domicílio.

OBRIGADO POR TUDO O QUE FAZEM PARA NÓS
O Vosso Futuro Complexo

440, LAVAL

António Rodrigues conselheiro, Natália Sousa conselheira
Complexos Funerários
1 888 727-2847 l www.magnuspoirier.com
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MARCELO REBELO DE SOUSA: Após há dias ter dito que chegou
a altura de a banca “retribuir aos portugueses aquilo que fizeram” pelos bancos nos anos da crise, o Presidente auscultou os banqueiros
sobre os planos de cada um para ajudar a economia e a sociedade
nestes tempos de pandemia e depois na recuperação. São importantes estas
démarches de Marcelo junto de um sector determinante para esta fase e que
nos últimos anos abusou das comissões para fazer crescer os lucros.

DONALD TRUMP: Como diz João Miguel Tavares na sua crónica
na última página desta edição: “Não espanta que os líderes dos países da pandemia estejam com a popularidade tão em alta — quem
quereria estar na sua pele?” No caso português, uma sondagem do
Expresso nos últimas dias de Março confirmava-o em relação a Costa. Nos EUA, apesar da sua gestão desastrosa da situação, Trump também
está a capitalizar só porque mudou de atitude em relação à pandemia.

CARNEIRO: Carta Dominante: O Dependurado, que significa Sacrifício. Amor: O amor
poderá bater-lhe à porta, mesmo à distância
os sentimentos podem intensificar-se. Saúde:
Procure fazer uma vida mais saudável. Dinheiro: Esta
não é uma boa altura para investir nos negócios. Números da Sorte: 27, 32, 41, 3, 38, 1
TOURO: Carta Dominante: 5 de Copas, que
significa Derrota. Amor: Seja sincero nas suas
promessas se quer que a pessoa que tem a
seu lado confie em si. Saúde: Liberte-se e a
sua saúde irá melhorar. Dinheiro: Aproveite este período para se dedicar mais aos assuntos de caráter profissional. Números da Sorte: 20, 31, 45, 38, 10, 4
GÉMEOS: Carta Dominante: Ás de Paus, que
significa Energia, Iniciativa. Amor: Momento
favorável para investir na relação de casal.
Saúde: O seu sistema imunitário está sensível,
seja prudente. Dinheiro: Momento calmo e favorável a
este nível. Números da Sorte: 25, 10, 49, 17, 23, 2
CARANGUEJO: Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.
Amor: a sua vida amorosa dará uma grande
volta brevemente. Saúde: Faça alguns exercícios físicos de hora a hora. Dinheiro: Evite gastos supérfluos. Números da Sorte: 12, 35, 10, 28, 17, 9
LEÃO: Carta Dominante: Rainha de Paus, que
significa Poder Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: estará em plena harmonia
na sua vida a este nível. Saúde: Faça uma dieta mais equilibrada. Dinheiro: Tente poupar um pouco
mais, pois mais vale prevenir do que remediar.
Números da Sorte: 11, 42, 27, 30, 12, 28
VIRGEM: Carta Dominante: Rainha de Copas,
que significa Amiga Sincera. Amor: Partilhe os
seus sentimentos e decisões com a pessoa
que ama. Saúde: Com disciplina e controlo
manterá o equilíbrio. Dinheiro: Uma pessoa amiga vai
precisar da sua ajuda.
Números da Sorte: 39, 28, 10, 33, 5, 13
BALANÇA: Carta Dominante: 6 de Ouros, que
significa Generosidade. Amor: Dê mais atenção à sua família. Saúde: Poderá andar muito
tenso. Alivie a tensão através de uma atividade
física relaxante. Dinheiro: Período de contenção, faça
uma gestão mais apertada das despesas.
Números da Sorte: 20, 14, 3, 27, 44, 1

Distanciamento físico
ace à crise que vivemos
com a covid-19 várias
medidas de saúde pública foram postas em prática sendo o distanciamento social a mais falada e aquela cujo impacto está
mais evidente. Esta e outras medidas devem
ser sempre levadas de forma rigorosa pois os
recursos de saúde que existem são sempre limitados face à amplamente divulgada dificuldade em dar resposta ao alastramento livre de
uma pandemia que provoca uma necessidade
de assistência médica para a qual nenhum sistema de saúde, por mais moderno e apetrechado que esteja, é capaz de dar resposta.
O distanciamento social eliminará o pico intenso que existiria caso o vírus fosse deixado “livre”, mas em contrapartida aumentará o tempo
de incidência da pandemia. Julgo que o conceito
peca por uma má definição pois seria mais correto
apelidá-lo de distanciamento físico. Recordo-me

que praticamente não conhecem fronteiras, salvo as obsoletas políticas de controlo social que
alguns regimes ainda impõem. Não só através
do telefone, mas também através de email, videochamadas, videoconferências, podemos contactar outrem, sejam eles familiares ou amigos,
colegas de trabalho ou de estudo, não só ouvindo mas também vendo os nossos interlocutores,
trocando informações, fazendo aprendizagem à
distância ou mesmo fazendo negócios, ou simplesmente cumprimentando e mantendo a proximidade. Assim, ao contrário de outras épocas
em que o distanciamento social era efetivamente
um distanciamento social, diria mais, era uma
discriminação face àqueles infelizes que tinham
a má sorte de ficar doentes, ou cuja desconfiança popular baseada na ignorância os carimbava
como infetados transformando-os em autênticos
proscritos da sociedade, hoje em dia temos toda
uma panóplia de ferramentas que nos permitem
manter em contacto seja com quem for. Exemplificando com a minha situação, mantenho contacto com família e amigos que tenho em vários
pontos na Europa; alguns contactos profissionais

das histórias dos meus familiares mais antigos
e outras pessoas dessas gerações que contavam
histórias de emigrações cujos contactos eram difíceis, normalmente por carta que por vezes demoravam meses a chegar com serviços postais
que não chegavam a todo o lado. Assim perdia-se o contacto de entes queridos, alguns nunca
mais se recuperaria e perdia-se-lhes o rasto. Hoje
em dia, felizmente, não é assim. As novas tecnologias abriram autênticas autoestradas de ligação

são mantidos da mesma forma e assim, apesar
da necessidade de afastamento físico, mantemos
o contacto social, trocando mesmo impressões
pessoais, reforçando a nossa moral e mantendo
uma dimensão humana a este sacrifício que pode
ser mais ou menos penoso mas que indubitavelmente se torna um fardo mais leve quando temos
uma voz amiga e humana que nos compreende,
apoia e incita a vencermos esta batalha.
Saúde!

JORGE CORREIA

F

ESCORPIÃO: Carta Dominante: A Imperatriz,
que significa Realização. Amor: Liberte-se do
passado. Saúde: Procure ser mais rigoroso
nas suas rotinas, não se desleixe. Dinheiro:
Ajude quem precisa de si.
Números da Sorte: 33, 14, 21, 4, 41, 6
SAGITÁRIO: Carta Dominante: 2 de Ouros,
que significa Dificuldade/ Indolência. Amor:
Pode apaixonar-se por alguém com quem tem
falado mais. Saúde: Faça ginástica em casa.
Dinheiro: Não se exceda nos gastos.
Números da Sorte: 19, 47, 25, 36, 40, 18
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Valete de
Copas, que significa Lealdade, Reflexão. Amor:
Deixe o ciúme de lado e fortaleça os laços com
o seu par. Saúde: Cuidado com os excessos
alimentares. Dinheiro: Não peça um novo empréstimo,
os tempos não estão para isso.
Números da Sorte: 27, 42, 31, 19, 4, 23
AQUÁRIO: Carta Dominante: O Mundo, que
significa Fertilidade. Amor: Aproveite bem todos os momentos que tem para estar com a
sua cara-metade. Saúde: Poderá sentir alguma fadiga física. Dinheiro: Conserve todos os seus
bens materiais. Números da Sorte: 36, 41, 15, 3, 37, 20
PEIXES: Carta Dominante: 8 de Paus, que
significa Rapidez. Amor: Evite as discussões
com o seu par. Saúde: Será uma época com
tendência para enxaquecas. Dinheiro: Dê mais
valor ao seu trabalho, e só terá a ganhar com isso.
Números da Sorte: 49, 27, 13, 31, 4, 29
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MADEIRENSES DE MÁSCARA
O Governo Regional da Madeira decidiu entregar máscaras aos cidadãos do arquipélago. Os equipamentos serão
reutilizáveis e podem tornar-se de uso obrigatório, admite o
governo regional, quando as restrições de circulação forem
aligeiradas.

EM DESTAQUE

MATERIAL ROUBADO EM ESPANHA
Um empresário de Santiago de Compostela foi detido por
ser o presumível autor do roubo de material médico e sanitário de um armazém na Galiza, avaliado em cinco milhões de
euros. O objectivo? Vendê-lo em Portugal, acredita a polícia
espanhola.

crise do coronavírus na Europa
HEIKO MAAS
E OLAF SCHOLZ

E

ste vírus não conhece nem
fronteiras nem cor de pele
ou nacionalidades. Todos
nos sentimos solidários com as pessoas em Bérgamo, Madrid, Estrasburgo e em muitas outras cidades
em Itália, Espanha e França.
Estamos profundamente comovidos
com a luta heróica dos enfermeiros e
enfermeiras, dos médicos e médicas
pela vida dos doentes. A pandemia da
covid-19 coloca todos os países europeus perante o maior desafio sanitário, social e económico desde a fundação da União Europeia. Uma das
verdades que a terrível pandemia rapidamente pôs a nu foi que, no início
da crise, a Europa não se encontrava
suficientemente preparada para enfrentar os seus diversos aspectos e, de
início, não foi capaz de dar uma resposta europeia convincente a todos
os problemas que dela resultaram. O
que agora é decisivo é que saibamos
dar uma resposta europeia abrangente
num espírito de solidariedade. Qualquer um dos nossos países apenas
será capaz de sair incólume da crise
se a Europa, no seu todo, conseguir
sair forte e unida.
Para todos nós na União Europeia,
a protecção dos cidadãos e cidadãs é
uma prioridade absoluta. A importância da ajuda é, para nós, por demais
evidente. Por isso, as capacidades
disponíveis na Alemanha estão a ser
utilizadas para tratar doentes graves
provenientes das unidades de cuidados intensivos de hospitais italianos
e franceses, ou para destacar pessoal
médico alemão para auxiliar os seus
colegas espanhóis. Enviámos material médico e ventiladores para Itália. E a bordo de aviões alemães, já
milhares de turistas europeus foram
evacuados de países em que a quali-

dade dos cuidados de saúde prestados
está, muitas vezes, bastante aquém da
encontrada na Europa.
De modo a reduzir a velocidade com
que o vírus se propaga, praticamente
todos os países da UE já decidiram
impor significativas restrições à circulação dos seus cidadãos. Em muitos locais, a vida pública praticamente
cessou para tentar evitar novos contágios. Estas medidas são acertadas
mas, ao mesmo tempo, têm profundas consequências nas nossas economias. O encerramento do comércio, o
cancelamento de eventos e a cessação
temporária da produção nas fábricas
fazem com que milhões de europeus
temam pelos seus empregos, pelas
suas empresas e pela sua subsistência.
Para fazer face a esta crise económica de que não têm qualquer culpa, os
Estados-membros dispõem de margens financeiras diferentes.
Praticamente todos os Estados-membros da UE já começaram a
criar programas de ajuda com vista à
protecção do emprego e das empresas. Em pouquíssimo tempo, todos os
países mobilizaram verbas avultadas
para facultar às empresas e oficinas
os necessários financiamentos intercalares e para auxiliar as pessoas de
forma simples e rápida.
Mas essas medidas, por si só, não
serão suficientes. As mães e os pais
fundadores europeus estavam cientes
de que a solidariedade da Europa não
é uma via de sentido único, mas sim o
seguro de vida do nosso continente. É
nesse espírito que temos de agir nesta crise histórica. Nesta pandemia do
coronavírus, precisamos de um sinal
claro a favor da solidariedade europeia. A Alemanha está pronta para dar
esse sinal. A tarefa comum da Europa é agora acompanhar os programas
existentes, preencher lacunas e tecer
uma rede de segurança para todos os
países da UE que necessitem de mais

apoios.
Importa agora dar mais um passo: urge garantir que os países mais
afectados pela crise do coronavírus
tenham, de forma simplificada, acesso aos meios adequados para garantir
a sua estabilidade financeira. Propomos assim que em todos os países da
União Europeia se garanta de forma
rápida e conjunta a liquidez necessária
para que a manutenção dos postos de
trabalho não dependa do capricho de
especuladores financeiros. Para tal, os
meios financeiros não podem ser su-

minado país, mas sim de ajudas rápidas e direccionadas. Algo que o MEE
pode proporcionar, se continuarmos
a desenvolvê-lo de forma sensata.
Além disso, propomos a criação de
um fundo de garantia pan-europeu
capaz de assegurar os créditos com os
quais o Banco de Investimento Europeu (BEI) disponibiliza liquidez às
pequenas e médias empresas nos diferentes países. Isso permitiria garantir, através dos bancos comerciais ou
de entidades financiadoras nacionais,
financiamentos intercalares, prazos

jeitos a condicionalidades desnecessárias, o que equivaleria ao ressurgir
de uma política de austeridade como
a que se seguiu à crise financeira e
que levou a que os Estados-membros
fossem tratados de forma desigual. Já
hoje, o Mecanismo de Estabilidade
Europeu (MEE) oferece a possibilidade de todos os países da zona euro
adquirirem capital em conjunto e nas
mesmas condições favoráveis. Para
Portugal, tal significaria ter acesso a
4,7 mil milhões de euros de “dinheiro
fresco”. Esses fundos devem poder
ser utilizados para financiar todas as
medidas necessárias no combate ao
coronavírus. Não precisaremos de nenhuma troika, nem de fiscalizadores
ou de uma comissão que desenvolva
programas de reformas para um deter-

de reembolso mais alargados e novos
empréstimos. E com o novo instrumento SURE, criado pela Comissão
Europeia para mitigar os riscos de desemprego em situações de emergência, será possível apoiar financeiramente todos os Estados-membros da
UE que, tal como a Alemanha com o
regime de lay-off, ajudam as empresas a salvaguardar os postos de trabalho em tempos de recessão económica. Finalmente, quando a crise estiver
superada, o importante será colocar
a economia europeia novamente no
caminho da recuperação económica
e do crescimento. Os Estados-membros da UE terão de unir as suas forças num espírito de solidariedade europeia e agir em conjunto para tornar
a União Europeia mais forte.

Emanuel
Rego
Representante de hipoteca Desjardins

Sempre disposto a
vos servir na vossa
língua: português,
francês e inglês
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França cancelou, Itália todos
passaram, Portugal e Canadá?
NATÁLIA FARIA
França e o Reino Unido já
cancelaram os exames de
conclusão do secundário e
de acesso ao ensino superior.
A Itália prepara-se para fazer o
mesmo. E em Portugal?
Exceptuada a decisão de arrancar
com a telescola para os alunos até ao
9.º ano, está tudo em aberto. O ministro da Educação, Tiago Brandão
Rodrigues, terá duas reuniões que
ajudarão a balizar o problema: com
o Conselho Nacional de Educação e
com o Conselho de Escolas, por um
lado, e com epidemiologistas, Direcção-Geral da Saúde, primeiro-ministro e Marcelo Rebelo de Sousa, por
outro. A decisão, que será anunciada
no dia 9, terá em conta os cenários
apresentados pelos técnicos sobre o
comportamento do vírus, sendo que
as reuniões serão “muito centradas
nas escolas, para tentar perceber
se poderão ou não reabrir, como e
quando”, adiantou uma fonte do ministério.
O dia 4 de Maio foi apontado por
António Costa como data-limite
para a reabertura das escolas. Desse
modo, os alunos do secundário teriam um mês de aulas para assimilar
o resto da matéria e prepararem os
exames marcados entre 15 de Junho
a 27 de Julho. O argumento a favor
deste cenário é que os alunos do secundário compõem um “universo
mais pequeno, cujo comportamento, por serem mais velhos, será mais
adequado à contenção do vírus. Por
outro lado, poderse-ia salvaguardar
uma distância que, com alunos mais
novos, não seria possível”. Mas esta
abertura parcial das escolas para o
secundário só avançará caso os especialistas concluam que a medida é
compatível com o pretendido “achatamento” da curva de contágio. Outra decisão que permanece em aberto é se e quando serão realizadas as
provas finais do 9.º ano, previstas
para a segunda quinzena de Junho,
e as provas de aferição do 2.º, 5.º e
8.º anos.
Nervosismo no 12.º ano
“O dia 9 vai ser o ‘dia D’. Esperamos que a decisão ponha a saúde
das pessoas em primeiro lugar”, declarou o presidente da Associação
Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto
Lima. No sábado, os directores das
escolas enviaram a Tiago Brandão
Rodrigues as suas propostas sobre o
rearranjo do calendário escolar. Sem
levantar o pano sobre as medidas
propostas, Filinto adianta que a principal preocupação são “os alunos do
12.º ano, que estão nervosos e angustiados com a questão dos exames
de acesso à universidade”. Enquanto

A

cá continuam em aberto cenários tão
diversos quanto as passagens administrativas ou o alargamento do
calendário escolar, França e Reino
Unido seguem uns passos à frente.
O Reino Unido já tinha anunciado
o cancelamento dos exames e, na
sexta-feira, o Governo precisou que
as notas resultarão de uma combinação entre a avaliação dos docentes e
o desempenho da escola e da turma.
Em França, o ministro da Educação
anunciou sexta-feira a substituição
da nota dos exames pela avaliação
contínua dos alunos até ao momento do fecho das escolas. O Governo não descarta a hipótese de as
aulas retomarem em Maio. Neste
caso, o ano lectivo prosseguirá até
4 de Julho “com mais aulas do que
o habitual”. A única excepção é a
manutenção da prova oral de Francês que se deverá manter, ainda que
em versão aligeirada. Em Itália, o
Governo prepara-se para estipular a
passagem administrativa dos alunos.
Citando o secretário de Estado italiano da Educação, o El País diz que
todos os alunos transitarão de ano,
mas que “isso não significa que os
insuficientes passam a suficientes”.
“O aluno poderá ser admitido no
ano lectivo seguinte, apesar da nota
insuficiente que teve, e terá de ter
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

aulas de recuperação”, acrescentou
o governante. Quanto ao exame de
acesso à universidade (maturità), se
as aulas forem retomadas no dia 18
de Maio, manter-se-á. Caso contrário — o que é o mais provável —, o
teste será transformado numa prova
oral de uma hora, com recurso a plataformas electrónicas.
No Canadá
Pouco a pouco as informações estão a chegar à nós. A decisão do secundário já está feita, um resumo e
percentagem dos dois primeiros boletins foram calculados e finalizados.
As primárias estão ainda em dúvidas
se vai haver aulas até agosto. Mas
podemos ver que alguns professores estão a enviar alguns deveres e
exercícios para as crianças poder
continuar as suas aprendizagens. Os
colégios e universidades são feitos a
distância por computador para que
os alunos possam finalizar os seus
cursos.
São também tempos difíceis para
as crianças e os profisionais da
educação.
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MAIS DE METADE DA POPULAÇÃO MUNDIAL CONFINADA EM CASA DEVIDO A COVID-19
De acordo com as contas da AFP, mais de quatro mil milhões de pessoas em quase 100 países ou territórios estão neste momento a cumprir medidas de confinamento. As populações em questão representavam hoje 52% da população mundial atual, estimada pelas Nações Unidas em 7,8 mil milhões de pessoas. Ao longo das últimas semanas, o número de
pessoas confinadas por causa do novo coronavírus (SARS-CoV-2) tem vindo sempre a progredir. A 18 de março, o número rondava os 500 milhões de pessoas, tendo aumentado
em poucos dias, em 23 de março, para mais de mil milhões de pessoas. Num período de apenas um dia, em 24 de março, as informações recolhidas já apontavam para mais de
dois mil milhões de pessoas confinadas a nível global. O número ia continuar a crescer e, num espaço de 24 horas, passaram a ser mais de três mil
EM DESTAQUE milhões de pessoas confinadas por causa da pandemia da covid-19.

O Homem que Descobriu que Lavar as Mãos
Salvava Vidas — e foi Ridicularizado por isso
AUGUSTO MACHADO

A

imagem de um homem careca de bigode com olhos de sono usando um fato e
laço antigos apareceu na homepage do
Google. Era um boneco de Ignaz Semmelweis,
um médico húngaro do século XIX conhecido como o pioneiro da lavagem das mãos. Ele
descobriu que esta prática de higiene básica,
considerada hoje completamente normal, obteve resultados fantásticos ao conseguir interromper a propagação de uma infecção em
1847, durante uma experiência realizada na
enfermaria da maternidade de um hospital
em Viena.
Mas se Semmelweis fosse vivo, ficaria provavelmente admirado por descobrir que vários milhões de pessoas ouviam agora as suas súplicas
por causa de uma pandemia que já causou milhares de mortos em todo o mundo. Isto porque
naquela altura nem mesmo médicos se preocupavam em lavar as mãos. A maioria dos seus
contemporâneos nem sequer chegou a ouvir os
avisos de Semmelweis.
Hoje, quando “lavar as mãos” é gritado por todas as bocas das autoridades de saúde pública,
dos anúncios luminosos nas auto-estradas aos
apelos dos médicos em todo o mundo, a história
da descoberta anti-séptica de Semmelweis ganhou uma nova ressonância. Os conselhos deste
homem, que já foi descrito como um mártir em
vida e um herói esquecido, só se tornaram uma
boa prática depois da sua morte precoce. Como o
Google sublinhou na sua homenagem, o médico

húngaro influenciou “várias gerações posteriores
ao mostrar que lavar as mãos é uma das formas
mais eficazes para prevenir a disseminação de
doenças”. “Infelizmente é preciso uma situação
como a que estamos a viver para Semmelweis
receber o que lhe é devido”, comenta ao The Washington Post o médico norte-americano Jordan
H. Perlow, um obstetra de Phoenix que ensina na
Faculdade de Medicina da Universidade do Arizona. “É o tipo de coisa que, da nossa perspectiva do ano de 2020, nos faz pensar ao olhar para
trás: ‘Como é que algo tão primitivo, básico e
fundamental como lavar as nossas mãos foi visto
de uma maneira tão negativa?’”
Ignaz Philipp Semmelweis nasceu na Hungria
em 1818 e começou a fazer clínica na maternidade do Hospital Geral de Viena em 1846 depois

de ter estudado medicina.
Passado pouco tempo, sentiu-se muito perturbado pela taxa de mortalidade materna extraordinariamente elevada registada numa das enfermarias. Num espaço onde trabalhavam médicos
e estudantes de medicina, 13% a 18% das novas
mães morriam de uma misteriosa doença conhecida como “febre pós-parto”, ou febre da puérpera, segundo o artigo da revista British Medical
Journal que sintetiza a sua investigação.
Por comparação, na enfermaria nas mãos das
parteiras, apenas 2% das mulheres morriam da
febre. Ninguém conseguia explicar a discrepância.
Semmelweis começou a escavar. Escrutinou
tudo, das condições ambientais às multidões que
entravam em cada enfermaria, tentando apontar
factores que pudessem provocar um surto de casos de febre.
Mas a única diferença óbvia estava nas parteiras. O que é que os médicos faziam de diferente
das parteiras? “Tudo estava em questão; tudo parecia inexplicável; tudo era duvidoso”, escreveu
no seu livro em 1861, A Etiologia, Conceito e
Profilaxia da Febre Pós-Parto. “Só o número de
mortes era uma realidade inquestionável.”
Finalmente, percebeu o que se passava depois
de um colega médico ter morrido com aquilo que
parecia ser um caso de febre pósparto a seguir a
ter-se cortado com um bisturi utilizado durante
uma autópsia realizada numa das mulheres. Os
médicos, realizava Semmelweis, dissecavam cadáveres infectados com as mãos nuas e desprotegidas. Depois, com essas mesmas mãos contaminadas, iam fazer partos. “Os médicos estavam
a inocular os seus doentes com a bactéria”, diz
Perlow. “Estavam literalmente imersos em pus
durante horas.” A bactéria ainda não tinha sido
compreendida como agente patogénico, mas
Semmelweis aproximava-se da resposta ao problema: ele acreditava que os médicos que realizavam autópsias deviam estar a espalhar à sua
volta partículas invisíveis de “matéria orgânica
animal em decomposição” através dos seus dedos. Por isso, pediu a todas as pessoas que tivessem de examinar uma mulher na sala de parto
para lavarem suas mãos com uma solução de
hipoclorito de sódio (lixívia) antes de entrarem,
especialmente aqueles que tinham acabado de
tocar em cadáveres.
Em poucos meses, o resultado desta simples
mudança higiénica simples era evidente e surpreendente: a taxa de mortalidade materna desceu para 1% a 2%, igualando a das mulheres da
enfermaria das parteiras.
Contra a teoria miasmática
Mas podia o simples acto de lavar as mãos ser
responsável pelo salvamento daquelas vidas?
Para alguns colegas de Semmelweis soava simplesmente a loucura que a culpa fosse das partículas invisíveis nas mãos dos médicos. Dana
Tulodziecki, professora de filosofia da ciência na
Universidade de Purdue, explica ao Washington
Post porque é que estas ideias pareciam tão radicas à luz do que a ciência da época defendia. As
pessoas

acreditavam na “teoria miasmática”, que dizia
que os odores tóxicos que flutuavam no ar eram
os principais responsáveis pela sua propagação
das doenças. Se se preocupavam em lavar as
mãos, defende Tulodziecki, era porque estavam
a tentar ver-se livre do cheiro e não das partículas. “Ninguém quis pensar que a responsabilidade pela morte de todas aquelas mulheres era dos
médicos”, afirma Tulodziecki. “Ninguém gostou
disso. Especialmente porque a enfermaria com

as parteiras tinha uma taxa de mortalidade baixa, mas os médicos era suposto saberem mais do
que elas.”
De qualquer forma, a professora de filosofia da
ciência sublinha que o médico húngaro não estava sozinho ao ter identificado a possível ligação
entre a febre pós-parto e as práticas pouco higiénicas dos médicos.
Nem que só tivesse publicado detalhadamente
os resultados da sua investigação em 1861, passados 14 anos sobre as suas experiências. O livro, descrevem os seus críticos, incluindo Tulodziecki, sofre de falta de foco e de um raciocínio
científico pouco rigoroso.
Em 1865, depois de sofrer um “esgotamento
cerebral”, Semmelweis foi internado num manicómio. Morreu de sépsis aos 47 anos, depois
de uma ferida na mão ter infectado. As teorias
sobre o que aconteceu ao médico no final da sua
vida oscilam entre aqueles que acreditam que o
ostracismo a que foi votado pelos círculos médicos contribuiu para a sua deterioração mental e
os que pensam que sofria de demência precoce.
Anos depois da sua morte, no seguimento do
desenvolvimento da teoria microbiana das doenças e de muitos avanços no campo da esterilização, a investigação de Ignaz Semmelweis foi
finalmente aceite.
Não se esqueçam de lavar as mãos.

A Cura do Infante
JOSÉ DA CONCEIÇÃO

C

árquere é uma
antiquíssima freguesia situada na
região de Viseu,
a pouco mais ou menos dez
quilómetros de Resende.
No local onde hoje se ergue a igreja de matriz
houve anteriormente um templo dedicado a uma
divindade romana, uma mesquita, uma ermida e
um convento.
O culto de Nossa Senhora do Cárquere é mais
antigo do que a nacionalidade. Conta-se que no
tempo da invasão árabe, quando o rei Rodrigo
perdeu a Espanha para os mouros, já se venerava
Nossa Senhora numa pequena ermida que existia
no local. Uma vez os mouros entrados, os cristãos trataram de esconder os objectos sagrados,
para que não fossem profanados. Assim, num
velhíssimo carvalho oco esconderam a imagem

veneranda de Nossa Senhora do Cárquere, uma
caixa com relíquias, os sinos da ermida e uma
cruz de prata. Passou-se o tempo e os objectos
sagrados foram esquecidos. Muitos anos depois,
nasceu Afonso Henriques, que havia de ser o primeiro rei de Portugal. Com grande desgosto de
D. Henrique e de D. Teresa, o infante nascera
sem acção nas pernas, do joelho para baixo.
Como era uso da época, as crianças de alta
condição social eram entregues a aios---ou aias,
conforme os sexos, que os educavam e, muitas
vezes, acompanhavam toda a vida.
Afonso Henriques teve como aio Egas Moniz,
cavaleiro de uma das mais antigas e importantes
famílias do Condado Portucalense.
Segundo a tradição, era Afonso Henriques um
menino muito pequeno, Egas Moniz teve um
sonho. Nesse sonho apareceu-lhe Nossa Senhora, que o mandou dirigir a Cárquere e cavar um
determinado local. Ali encontraria os restos de
uma ermida que lhe fora dedicada e uma imagem sua. Deveria, em seguida, mandar construir,
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no mesmo local, uma nova igreja e sobre o altar
colocar o infante enfermo, passando uma noite
de vigília.
Egas Moniz executou as ordens de Nossa Senhora, tal como lhe fora pedido em sonhos,
Assim que encontrou a imagem deu conta de
tudo ao conde D. Henrique e construiu a igreja. Teria Afonso Henriques cinco anos quando a
construção ficou terminada.
Egas Moniz partiu então para Cárquere com
o infante e pô-lo sobre o altar como a Senhora
mandara. Toda a noite passou de joelhos sobre o
lajedo, implorando à Virgem o milagre prometido e, na manhã seguinte, pôde ver maravilhado
o infante saltar do altar e começar a andar como
qualquer criança saudável.
O conde D. Henrique, agradecido a Nossa Senhora do Cárquere por lhe ter devolvido a saúde e a perfeição do seu primogénito, mandou
acrescentar à igreja um convento e Doou-o aos
cónegos regrantes de Santo Agostinho. A partir
de então foi possível a Egas Moniz educar o
seu pupilo e adestrá-lo no manejo das armas, de
modo a torná-lo no grande guerreiro que veio a
ser o primeiro rei de Portugal.
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EUA: LAR DE IDOSOS COM QUASE 800 CASOS SUSPEITOS DE COVID-19
Um lar de idosos situado em Pittsburgh, cidade do estado norte-americano da Pensilvânia, anunciou, esta terça-feira, que irá tratar todos os atuais
pacientes e funcionários (um conjunto de quase 800 pessoas) como se estivessem infetados com Covid-19. A decisão surge dias depois de as autoridades reportarem que 42 dos 450 idosos residentes no Brighton Rehabiliation & Wellness Center e dez dos mais de 300 funcionários acusaram
positivo por infeção pelo novo coronavírus. Em comunicado citado pela estação televisiva norte-americana CBS, o estabelecimento informa que
irá “isolar e tratar de forma agressiva qualquer pessoa que apresente sintomas”, ao invés de testar todos os casos
CRÓNICA
suspeitos.

Organizar o seu lar durante o Coronavirus

lógicos negativos. A maioria da população pas- vida nos dá bons benefícios que muitos entrenós
sa os seus dias em casa já há algumas semanas ignora.
www.ambianceconcepts.com
e devemos nos adaptar a “nova” realidade pelo Alguns benefícios da organização e arrumação:
a situação pandemia momento e para muitos alguns dos benefícios é 1-Reduz stress e ansiedade
associada ao corona- de passar tempo de qualidade com a família, co- 2-Melhora o sono
vírus e medidas gover- zinhar, ler livros que já lá vão alguns tempos que 3-Aumenta produtividade e criatividade
4-Economizar dinheiro
namentais implementadas as queríamos, mais não havia tempo.
quais inclui a distância social Hoje o tempo existe então por que não aprovei- 5-Reduz perca de tempo
por um período ainda indeterminando, modi- tar desta situação e do fato que a Primavera já 6-Melhor o seu bem-estar
chegou para fazer uma organização do nosso lar Começar a se separar dos bens materiais e a
ficou as nossas vidas de forma brusca.
ANABELA MEDEIROS

N

A mudança rápida da rotina diária e a restrição que forçamento tem um ligamento direito com dar mais importância às experiências do que às
da mobilidade tem para muitos uns efeitos psico- o nosso bem-estar. Pois, organizarmos a nossa coisas, você sentirá uma sensação de leveza e
liberdade. Se separar de alguns dos seus bens
nem sempre é coisa fácil para todos e por isso
há métodos para o fazer e de forma permanente
para que você possa começar a desfrutar das suas
experiências e não somente de objetos. Porém,
organizar pode-lhe parecer uma tarefa difícil,
mas com uma boa planificação, tempo e motivação você conseguira.
“O segredo para progredir é começar”
Mark Twain
Agora é um ótimo momento para fazer as coisas
que você estava adiando, porque estava "muito
ocupado". Uma forma fácil de começar é de descartar alguns itens desnecessários ou que você
não gosta mais. O tempo para fazer os impostos
está à porta para todos aqueles que ainda não fizeram então aproveite para se desfazer de todos
os papeis que já faz tempo que estão em cima
do móvel, documentos que não precisa e que só
ocupa lugar.
Faça um pouco de organização todos os dias,
começa por curtos períodos pois assim você pode
guardar a motivação e o desejo de continuar.
Organização da despensa e frigorifico
Muitas pessoas já tinham muitos alimentos antes da quarentena, portanto há uma boa chance
de que sua despensa esteja cheia e desordenada.
“Organize a sua despensa por categoria, para
que você possa sempre encontrar o que precisa,
mesmo quando estiver totalmente abastecido”,
organizar o frigorifico a despensa ajudará você
a saber exatamente o que você precisa quando ir
às compras e evita desperdícios.
Boa organização e Fique Bem!
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MISS INGLATERRA VOLTA A TRABALHAR COMO MÉDICA PARA COMBATER A COVID-19
Bhasha Mukherjee, coroada Miss Inglaterra em 2019, regressou ao Reino Unido para voltar a trabalhar enquanto médica no Serviço Nacional de Saúde britânico e ajudar a combater a Covid-19. A Miss encontrava-se em Kolkata, na Índia, a fazer voluntariado junto dos mais carenciados, conta a CNN. Ainda assim, regressar a Inglaterra não foi fácil para
Mukherjee, considerando que a Índia também se encontra em confinamento social obrigatório devido ao surto do novo coronavírus. Para voltar ao país, a Miss teve mesmo de fazer
um apelo ao Governo britânico para que a ajudasse a regressar a Inglaterra para ir “lutar contra o vírus na primeira linha de combate”. Mukherjee acabou por chegar na passada
quarta-feira após o consulado British High Commission, em Kolkata, ter conseguido encontrar um voo que a levasse a casa. A viagem demorou cerca
de 30 horas e contou com uma paragem em Delhi e Frankfurt antes da aterragem no aeroporto de Heathrow, em Londres.
CRÓNICA

E SE FOSSE POR CÁ?
HELIO
BERNARDO
LOPES

E

m Portugal, quando se vive
na política e não
se tem nada de concreto para dizer ou propor, diz-se o que possa mostrar-se possível, tendo em
conta as circunstâncias. O que
importa, claro está, é dizer alguma coisa.

Ouvindo ontem a intervenção dominical de Luís Marques Mendes,
lá nos surgiu o que acabo de referir, de resto muito ao jeito deste
nosso concidadão. Como teria de
dar-se, lá nos veio com a já doentia responsabilização das autoridades chinesas, supostamente por terem omitido o que se passava. Um
tema em que a leitura da entrevista
recente de Guilherme Valente lhe
seria muito útil. Se por acaso Luís
a não leu, nada como vir a fazê-lo
num destes dias. Em contrapartida,
sobre o comportamento de Trump
nos Estados Unidos, bom, ficou-se
pela zona do zomba-e-segue.
Imagine agora o leitor, sobretudo
se teve a oportunidade de visionar
a brilhante entrevista de ontem da
Ministra da Saúde, Marta Temido,
que se registava em Portugal, com o

Governo de António Costa em funções, o que tem vindo a desenrolar-se nos Estados Unidos, liderados
por Donald Trump. Consegue imaginar o que Luís e todos os restantes
comentadores de serviço nas nossas
televisões diriam? Provavelmente o
Governo não duraria mais uma semana. Lamentavelmente, Luís Marques Mendes fugiu completamente
a abordar o que tantos cientistas
credenciados vêm dizendo: a doença que isolou o mundo em casa poderia já estar entre humanos há vários meses ou anos, surgindo apenas
agora uma manifestação pandémica
como a que está a desenrolar-se. Dizem esses cientistas que o coronavírus poderia já viver entre humanos
há muito mais tempo.
É neste sentido que se pronuncia
o académico Ian Lipkin, professor
de Epidemiologia na Columbia
Mailman School of Public Health,
que confessa que o vírus poderá ter
evoluído para uma forma mais letal:
acho que o coronavírus, provavelmente, já circula em humanos há algum tempo, mas poderemos nunca
conseguir reconstruir esse caminho,
poderia estar a circular há meses ou
mesmo anos. Do mesmo modo, um
estudo recente, publicado na Nature
Medecine Magazine, defende que o
coronavírus já estaria em seres humanos há anos.
Também o académico Robert
Gary, professor na Tulane University School of Medicine, nos expõe
que há alguns coronavírus que conhecemos que circularam entre nós
durante décadas antes de descobrirmos o primeiro. Custa acreditar que
Luís Marques Mendes desconheça
a existência destas posições de gente cientificamente qualificada, que
são mesmo hipóteses muito vero-

símeis. Basta conhecer um pouco
de história da vida humana, para
tal lendo, por exemplo, as obras de
Jared Diamond. A ser assim, como

gadeiro-general norte-americana,
Janis Karpinsky. Ou que meditasse
no que nos deixou o major-general
norte-americano, Oswald Le Win-

temos de acreditar, é muito desagradável ouvir Luís Marques Mendes
seguir pela batuta de Donald Trump
e, sobretudo, de Mike Pompeo, que
foi até diretor da CIA, uma estrutura que, desde sempre, se vem dedicando à prática sistemática de crimes. E volto aqui a Luís Marques
Mendes: seria de grande utilidade
que adquirisse e lesse a obra da bri-

ter, surgido em Portugal pelas Publicações Europa/América.
O que estas considerações de ontem de Luís Marques Mendes mostram é a subconsciente subordinação política portuguesa à grande
estratégia dos Estados Unidos: se
eles dizem, logo é verdade. Quem
não seguia esta partitura era o velho
Salazar.

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.

A SUA LIVRARIA PORTUGUESA
COM BONS PREÇOS COM CERTEZA

É com isso que
os nossos profissionais
estão totalmente
comprometidos.

ESPECIAL DO MÊS DE MARÇO

LIVROS E CD’S A 5$
ABERTO DE 2ª A 5ª DAS 9H ÀS 17H

4231-B BOUL. ST-LAURENT


514 342.8000
dignitequebec.com
4525, chemin
de la Côte-des-Neiges
Montréal
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“CONTOS E LENDAS TRANSMONTANOS” VÃO FICAR REGISTADOS EM DOIS VOLUMES
A iniciativa resultou de um projeto apresentado por Alex Rodrigues, um aficionado das tradições, natural do concelho de Bragança, e que foi um
dos vencedores, na área da Cultura, do Orçamento Participativo Portugal 2017. Nos últimos três anos, a Direção Regional de Cultura do Norte
(DRCN) ajudou o autor a concretizar o projeto que consistiu “na recolha exaustiva de contos e lendas” dos concelhos de Bragança e Vinhais,
como indicou à Lusa aquela entidade.
A edição em dois volumes dos “Contos e Lendas Transmontanos” será o culminar do projeto e a apresentação
CULTURA
pública fica guardada para um momento posterior à situação de crise pandémica que Portugal enfrenta.

Governo da Madeira recalendariza
festas da Flor e do Vinho para setembro

U

ma informação veiculada pela secretaria regional de Turismo e Cultura,
através da direção do Turismo, informa que o Governo da Madeira “decidiu
reajustar o calendário de Animação Turística
2020 em resultado da pandemia mundial da
Covid-19”.
Destacando “todo o efeito que tem causado nos
mercados emissores e no destino Madeira”, este
departamento do executivo insular refere que
“na realidade impediu que decorresse conforme
programado”.
Sobre a Festa da Flor que estava programada
para entre 30 de abril e 25 de maio, a secretaria
regional sublinha ser uma “decisão sensata” o
seu adiamento para o mês de setembro.
“Esta recalendarização da Festa da Flor para o
nono mês do ano fez com coincidisse com a Festa do Vinho da Madeira, que decorre anualmente
neste mês das vindimas”, realça,
Por esta razão, a secretaria regional de Turismo
e Cultura da Madeira “decidiu realizar os dois
eventos em setembro, reorganizando toda a programação”, decorrendo entre os dias 03 e 27.
Os momentos altos destes cartazes, nomeadamente o cortejo da Festa da Flor, fica agendado para dia 6 de setembro, enquanto a Vindima

ao vivo no Estreito de Câmara de Lobos deverá título excecional e só para 2020, vai potenciar
um momento muito importante para a Região a
acontecer a 12 do mesmo mês.
O secretário regional de Turismo e Cultura, nível turístico”.
Eduardo Jesus, considera que “a junção do gran- Também considera que “vai permitir que seja

de evento que constitui já a Festa da Flor, com o grande momento de relançamento do destino
a Festa do Vinho da Madeira, no mesmo mês, a Madeira junto dos mercados de origem de turistas, quer nacionais, quer internacionais”.
“O efeito pretendido decorre da necessidade de
impor ao mercado um grande acontecimento que
constitua a viragem de uma página face à crise
dor de Ourém, são alguns dos protagonistas da em que nos fez mergulhar a covid-19”, vinca o
película, realizada por Marco Pontecorvo, que governante insular.
Eduardo Jesus pretende que estes eventos “departicipou em sucessos como ‘A Guerra dos
volvam a confiança do mercado, o bem-estar e a
Tronos’, ‘Firewall’ e ‘Cartas para Julieta’.
O filme, que conta também com as participa- alegria às pessoas, residentes ou visitantes”, suções de Harvey Keitel, ator conhecido de ‘Os blinha no mesmo documento.
Esta secretaria também anuncia que fica canceCavaleiros do Asfalto” e ‘Taxi Driver’, de Scorsese, ou ‘Cães Danados’ e ‘Pulp Fiction’, de Ta- lada a edição 2020 do Festival do Atlântico, que
rantino, ou Lúcia Moniz, conta a história dos decorre usualmente em junho, em que em cada
acontecimentos de Fátima em 1917, com base sábado do mês, na baía do Funchal, há espetáculos piromusicais, conjugando o fogo de artifício
nas Memórias da Irmã Lúcia.
O contexto político de então e as pressões que com a música,
“A realidade que ainda vivemos da pandemia
tentaram forçar os videntes a recontar a história
da
covid-19 não se coaduna com a característica
do que tinham vivido estão retratadas na película. A estreia nos Estados Unidos estava prevista do Festival”, pois a alegria que transmite “colide, em parte, com o quadro atual que vivemos,
para 24 de abril.
a exigir algum recato e consideração por quem
sofre”, indica a secretaria.
O calendário de animação da Madeira ainda inclui até ao final do ano o Festival Colombo, na
ilha do Porto Santo (23 a 27 setembro), o Festival da Natureza (06 a 11 de outubro) e as Festas
do Fim do Ano (01 de dezembro a 10 de janeiro).
A covid-19, causada pelo novo coronavírus
SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda
que pode desencadear uma pneumonia.
Detetado em dezembro de 2019, na China, o
novo coronavírus já infetou mais de um milhão
de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 59 mil.
Portugal encontra-se em estado de emergência
desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do
dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

Estreia do filme ‘Fátima’
adiada
devido à pandemia
“O desenvolvimento da propagação da Co-

vid-19 obrigou ao fecho de muitos cinemas e
à consequente alteração de datas de estreia.
O filme ‘Fátima’ não vai ser exceção e terá
também de alterar a data de estreia quer em
Portugal quer noutros países, incluindo nos
Estados Unidos da América. De momento,
não está prevista nova data de estreia”, disse
Nuno Gonçalves.
A antestreia do filme aconteceu em Leiria, na
semana passada, perante algum clero - entre o
qual o cardeal António Marto - e funcionários
do Santuário de Fátima. Atores como Sónia
Braga, como Irmã Lúcia, Joaquim de Almeida
(padre Ferreira), ou Goran Visnjic, conhecido
da série Serviço de Urgência, como administra-
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ALUNOS ESTÃO MAIS AGITADOS E ANSIOSOS E QUEREM REGRESSAR À ESCOLA
São os primeiros dados preliminares do inquérito online do Observatório de Políticas de Educação e Formação, que pretende medir o impacto da
covid-19 no sistema de ensino português. Em 16 de março as escolas fecharam e cerca de dois milhões de crianças e jovens passaram a ter aulas à
distância. A reavaliação ao encerramento das escolas será feito pelo Governo na próxima quinta-feira, dia 09 de abril. O Observatório de Políticas de
Educação e Formação decidiu analisar o impacto do confinamento junto dos alunos e descobriu que três semanas depois da suspensão das aulas, a
maioria dos alunos (64,7%) queria “voltar à escola logo que possível”. A conclusão tem por base 1.200 respostas de pais
e encarregados de educação que mostram ainda que a maioria das famílias está a cumprir as ordens de confinamento.
MEDIA

Layoff já chegou à comunicação social

O

jornal A Bola, o mais antigo periódico desportivo português, vai enviar 50
trabalhadores para layoff na sequência
da perda de receitas provocada pela pandemia
da covid-19, confirmou a presidente do Sindicato dos Jornalistas, Sofia Branco. A medida
foi comunicada aos trabalhadores, mas ainda
não foi formalizada, e afectará apenas a redacção do Porto.
A ele junta-se um layoff simplificado e redução
de horário no Jornal Económico, sendo estas as
primeiras grandes consequências laborais visíveis
da actual crise nos media na semana em que se espera do Governo um pacote de medidas para fazer
face à quebra brutal no sector.
O director d’A Bola, Vítor Serpa, confirmou que
existe a intenção de recorrer ao layoff para “fazer face a esta situação absolutamente inesperada, única” e de duração imprevisível, sublinhando
que “a principal preocupação é encontrar procedimentos que assegurem tanto quanto possível o
essencial, que é a manutenção dos postos de trabalho”.
E recorda que “A Bola sempre se orgulhou de ser
o único jornal desportivo que nunca fez um despedimento colectivo”. Com “o desporto no congelador há dois meses, o fecho de muitos postos de
venda, e a crise que a imprensa já atravessava”,o
director d’A Bola espera que “o Governo perceba
que tem de haver um apoio generalizado, como
aquele que estará já a ser negociado”, mas avisa
que os jornais, que dependem também das vendas
em papel, “que caíram desamparadamente”, exigem soluções específicas. Segundo Sofia Branco,
dos trabalhadores afectados por este layoff, 28 são
jornalistas, grupo que inclui todos os fotojornalistas da redacção do Porto. A direcção do jornal,
disse ainda a presidente do Sindicato dos Jornalistas, “já deu indicação aos trabalhadores de que
vão para layoff”. O parecer que o sindicato tem de
emitir à aplicação do layoff “é que não está devidamente fundamentado, por não terem sido apresentados nem os números nem os documentos necessários para o sustentar”, precisa. “Não estamos
a dizer que não há uma razão, mas os números
que sustentam as quebras não nos foram apresentados”. O caso d’A Bola, que como os restantes
desportivos está a sofrer o embate das medidas
de contenção do novo coronavírus com especial
violência, desde logo pela interrupção das provas
desportivas no país, pode ser a ponta do icebergue
num sector que há semanas pede a intervenção do
Governo.
25% NO HORÁRIO E NO SALÁRIO
Outro caso em que o layoff já foi mesmo accionado é o do Jornal Económico (propriedade da
empresa Megafin SA), que esta segunda-feira à
noite anunciou no seu site ter adoptado a “semana
de trabalho de quatro dias” para enfrentar a crise
causada pela pandemia. “A decisão de recorrer ao
layoff simplificado previsto nas medidas de apoio
às empresas afectadas pela crise da covid-19”,
escreve o jornal, uma decisão que “permite assegurar a qualidade editorial e a manutenção dos
postos de trabalho dos cerca de 40 profissionais”.
Observando que “o investimento publicitário
caiu cerca de 50% desde o início da pandemia”
e que, até ao momento, “o Governo não avançou

quaisquer medidas de apoio ao setor”, o Jornal
Económico adianta que a decisão de recorrer ao
layoff foi comunicada ontem pela administração
do jornal. O PÚBLICO apurou ainda que uma
parte dos funcionários administrativos e quatro
jornalistas ficaram em layoff total.
O Sindicato dos Jornalistas tem ainda recebido
“indicações de dezenas de publicações e rádios da
imprensa local e regional de que ou suspendem
a actividade ou estão a dispensar trabalhadores”,

um cenário que se repete de norte a sul e que pode
envolver dispensas ou layoff, diz Sofia Branco.
Nas últimas semanas, “houve já uma dúzia de
publicações que suspenderam a edição em papel;
metade delas não tinham edição digital e pararam
mesmo”, adiantou ao PÚBLICO João Palmeiro,
presidente da Associação Portuguesa de Imprensa
(API). Palmeiro prevê que “nas revistas mensais
[moda, economia, automóveis, entre outras] vamos assistir à suspensão de várias publicações já
no final de Abril”. E aí, antecipa, haverá casos de
layoff. “A nível nacional há sinais de que alguns
grandes grupos poderão optar pelo layoff, que são
basicamente os que estavam com dificuldades antes da pandemia”, adianta ainda Sofia Branco.
O PÚBLICO contactou a Media Capital e a Cofina sobre o impacto da crise e possível recurso
a layoff ou à dispensa de trabalhadores, mas não
obteve ainda resposta. Fonte oficial do grupo Impresa, por seu turno, diz ao PÚBLICO não estar
“a equacionar, à presente data, o recurso a instrumentos como o layoff nem a despedimentos colectivos”, mas admite a necessidade de “reduzir
custos” face à “queda brutal de receitas”. A Impresa diz que endereçará “em primeiro lugar outras rubricas orçamentais”. Já Afonso Camões,
administrador do Global Media Group (que inclui
desde o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias
até à rádio TSF e gráficas), diz que estão a trabalhar “com cada uma das direcções de cada uma
das empresas do grupo”; “aplicar a mesma receita
a todas era um erro nesta altura”. Questionado sobre se ponderam recorrer ao layoff ou à dispensa
de colaboradores, Camões diz que há muitos cenários em cima da mesa. “Estamos a encarar essa
hipótese, sim”, salvaguardando que nada está decidido e que a vontade é “manter postos de traba-

lho” e “procurar a sustentabilidade da empresa”
face a quebras de receitas na ordem dos 70% no
sector.
Tal como João Palmeiro, Camões acha que o
modelo de layoff simplifi cado criado no âmbito
das medidas para combater os efeitos económicos
da covid-19 “não serve para o sector” dos media.
“Suspendemos a produção e deixamos de existir”,
argumenta.
Medidas esta semana
Luís Nazaré, director executivo da Plataforma
de Media Privados (que reúne Global, PÚBLICO,
Cofina, Impresa, Media Capital e Renascença),
considera “naturalíssimo que todos [os grupos de
media] estejam a fazer as suas contas e a equacionar os diferentes cenários”. Sobre dispensas ou
layoffs, diz não saber de medidas concretas das
empresas que integram a entidade. “Todos estão a
tentar preservar o mais possível os postos de trabalho, mas isso vale o que vale perante a realidade
que temos”, afirma o representante desta plataforma, que já enviou ao Governo um pacote de propostas para apoio ao sector.
A ministra da Cultura prometeu anunciar esta
semana medidas para o sector. João Palmeiro diz
que, da parte da API, a principal preocupação é
que, sabendo que haverá apoios, estes cheguem
num curto prazo de tempo”. O Sindicato dos Jornalistas teme que, “à semelhança de outros sectores, metade dos pedidos venham a ser um aproveitamento para justificar reduções de pessoal”, e
frisa a importância da fiscalização e da presença
da Autoridade das Condições para o Trabalho no
terreno. Para já, diz Sofia Branco, “há sinais de
que alguns grupos e empresas não aguentarão durante” a própria pandemia; “toda a imprensa escrita é mais vulnerável, mas as rádios [também]
estão numa situação muito complicada com as
quebras de publicidade, e o mesmo acontece na
televisão”.
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Seguros / Financeiros

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

assure-toi.ca
SEGUROS

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

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

Doença Grave
Invalidez | Vida

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

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

PLANO POUPANÇA

Renovações

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

Restaurante

Tel.: 514-575-9605

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

GILBERTO
ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES
LIGEIRAS

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

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

Contabilista

T.: 514.668.6281

Seguros / Financeiros

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

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

T.: 514 884.0522

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

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

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

RBQ: 5599469301

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

www.acaixa.ca

PORTUGUESA DE LAVAL
SANTA CRUZ

FILARMÓNICAS

DIVINO ESPÍRITO SANTO
PORTUGUESA DE MONTREAL

T.: 450.681.0612
T.: 514.844.1011
T.: 514.844.1774
T.: 514.982.0688

PALAVRA CRUZADA

SUDOKU

4

Paulo F. Gonçalves

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656
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RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Folar de Carne á Transmontana

INGREDIENTES:
Farinha – 1 Kg; ermento de Padeiro – 30 gr; Ovo – 12; Ovo – Para Pincelar; Manteiga – 250 gr; Azeite – 50 gr; Salpicão – A gosto; Presunto – A
gosto; Linguiça – A gosto; Toucinho – A gosto; Sal – A gosto
MODO DE PREPARO:
Desfaz o fermento de padeiro num pouco de água morna, depois de desfeito cria um monte de farinha e faz um buraco no meio, deita lá dentro
a água com o fermento, seguido dos ovos (á temperatura ambiente), e
amassa tudo muito bem. Depois volta a fazer um buraco a acrescenta
a manteiga derretida e o azeite e um pouco de sal (não é preciso muito
porque as carnes já são um pouco salgadas), e volta a amassar tudo
muito bem, se for preciso acrescenta um pouco de água, bate ela bem
até que ela não pega no alguidar ou bancada. Depois polvilha com farinha e deixa ela descansar e levedar pelo menos
1 hora num local quente. Quando tiver passado o tempo, divide a massa em 3 partes, põe a primeira parte num tabuleiro untado com margarina (ou papel anti-aderente) para ir ao forno, espalma um pouco e dispõe as carnes por cima
dessa bola, podes escolher as carnes que quiseres, chouriços, carnes assadas ou até frango já cozido servem bem,
depois põe outra parte da massa e repete o processo e por fim põe a ultima parte e molda para fazer uma bola. Agora
volta a pôr de parte mais 1 hora num sitio quente para levedar mais um pouco. Pincela com um ovo batido o topo e
lava a cozer em forno quente uns 200C, o folar deve estar pronto em uns 45 minutos.

HORIZONTAIS: 1. País europeu que mantém escolas, restaurantes e bares abertos. Redução de para. 2. Biscoito com a forma de
letra. Relativo à face. 3. Cálcio (s.q.). Estudar muito (esc.). 4. Altar.
Serão até de madrugada. 5. Sigla de cash on delivery. Poeira. Graceja. 6. Primeiro romance de José Luís Peixoto, com o qual venceu
o Prémio José Saramago (duas palavras seguidas). 7. Nome da
letra N. Suspiro. Avançavam. 8. Eles. Joana d’(...), heroína francesa (1412-1431). Autores (abrev.). 9. Ir um navio (de bandeira portuguesa) de encontro a outro (venezuelano). 10. Fio ténue. Elemento
de formação de palavras que exprime a ideia de ombro. 11. Grande
porção (popular). Desenfiar contas (Minho).
VERTICAIS: 1. Persiste em Moçambique mantendo crise alimentar no sul do país. Prefixo (novo). Abreviatura de frei. 2. Servir-se de.
Tentativa. 3. Tens a natureza de. Doença das glândulas sebáceas.
Botequim. 4. Dez vezes dez. Interjeição (espanto). Transportes
Aéreos Portugueses (colocou milhares em layoff). 5. Ave africana.
Elogio. 6. Africano. Dar mios. 7. No Sri Lanka (Ceilão), joeiramento
de areia, na praia onde se enterraram ostras, para obter pérolas
e aljôfar. Capital da Itália. 8. Investigadores desta Universidade
desenvolveram um exoesqueleto controlado pelo cérebro do utilizador. 9. Fogueira. Hectare (símbolo). Trituro com os dentes. 10.
Rádio (s.q.). Acontecimento comovente. Símbolo de miliampere.
11. Estrela de primeira grandeza da constelação da Águia. Aplicar.

Mercredi, le 8 avril 2020

PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS

EMPREGOS

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

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

UMA ESCOLHA CERTA

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

LES ENTREPRENEURS

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

Victor ou
Constantino
514-750-4670

†

JOSÉ GOUVEIA
1924 – 2020

É com grande pesar, que a família
vem por este meio informar o falecimento em Montreal, no passado
dia 3 de abril de 2020, com 95 anos
de idade, de José Gouveia, esposo
Natália Lopes, natural de Rabo de
Peixe, São Miguel, Açores. Ele deixa
na dor a esposa Natália, filhas/o Zélia, Gabriela (Paul), Beatrice (Tony)
e Tony (Zélia), netos/as Frank (Lise),
Richard, Nathalie, Michael, Brenda
e Kevin, a bisneta Elena, o cunhado
António Lopes (Isabel), assim como
sobrinhos/as, primos/as, restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estam a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
6825 Rue Sherbrooke Est, Montréal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
cell. 514-918-1848
Devido às presentes circunstâncias, o velório teve lugar
na privacidade dos seu familiares, tendo-se seguido uma
litúrgia de corpo presente na Capela do Complexo funerário. Foi de seguida sepultado em cripta no Cemitério
Notre-Dame-Des-Neiges. Uma missa em sua memória,
para os familiares e amigos, terá lugar na Igreja Santa
Cruz, numa data ulterior a anunciar. Em vez de flores,
poderão ser feitas doações em sua memória à Sociedade Canadiana do Cancer (Canadian Cancer Society).
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.

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

514-242-7649

ENCONTROS

Português reformado (1m70 e 75kilos) em
forma deseja conhecer senhora entre 65 e
73 anos de idade, boa aparência para conviver. Deve gostar de viajar.
450-632-6041
SERVIÇOS

Linhas da mão
e cartas.
Vidente com
dons naturais.
Resolve os seus
problemas
sem voodoo.
Rosa: 514-893-8213
SERVIÇOS
RAPAZ DE 15 ANOS E TEM UM PORSCHE
Um rapaz de 15 anos chega a casa num Porsche e os pais
gritam: – Onde conseguiste isso?
Calmamente ele responde: – Acabei de o comprar.
– Com que dinheiro? Nós sabemos quanto custa um Porsche.
– Bem este custou-me 15 Euros.
– Quem venderia um carro destes por 15 euros????
– A senhora ali em cima da rua.Ela viu-me passar de bicicleta e perguntou-me se eu queria comprar o Porsche por
15 euros.
– Santo deus – exclamou a mãe, deve abusar das crianças. João vai já lá cima ver o que se passa…
O pai foi a casa da senhora enquanto ela plantava calmamente petúnias no jardim apresentou-se como sendo o pai
do rapaz a quem ela tinha vendido o Porsche e perguntou-lhe por que tinha feito aquilo.
Bem – disse ela – Hoje de manhã o meu marido ligou pensei que estava numa viagem de negócios, mas não. Fugiu
e foi de férias com a secretária para o Havai e pediu-me
que lhe vendesse o Porsche e lhe mandasse o dinheiro,
e eu vendi.
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Como fazer um ovo de páscoa em casa?

A

cho que ninguém sabe realmente organizar uma Páscoa em casa. Normalement vamos a igreja rezar, comer todos juntos em família e dar chocolatinhos as
nossas crianças.
Tudo isto mudou quando esta doença maldita
apareceu há um mês. Estamos fechados em casa,
e podemos só sair de casa para algumas compras
e algumas coisas que precisamos para a nossa
família.
O tempo passou rapidamente, você pode não ter
percebido, mas este domingo (12) já é Páscoa.
Todos os anos, um símbolo ganha protagonismo neste período e vira objeto de desejo ou de

tria criou o chocolate fracionado. “No lugar da mármore ou granito. A ideia é variar rapidamenmanteiga de cacau, ele leva gordura hidrogena- te a temperatura do chocolate puro para adaptáda. Com isso, resiste mais ao calor”, ressalta o -lo ao clima mais quente da nossa região.
chef Thiago Sá.
“Com o chocolate ao leite, por exemplo, você
primeiro derrete ele a 45º C. Depois, bota numa
2) ESCOLHA O CHOCOLATE CERTO
pedra e vai mexendo até baixar a temperatura a
Os especialistas reconhecem que há uma dife- 28º C. Aí, você aquece de novo até 31º C. As
rença de sabor entre o chocolate puro e o fra- temperaturas precisam ser exatas, e cada chococionado por conta da gordura hidrogenada. Isso late tem as suas”, explica o chef Thiago Sá.
não quer dizer, no entanto, que usar o fracionado Por isso, os especialistas não recomendam arprejudique seu ovo de páscoa.
riscar: “Não é algo muito prático, né? E em casa
“Existem marcas boas que fazem chocolates a pessoa geralmente não tem os utensílios ideais,
já temperados. O ideal é que você escolha uma, como um termômetro bem aferido e uma bancafaça o seu ovo, prove, e assim vai vendo qual da de pedra”, comenta Joyce Gusmão.
O PASSO A PASSO DO PREPARO:
1) DIVIDA E PIQUE O CHOCOLATE
A sua barra de chocolate virá marcada em bloquinhos. Pegue a gramatura total da barra, divida
pelo número de bloquinhos e estime quanto pesa
cada um deles. Daí, defina quantos gramas de
chocolate você vai precisar e corte seguindo os
blocos. Depois, pique-os em lascas finas.
2) DERRETA O CHOCOLATE
Existem duas formas de derreter o chocolate,
cada uma com suas características:

demonstração de afeto entre as pessoas: o ovo
de páscoa. Apesar das contigências atuais, neste
ano não será diferente. O termo ‘como fazer um
ovo de páscoa em casa’ tem aparecido entre os
mais buscados no Google na última semana, em
meio a tantos outros sobre Covid-19.
O interesse tem duas faces: ou as pessoas estão
querendo garantir a páscoa da família sem sair
de casa, ou estão buscando empreender e tirar
alguma renda extra neste período.
De qualquer forma, consultei vários lugares e
apanhei algumas informações: como criar um
ovo de páscoa em casa?
DICAS SOBRE O CHOCOLATE:
1) ENTENDA AS DIFERENÇAS
A primeira coisa a saber é que existem dois
tipos de chocolate: um chamado de ‘puro’, ou
‘nobre’, e outro chamado de ‘fracionado’ ou
‘temperado’. Para não arriscar seu investimento, fique com o segundo. Como explicam os especialistas, o puro é 100% feito de manteiga de
cacau. Por isso, é frágil ao calor. “Quando você
trisca num chocolate desses, o calor da mão já
faz ele derreter”, explica Joyce Gusmão.
“Você pode fazer um ovo de chocolate puro colocando na geladeira, mas quando você tirar da
forma eu não dou dois minutos para ele derreter
todo”, conta a confeiteira caseira Juliana Silva.
É possível encontrar ovos de páscoa feitos de
chocolate puro, feitos por chefs experientes. Eles
usam uma técnica chamada ‘temperagem’, que
exige uso de utensílios de cozinha industrial.

você gosta mais”, recomenda a chef Joyce Gusmão.
“A maioria desses chocolates que compramos
no supermercado tem gordura hidrogenada. E
todo mundo come e tem a sua marca preferida,
né?”, reflete Joyce. Ela não recomenda as barras
de supermercado para a fabricação dos ovos de
páscoa.
Juliana Silva recomenda algumas marcas de
chocolate fracionado: “Mavalério, Sicao, Harald, todas marcas brasileiras de qualidade. É
possível encontrar em lojas quaisquer de confeitaria ou em sites de internet”.

BANHO-MARIA: Coloque o chocolate picado numa tigela de vidro e coloque a tigela sobre
uma panela com água fervendo em fogo baixo. Mexa constantemente. ATENÇÃO! Tome
cuidado para que o fundo da tigela não toque a
água, pois pode queimar o chocolate.
MICROONDAS: Numa tigela de vidro, aqueça o chocolate por 30 segundos. Retire, mexa
bastante com uma espátula e aqueça por mais 30
segundos. Repita o processo até obter um derretimento homogêneo. ATENÇÃO! Não tente
poupar tempo e colocar mais do que 30 segundos, pois você pode queimar o chocolate.
3) COLOQUE NUMA FORMA
Existem dois modelos principais de forma, cada
um com suas características:

Chefs fazem ovos com chocolate puro
(Foto: Thiago Sá)

3) NÃO ARRISQUE A TEMPERAGEM
A temperagem exige ambiente com ar-condiPensando em quem trabalha de casa, a indús- cionado, termômetro de cozinha e uma pedra de

COM SILICONE: possui duas faces, sendo
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EMPREGOS
CASAL DA SEMANA

EMPREGOS
AMIGAS DA SEMANA

EMPREGOS
FOTO DA SEMANA

que uma encaixa na outra. Entre elas, uma capa
de silicone, tudo isso em formato de uma banda
do ovo.
Como usar: despeje o chocolate até a altura
marcada na forma. Ponha a capa de silicone e
pressione levemente para que o chocolate se espalhe. Feche com a outra face e volte a pressionar. Vire a forma com a concavidade para baixo
e passe os dedos levemente nas bordas, para que

O ovo pode ser trufado ou ser preenchido
(Foto: Dolce Vila)
5) DÊ UM TOQUE FINAL
Com a casca do ovo pronta, é hora de usar a
criatividade. Você pode preenchê-lo até em cima
com algum recheio - criando o chamado ‘ovo de
colher’ - ou colocar um creme e selar com uma
nova camada de chocolate – criando o chamado
‘ovo trufado’.

ele termine de se espalhar. Leve à geladeira.
TRADICIONAL: forma de plástico com apenas uma face, no formato de uma banda do ovo.
Como usar: despeje uma fina camada de chocolate, com cuidado para ele não pesar e ir para
o fundo da forma. Leve à geladeira para secar.
Ponha uma segunda camada e volte à geladeira.
Repita o processo até obter a espessura desejada
para a casca do ovo.
4) ESPERE SECAR E TIRE DA FORMA
Com o chocolate na forma, leve à geladeira por
15 minutos, ou até que o plástico fique com uma
aparência fosca. Retire e mexa com cuidado no
chocolate até que ele solte por completo da forma. Se ele estiver realmente seco, se soltará sem
esforço.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3
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COVID-19: PAÍSES EUROPEUS COMEÇAM A ANUNCIAR ALÍVIO DAS RESTRIÇÕES
Três países europeus preparam-se para nos próximos dias levantar algumas das restrições impostas para travar a propagação da Covid-19. Áustria, Dinamarca e República Checa vão «aliviar» essas restrições, enquanto Itália e Espanha, dois dos países mais afetados pela pandemia, estão
a planear medidas pós-pico e as quais esperam implementar «dentro de algumas semanas».
As razões são a redução nas taxas de contágio dos três primeiros países, a «curva a descer» em Itália e a «pressão a diminuir» em Espanha, que
levam a que se olhe ao lado económico, gravemente afetado pela pandemia.

DESPORTO

SPORTING
DIAS FERREIRA INTERNADO COM COVID-19
Dias Ferreira está internado num hospital de Lisboa, depois de ter contraído o novo coronavírus.
Quem o revelou foi o filho do antigo presidente da
mesa da Assembleia Geral do Sporting, Carlos Dias
Ferreira, em declarações à Rádio Renascença. «A

recuperação é sempre lenta nestas coisas, ao que
parece tem sido a regra, mas está a recuperar bem
e há de ser apenas uma questão de tempo para
regressar a casa e completar em casa a sua recuperação», disse, ao programa Bola Branca. «Apercebeu-se [que tinha contraído] há cerca de 15 dias.
Antes ainda do Estado de Emergência, e nem ele
consegue determinar bem, terá sido [contagiado] em
alguma deslocação, em algum sítio onde esteve, em
alguma diligência que fez. Embora não seja o importante já neste momento. O importante é recuperar
bem», prosseguiu. O filho do também antigo candidato à presidência dos leões garantiu que o pai vai
ficar bem: «Dia após dia está mais animado, mais
descansado, e até com apetite. O que é sempre positivo. E podemos deixar as pessoas descansadas,
pois com o tempo irá recuperar a 100% seguramente. Agradeço a preocupação de todos, tenham a paciência de ele não atender o telefone porque é normal que não o possa fazer... está a recuperar bem.»
O Sporting já desejou, entretanto, «rápidas melhoras» ao antigo presidente da Mesa da Assembleia
Geral do clube.

Fórmula 1: Grande Prémio do Canadá
foi a nona corrida a ser adiada

O

Grande Prémio do Canadá tornou-se nesta terça-feira na nona corrida
do atual Campeonato do Mundo de
Fórmula 1 a ser adiada face à pandemia da
covid-19.
A prova de Montreal estava marcada para 14 de
junho, mas os organizadores tiveram de tomar já
uma decisão, face ao tempo que demora a preparar a pista para o Grande Prémio.
A organização não avançou com uma nova data
para a realização da corrida no emblemático circuito Gilles Villneuve, referindo apenas que vai
procurar encontrar uma data disponível no próximo verão, assim que seja possível garantir a
segurança de todos.
«Nesta altura é crucial que as nossas energias

çois Dumontiier, o presidente do Grande Prémio
do Canadá.

Holanda aponta 19 de junho como nova
data para o recomeço do campeonato

A

liga holandesa esteve reunida com os
clubes esta terça-feira, através de videoconferência, e definiu 19 de junho
como nova data para o retomar da competição, com jogos à porta fechada, embora ainda com muitas condicionantes. O organismo
começa por destacar que
a prioridade será sempre
a saúde dos jogadores e só
avança com autorização das
autoridades sanitárias do
país.
Nos pressupostos da Eredivisie está a possibilidade das
equipas regressarem aos treiSPORTING: PLANTEL JÁ ESTÁ DE FÉRIAS
nos coletivos em meados de maio, além da posE DISCUTE CORTES SALARIAIS DE 50%
sibilidade de estender os contratos dos jogadores
O plantel do Sporting está neste momento de férias. Os jogadores assinaram um até ao final da época, mas o organismo apela,

acordo que lhes foi proposto pela SAD e
que prevê um «gozo antecipado parcial
de férias» entre o passado dia 4 de abril e
o próximo dia 14, estando o regresso ao
trabalho marcado para o dia 15 de abril. O acordo
foi assinado no final da última semana e entrou em
vigor no sábado. Com esta antecipação do período
de férias para uma altura em que os jogadores estão
em casa, a cumprir o necessário isolamento social, o
Sporting acaba por conseguir gastar alguns dias de
descanso para os quais pode não haver tempo no
final da temporada. Isto porque, neste momento, ninguém sabe quando vai acabar esta época e começar
a seguinte. Refira-se que o plantel foi sensível aos
argumentos que a SAD lhe apresentou e que são
justificados com o facto de se viver tempos difíceis
e de todo incomuns. Da mesma forma, há cerca de
duas semanas que a direção apresentou aos jogadores uma vontade de negociar a redução salarial,
tendo encontrado do outro lado a mesma sensibilidade para o tema. O Sporting começou por propor
uma redução de 50 por cento nos vencimentos dos
jogadores e desde então têm decorrido conversações entre as partes numa clima muito pacífico. Nem
todos os atletas aceitam de bom grado a redução
salarial, mas as conversas mantidas com os líderes
Coates e Battaglia têm sido construtivas e serenas.
No entanto ainda não foi possível chegar a um acordo porque há questões a resolver: os jogadores consideram, por exemplo, que não faz sentido o corte
salarial ser cego, para todos os jogadoress igual,
havendo jovens com contratos mais baixos que é
necessário proteger. Por isso as negociações entre
as partes vão continuar durante os próximos tempos.

se concentrem no combate à covid-19. Vamos
receber-vos de braços abertos no circuito Gilles
Villneuve assim que for seguro», escreveu Fran-

acima de tudo, à «solidariedade» de todos para
se encontrar a melhor solução, dando como prioridade, entre vários cenários, à conclusão das
competições, como pediu a UEFA.
Em último caso, a Eredivisie também admite
cancelar todas as competições, mas considera
que ainda é cedo para avançar
com as consequências deste
cenário.
A decisão de concluir as
competições em curso não é,
no entanto, consensual entre
todos os clubes, uma vez que
o Ajax, AZ Alkmaar e PSV
Eindhoven, por exemplo, já
se manifestaram a favor que o campeonato seja
definitivamente interrompido.

FIFA: as soluções para contratos
e mercado de transferências

A

FIFA publicou nesta terça-feira linhas
orientadoras para o futuro do futebol,
sobretudo no que respeita a contratos
e transferências de jogadores e que pretende
que «sejam seguidas em todo o mundo».
O grupo de trabalho liderado pelo vice-presidente Vittorio Montagliani e que
inclui representantes de clubes, jogadores, ligas, federações e confederações propõe um ajuste de vínculos
contratuais. Quanto a estes, escreve
a FIFA: «A data de fim dos contratos
normalmente coincide com o final
de época. Com a atual suspensão dos jogos na
maioria dos países, é agora óbvio que a época
atual não vai terminar quando as pessoas pensavam que iria terminar. Por isso, é proposto que
os contratos se estendam até ao tempo em que a
temporada termine, de facto. Isto deve estar em
consonância com aquilo que as partes contrataram quando o vínculo foi assinado e também
deve preservar a integridade e a estabilidade desportiva.» E os contratos, já assinados, que iriam
começar? Por exemplo, jogadores que estavam
livres e assinaram por um clube europeu com

vínculo a começar a 1 de julho? Eis o que a FIFA
diz: «Um princípio similar dever-se-á aplicar aos
contratos que iam começar com a chegada da
nova época, o que significa que a entrada em vigor desses vínculos é adiada até que a temporada
seguinte comece de facto.» A FIFA sugere ainda
que clubes e jogadores trabalhem em
conjunto para arranjarem soluções.
Porém, admite que nem todos os
contratos vão ser cumpridos e, nessa
altura, quando chegarem casos para
decidir, olhará a uma série de fatores
para julgar. «Se houve uma tentativa
genuína do clube em chegar a acordo com os jogadores, qual é a situação económica do clube,
a proporcionalidade de ajustes aos contratos dos
futebolistas, a situação salarial ‘limpa’ dos jogadores após qualquer ajuste contratual e se os futebolistas foram tratados com equidade ou não»,
elencou o grupo de trabalho.
Transferências
O mercado de transferências também merece
atenção da FIFA. Nesse sentido, diz o organismo
mundial que é «necessário ajustar» as regras às
atuais circunstâncias.
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Liga italiana dá indicações de
cortes salariais e apresenta dois planos

A

Liga italiana vai intervir para garantir mesmo que a época seja reatada nos próximos Quanto à corrente época, interrompida há algua sustentabilidade dos clubes da Serie meses. Na mesma nota é referido, no entanto, mas semanas, é referido que tem existido uma
A e para isso criou uma série de diretrizes para atenuar as perdas financeiras devido à pandemia de Covid-19.

que terão de ser os clubes a negociar acordos
Em comunicado, o organismo dá luz verde para com os jogadores.
que os clubes avancem com cortes de 1/3 no to- É referido ainda que estas medidas não abrantal dos salários anuais caso a atividade despor- gem a Juventus de Cristiano Ronaldo, que já netiva esta temporada não seja retomada e de 1/6 gociou cortes com os jogadores.

coordenação permanente com a UEFA, a Federação italiana de futebol e a Associação Europeia
de Clubes no sentido de que a época seja reatada,
mas sem riscos e apenas quando houver indicações do governo e condições de saúde para isso.

Belenenses SAD avisou jogadores que vai entrar em lay-off

B

elenenses SAD informou os jogadores de Futebol (SJPF).
-off. A indústria do futebol está entre as mais
que vai entrar em regime de lay-off.
Esta sexta-feira à tarde, a SAD liderada por Rui atingidas pelos efeitos da pandemia», pode ler«Foi uma decisão unilateral do clube, Pedro Soares comunicou oficialmente a decisão. -se.
comunicada aos jogadores no domingo à noite», «A exemplo do que aconteceu com muitas em- É ainda explicado que a medida foi adotada em
defesa dos trabalhadores. «Os apoios públicos
para empresas e trabalhadores por causa da pandemia do coronavírus têm em vista a salvaguarda
dos postos de trabalho e do tecido empresarial, e
foram criados para serem usados. O lay-off permite que os trabalhadores da Belenenses SAD
beneficiem desses apoios.»
A 27 de março, Rui Pedro Soares disse ser ainda prematuro antecipar o impacto económico
causado pela pandemia do novo coronavírus e
que, por isso, ainda não era a altura certa para
equacionar cortes salariais. Ainda assumiu, assumiu que as tesourarias das sociedades desportivas teriam problemas a curto-prazo. «O futebol,
tal como as outras atividades, vai ser penalizado
por uma queda abruta da economia provocada
por uma paragem. Não é uma queda lenta que
resulta de uma recessão. (...) Estamos a analisar
todas as soluções possíveis. É prematuro dizerdisse ao Maisfutebol Joaquim Evangelista, pre- presas em Portugal e clubes de futebol europeus, mos já o que vamos fazer», referiu.
sidente do Sindicato de Jogadores Profissionais a Belenenses SAD entrou parcialmente em lay-

Fernando Santos diz que não conseguiu despedir-se da mãe

M

orreu Maria de Lurdes Fernandes
Santos, mãe do Selecionador Nacional Fernando Santos.
O anúncio foi feito pela Federação Portuguesa
de Futebol numa nota de condolências de Fernando Gomes, Presidente da FPF. Maria de Lurdes Fernandes Santos tinha 83 anos.
«Foi com profunda consternação que tomei conhecimento da morte de Maria de Lurdes Fernandes Santos, mãe do Selecionador Nacional
Fernando Santos. Sei dos profundos laços de
admiração, cumplicidade, amizade e amor que
os ligavam e da profunda tristeza que representa
para toda a sua família, amigos e colegas a sua
perda.
Tendo igualmente sido testemunha de toda a

dedicação que devotou, desde sempre, mas, em
particular, ao longo dos últimos meses de doença, à senhora sua mãe, deixo-lhe uma genuína
mas sempre insuficiente palavra de conforto nesta ocasião.
O funeral da mãe do selecionador Fernando
Santos realizou-se domingo. Maria de Lurdes
Fernandes Santos tinha 83 anos. Através das redes sociais, Fernando Santos agradeceu as mensagens de apoio e confidenciou que, devido às
restrições impostas para o combate à covid-19,
não teve oportunidade de despedir-se da mãe.
«Tenho que vos confidenciar que devido às
restrições atuais por causa da pandemia, a
não despedida é muito traumática», desabafou o selecionador nacional.
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