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Porque partimos
Jorge Matos, Diretor

P

ortugal, país pequeno e com população reduzida, especialmente
em cerca de metade do seu território, foi por isso mesmo impulsionado a expandir-se, fazendo que os Portugueses se espalhassem pelos quatro
cantos do mundo.
Foi esse o destino dos Portugueses que
emigraram, por vezes um destino duro,
cheio de amarguras uma mistura de ilusões e desilusões que fez brotar no seu íntimo esse termo muito complexo de saber
o que é saudade.
A necessidade de deixar as raízes e procurar longe da Pátria quantas vezes madrasta aquilo que aí não encontra, fez da
emigração uma constante da História
Portuguesa ao longo dos tempos.
O sustento económico a liberdade política, o desejo de melhorar as suas condições de vida provocaram uma saída em
grandes quantidades da população principalmente das províncias, continentais e
ultramarinas.
Mas o Português quando parte leva consigo para lá das ilusões e esperança, uma
cultura de muitos séculos expressa nos
seus usos e costumes nas tradições na maneira de estar, de comer, de vestir.
E muito naturalmente se sente irmanado
com o ambiente que escolheu para viver.
E essa identidade por assim dizer que tudo
fazemos consciente ou inconscientemente para nós sentirmos confortavelmente
principalmente com saúde e paz de alma.

Páscoa em casa!
e, até quando?

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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MÁRIO CENTENO: Está ultrapassado o impasse no Eurogrupo,
liderado pelo ministro das Finanças português, sobre a resposta
financeira de emergência à pandemia do coronavírus. Foram resolvidas as resistências de alguns países tendo sido aprovado um
pacote de 500 mil milhões de euros para o imediato, para além de um fundo de relançamento no futuro. No total, o plano ascenderá a um bilião de
euros. A resposta europeia demorou, mas é sem dúvida uma boa notícia.

RUI PINTO
O acordo alcançado entre o advogado de Rui Pinto e as autoridades portugueses é uma vitória para ambas as partes e permite que o hacker saia da prisão
em troca da sua colaboração. Só esta frase já deve estar a fazer tremer muita
gente, já que uma das condições do acordo é o acesso a discos rígidos encriptados que a PJ não consegue abrir e que terão informação relevante. Rui Pinto pode até
vir a integrar um programa de protecção de testemunhas.

A RAIVA DO ALVA
JOSÉ DA CONCEIÇÃO

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

C

orre em Pombeiro
da Beira uma velha
história sobre uma
disputa entre três rios portugueses nascidos na Serra
da Estrela: o Mondego, o Alva e o Zêzere.
Nascidos da mesma mãe, viviam três irmãos,
serpenteando pelas vertentes, tranquilos e alegres, amigos e companheiros.
Passavam os seus dias mirando-se cada um na
limpidez das águas dos outros e jogando ás escondidas nas gargantas, furnas e sorvedouros da
gigantesca mãe. Certa tarde, porém, pela noitinha, envolveram-se em azeda discussão, ao que
parece motivada por arrogância de valentias.
Trovejaram rivalidades e prometeram-se romper
as prisões de infância, acabando por desafiar-se
para uma corrida cuja meta seria o corpo enormíssimo do mar: o primeiro que lá esbarrasse
seria o melhor de todos os três!
Qual deles descobriria o melhor caminho?
Qual conseguiria desenvolver maior barulho e
força? Qual dos três seria o primeiro a oferecer
as suas doces águas ás salgadas águas do mar?
Era o que iria ver-se! O Mondego, astuto, forte e
madrugador, levantou-se cedo e começou a correr brandamente para não fazer barulho.
E sem levantar suspeita foi escorrendo desde as
vizinhanças da Guarda, pelos territórios de Celorico, Gouveias, Manteigas, Canas de Senhorim.
Na Raiva, onde os primos vieram cumprimenta-lo, robusteceu-se com eles e ali partiu na direcção de Coimbra, depois de ter atravessado

ofegante as duas beiras.
O Zêzere, porém, estava alerta, e. Ao mesmo
tempo que o Mondego o fez, começou a mover-se oculto no seu leito de penhascos, enquanto
pôde. Foi direito a Manteigas, onde perdeu de
vista o irmão. Passou também perto da Guarda,
desceu correndo até ao Fundão e, de repente,
desnorteou, obliquando para Pedrógão Grande.
Quando deu por si, no meio daquela louca correria, tinha atravessado três regiões e estava ainda
em Constância. Aí cansado e desesperado, vendo-se perdido e sem hipótese de alcançar o mar,
abraçou o Tejo e ofereceu-lhe as suas águas.
O Alva, poeta sonhador, entreteve a sua noite
contemplando as estrelas. Adormeceu por fim,
placidamente, confiado no seu génio, e quando
acordou, estremunhado, era manhã alta. Olhou
em volta e viu os irmãos correndo por lonjuras
a perder de vista. Que fazer agora? Que imprevidente fora! Mas...remediar-se-ia o desastre!! E
o Alva atirou consigo de roldão pelos campos
fora, rasgou furiosamente montanhas e rochedos, galgou despenhadeiros, bradou vinganças
temerosas. E quando julgou estar a dois passos
do triunfo...foi esbarrar com o Mondego, que há
horas já lá ia, campos de Coimbra fora, em cata
da Figueira, onde se lançaria no seio maternal do
oceano, ganhando assim a tão discutida corrida,
O Alva esbravejou e com a sua furiosa zanga
atirou-se ao irmão a ver se o lançava fora do leito. Quando se sentiu impotente ante a serenidade majestosa do outro, espumou de raiva. E o
Mondego, rindo engoliu-o de um trago. Ao memorável local de encontro , a foz do Alva, passaram as gentes a chamar-lhe Raiva em memória
deste caso “tremebundo”.

CARTOON DA SEMANA

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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ANGOLA
João Lourenço levou esta semana a cabo a maior remodelação em dois anos de Governo, reduzindo 27 ministérios a 21
e afastando o ministro dos Negócios Estrangeiros, Manuel Augusto. De acordo com o que escrevemos, algumas das saídas
devem-se a suspeitas de má gestão.
Samedi, le 11 avril 2020

BORIS ESTÁ MELHOR
O primeiro-ministro do Reino Unido foi levado no último domingo para um hospital londrino, onde ficou internado na Unidade de
Cuidados Intensivos. Infetado com covid-19, Boris Johnson estará
a recuperar e até já falou com a sua noiva, que está grávida. Aos
comandos do Executivo tem estado Dominic Raab, o ministro dos
Negócios Estrangeiros e nº 2 do Governo.

PARALELO 38

Nos Açores, prevenir é o melhor remédio

Embora os aeroportos açorianos estejam abertos por imposição do Governo da República, o
ontrariamente ao Gover- Governo Regional cancelou todos os voos do
no da Região, o Governo grupo SATA para o exterior do arquipélago e enda República não esteve tre as ilhas, estando a operar apenas a TAP no
bem ao não considerar as con- transporte de pessoas provindas do exterior, que,
tingências arquipelágicas. Os chegadas ao arquipélago, saem do avião e são
Açores, 9 ilhas, isoladas do mun- imediatamente conduzidas a um hotel para quado e cada uma delas isolada das outras, dis- rentena obrigatória. Estas medidas estancaram,
põe apenas de três unidades hospitalares e de quase por completo, o fluxo de passageiros, nouma única unidade para cuidados médicos de meadamente de turistas que continuavam a chedoenças infeciosas. O arquipélago está a duas gar às ilhas, apesar de todos os apelos para que
horas de avião de Portugal continental…
ficassem em casa.
Recordo-me, como se fosse ontem, de uma obra
de saneamento básico que, há muitos anos atrás,
a Câmara Municipal de Ponta Delgada encetou
na Rua António José de Almeida, artéria nobre
da cidade da ilha de São Miguel, por descer do
centro da urbe até à Igreja Matriz, Portas da Cidade e avenida marginal. Este empreendimento

C

JOÃO GAGO DA CÂMARA

camarário terá sido provavelmente o mais impopular que alguma vez houve nesta cidade vindo
de uma entidade pública, com a agravante de ter
ocorrido em vésperas de eleições autárquicas.
A Câmara, embora muito criticada, mas posteriormente aplaudida, escavacou a rua de cima a
baixo, impedindo as trocas comerciais habituais
do comércio na zona. O Presidente da Câmara na
altura revelou grande sentido de responsabilidade e muita coragem.
Hoje, passadas três décadas e meia, noutra escala bem mais assustadora, testemunhamos um
empreendimento, que, do ponto de vista da coragem política, destrona o “escavacanço” da Rua
António José de Almeida. Vasco Cordeiro, o Presidente do Governo Regional dos Açores, surge
nas rádios e televisões, no passado dia 2 de abril,
a anunciar cercas sanitárias nos seis concelhos
da ilha de São Miguel. E, tão depressa o anunciou, imediatamente passou à ação. Em poucas
horas os seis concelhos da ilha: Ponta Delgada,
Lagoa, Ribeira Grande, Vila Franca, Povoação e
Nordeste, salvo exceções que se prendem com
determinados serviços e com a saúde, estavam
fechados sobre si próprios, não obstante os inconvenientes sociais, económicos e políticos que
essa decisão possa trazer. Era preciso, fez-se!
António Costa negou a Vasco Cordeiro o poder de encerrar os aeroportos açorianos, surpreendentemente numa altura em que os Açores
tinham apenas três casos de infetados – hoje o
arquipélago tem sessenta e seis contaminados –
obrigando o governante açoriano a revelar a sua
verdadeira personalidade - dinâmico, determinado, de soluções rápidas, destacando-se, sobretudo, na seriedade e na coragem. Os açorianos
dificilmente esquecerão este confronto.

Contrariamente ao Governo da Região, o Governo da República não esteve bem ao não considerar as contingências arquipelágicas. Os Açores, 9 ilhas, isoladas do mundo e cada uma delas
isolada das outras, dispõe apenas de três unidades hospitalares e de uma única unidade para
cuidados médicos de doenças infecciosas. O arquipélago está a duas horas de avião de Portugal
continental. Os açorianos são incapazes de enfrentar um surto epidémico desta violência sem
implementarem medidas restritivas fortes que os
protejam do perigo de contágio vindo do exterior. O isolamento atempado teria sido a melhor
opção. Não aconteceu.
Vasco Cordeiro tem como Diretor Regional da
Saúde Tiago Alexandre Lopes, que coordena todas as ações de combate a esta pandemia. Tiago
Lopes é para os Açores o que Graça Freitas é
para o restante país. A esmagadora maioria dos
açorianos ouve-o na RTP Açores, em conferência de imprensa, todos os dias,  às 16 horas,
quando faz o ponto da situação da evolução da
doença covid-19 na região, e apresenta as medidas adotadas no combate e na contenção da disseminação do vírus.
A doença provocada pelo novo coronavírus
surge, nos Açores, a 15 de março, com um caso
na ilha Terceira. Nos dias seguintes, foram aparecendo novas ocorrências noutras ilhas. Até à
conferência de Tiago Lopes, a 8 de abril, dia em
que escrevo este texto, há 216 casos suspeitos
e 68 casos positivos registados nos Açores, 35
em São Miguel, 11 na Terceira, 4 na Graciosa, 7
em São Jorge, 10 no Pico e 5 no Faial. Há catorze doentes internados nos hospitais, cinco deles
nos cuidados intensivos. Entre estas pessoas, há
um cidadão que foi notícia por ter testado positivo para o Covid 19 e que, consciente do perigo
que constituía para os outros, evadiu-se da sua
residência, na cidade do Porto, onde se encontrava em regime de hospitalização ao domicílio,
e voou na TAP de Lisboa para Ponta Delgada,
onde foi detido e de imediato hospitalizado. A
Secretária Regional da Saúde, por orientação

do Presidente do Governo Regional dos Açores,
apresentará uma queixa-crime no Ministério Público contra este indivíduo, que será acusado dos
crimes de desobediência, de falsas declarações
e de eventual propagação de doença, incorrendo
num crime cuja moldura penal pode ir de dois
anos e oito meses a oito anos de prisão.

Até à data, são três as ilhas que não foram afetadas pela covid-19: Santa Maria, Flores e Corvo.
A Região Autónoma dos Açores tem presentemente 2 775 pessoas em vigilância ativa. São
sete as cadeias de transmissão ativas, com dois
casos na Terceira, um no Pico e quatro em S. Miguel.
Teme-se a entrada próxima numa fase de transmissão comunitária, o que obriga a região a entrar num período de mitigação. Há três doentes
recuperados na Região, mas, lamentavelmente a
morte de uma senhora idosa.
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NUMA SEMANA FORAM DETIDAS 74 PESSOAS POR DESOBEDIÊNCIA
O Ministério da Administração Interna revelou que no espaço de um dia foram detidas mais sete pessoas em Portugal pelo crime de desobediência. Em comunicado, a tutela detalha também que desde que o estado de emergência foi decretado (no dia 19 de março) e foi renovado (no dia 3 de abril) foram detidas, ao todo,
182 pessoas. No período de renovação do estado de emergência, atualmente em vigor, registaram-se 74 detenções por crime de desobediência, das quais 21 por
desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 32 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, 9 por desobediência ao encerramento de
estabelecimentos, 1 por resistência e 11 por violação da cerca sanitária de Ovar. Desde a semana passada foram também encerrados
EM DESTAQUE 248 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

Governo admite prolongar

Estado de Emergência até 15 de maio
SÃO JOSÉ ALMEIDA

A

manutenção do estado
de emergência até ao dia
15 de maio, pelo menos, é
uma realidade ponderada pelo
primeiro-ministro, António Costa, soube o PÚBLICO.
O Governo tem em cima da mesa
vários cenários sobre o momento em
que pode ser levantada a medida de
excepção decretada pelo Presidente
da República pela primeira vez a 18
de Março e renovada a 1 de Abril.
Até porque o executivo mantém
uma interpretação mais prudente —
do que a demasiado optimista que
terá sido feita pela generalidade das
pessoas — da declaração de Marcelo Rebelo de Sousa, na terça-feira,
no final da reunião com os peritos,
quando disse: “Se queremos ganhar
a liberdade em Maio, temos de a
conquistar em Abril.”
A possibilidade de o estado de
emergência vigorar até meados de
Maio está plasmada numa resolução aprovada ontem pelo Conselho
de Ministros, que prolonga até às
zero horas do dia 14 de Maio “a reposição, a título excepcional e temporário, do controlo de pessoas nas
fronteiras”.
Ao anunciar a suspensão das provas de aferição e de todas as aulas
presenciais no terceiro período, à
excepção das do 11.º e 12.º anos,
bem como o adiamento para Julho
da primeira época de exames para
estes, o primeiro-ministro esvaziou
a ideia de que estaria previsto para
o fim de Abril o cessar do condicionamento das regras de vida em
sociedade devido à pandemia da
covid-19.
Um entusiasmo que foi também

quebrado pelo facto de António
Costa se ter recusado a avançar com
uma data para o regresso das crianças ao ensino pré-escolar.
O primeiro-ministro deu mesmo
um sinal significativo sobre o tempo que pode demorar o regresso à
normalidade, ao afirmar que seria
uma boa solução se os alunos do
11.º e 12.º anos pudessem ter aulas
presenciais durante “uma ou duas
semanas para esclarecer dúvidas”
antes dos exames, cuja
primeira época decorrerá
entre 6 e 23 de Julho, tendo o 3.º período final a 26
de Junho.
Com a certeza de que
durante o mês de Abril
se manterá o estado de
emergência, a dúvida é a
de saber qual o momento
em que as medidas de excepção podem ser levantadas.
De acordo com as informações recolhidas pelo
PÚBLICO, tudo dependerá da evolução da pandemia em Portugal e dos
dados e indicações que
os cientistas, que trabalham com
a Direcção-Geral da Saúde, forem
fornecendo nas reuniões semanais.
Mas, até aqui, esses cientistas não
afirmaram certezas. Daí a ponderação de cenários feita pelo Governo.
O certo é que, como tem repetido o
primeiro-ministro, a pandemia não
desaparece de um dia para o outro.
Por isso, mesmo quando o estado
de emergência for levantado, continuará a haver condicionalismos e
regras de actuação social para vários grupos sociais, com o objectivo
de “não levantar a tampa da panela

de pressão”.
O Governo está consciente de que
a inexistência de contenção social
pode desencadear uma segunda
vaga de contaminações em crescendo, já que, nesta altura, a percentagem de pessoas imunizadas será
ainda baixa.
O Governo está a ponderar um regresso “gradual e progressivo” ao
quotidiano da sociedade portuguesa, obedecendo sempre, como têm

equacionada e que pode levar ao
prolongamento de restrições é da
concentração de pessoas, que contraria o isolamento social.
Também está previsto que a retoma económica possa ser gradual,
com alguns sectores da economia
ou tipo de actividades a manterem
até mais tarde condicionamentos.
É dado adquirido que o regresso à
normalidade também não será imediato para os grupos de risco, que

insistido vários responsáveis governativos ao PÚBLICO, ao princípio
da “salvaguarda da vida das pessoas”, em detrimento da economia.
É assim provável que, mesmo após
o levantamento do estado de emergência, possa haver restrições à circulação em algumas zonas do país,
nomeadamente as que têm maior
densidade populacional ou mais
pessoas infectadas ou ainda aquelas em que a diminuição da taxa
de progressão dos contaminados é
mais lenta.
Outra dimensão que está a ser

deverão continuar sujeitos a confinamento e ao respeito de outras regras.
Aliás, indiciador dessa restrição é
o facto de o primeiro-ministro ter
assumido que os professores do 11.º
e 12.º anos que façam parte de grupos de risco não voltarão às aulas
presenciais e serão substituídos.
Equacionado está a ser o recurso ao
teletrabalho para estes casos e também para os pais, a quem é garantido o recurso à alternância semanal
de acompanhamentos dos filhos a
cumprir o ano lectivo em casa.

Emanuel
Rego
Representante de hipoteca Desjardins

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

Samedi, le 11 avril 2020
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Este ano o Compasso não sai à
rua mas a Páscoa dá na Internet

H

á uns meses largos, na
aldeia de Fontão dava-se início aos preparativos de uma das tradições pascais
mais emblemáticas desta aldeia
do concelho de Ponte de Lima. No
domingo haveria de se cumprir
mais uma vez o ritual e a aldeia
inteira estaria presente em mais
um almoço de Páscoa. À cabeça da mesa estaria o responsável
pela organização da celebração e
pela factura da despesa — o mordomo da Cruz.
Mas este ano a tradição não se vai
cumprir em Fontão ou noutra localidade do país. Por uma questão de
segurança e para evitar o contágio
da covid-19 as missas serão celebradas sem gente e as procissões
não sairão à rua. Porém, existirão
alternativas mais seguras que permitam aos fiéis não deixar de assinalar a data. Mas, desta vez, terão
de o fazer a partir de casa.
A tenda onde se realizaria o almoço já estava alugada, assim como
estavam contratados os serviços de
uma cozinheira capaz de servir 600
pessoas. António Norberto Fernandes, o mordomo da Cruz deste ano,
já tinha o menu definido: filetes de
pescada, vitela assada e cabrito do
monte. Tem de ser do monte, porque diz que na aldeia é assim que as
pessoas gostam. O menu mantémse,
mas vai demorar mais um ano até
ser servido.
Pela primeira vez desde que a
tradição começou vai tornar-se o
primeiro mordomo em funções durante dois anos seguidos. Não vai
poder passar o testemunho sem encerrar a sua parte na missão que lhe
foi atribuída.
Ao PÚBLICO não esconde a tristeza e frustração, que partilha com o
resto da população.
Em casa em isolamento voluntário, António Norberto Fernandes
sai “de vez em quando” para uma
caminhada nocturna. Durante o percurso tem encontrado quem trilhe o
caminho percorrido pela cruz até ao
local onde habitualmente se realiza
o almoço. “As pessoas estão tristes
com o cancelamento”, afirma. Mas
mais tristes estão com a situação
“que o mundo atravessa”, sublinha.
“NINGUÉM SE LEMBRA”
Aos 62 anos, não se lembra de alguma vez se ter cancelado o almoço
pascal. Não se recorda ele nem as
pessoas mais velhas que conhece:
“Faz este ano 50 anos desde que o
meu sogro [com 87 anos] foi mordomo e mesmo ele não se lembra de
alguma vez ter acontecido. O meu

pai [com 92 anos] também não se
recorda.” “Nem em tempo de guerra aconteceu”, sublinha.
José Orlando Fernandes, “fontanense de gema”, foi o mordomo
do ano passado. Foi ele que pagou

de acompanhar”, explica.
Quando nas primeiras semanas
de Março se ouvia falar na possibilidade de cancelamento, os “rumores” não foram bem recebidos.
“Inicialmente lidámos todos muito

mas de acompanhar alguns rituais
litúrgicos online e pela televisão,
como aconteceu no Domingo de
Ramos, quando o cardeal-patriarca
de Lisboa celebrou a missa numa
igreja vazia.

a conta do almoço em 2019, mas
explica que as funções deste cargo
honorário não passam só pela oferta
do repasto. O mandato prolonga-se
por um ano. Durante esse período
que começa na quarta-feira de Cinzas, logo depois do Carnaval, quem
assume funções fica também responsável por algumas despesas de
manutenção da igreja, assim como
pela sua limpeza e por tocar o sino.
Entre os anos 1960 e 1970, o almo-ço estava apenas reservado aos
homens. Mais tarde passou a convidar-se a “família inteira”.
José Orlando Fernandes decidiu
passar o testemunho ao irmão por já
estar “há algum tempo na lista”.
Antes de se passar a responsabilidade tenta-se sondar quem tem disponibilidade para o fazer. Mas até
ao dia do anúncio o segredo mantémse. “Toda a gente diz que não quer
ser mordomo. Mas depois de receberem o convite ficam motivados”,
afirma.
Há outra condição para se ser elegível:
tem de se ter sido mordomo do Senhor. Explica que essa é uma função de apoio ao mordomo da Cruz.
“São uma espécie de ajudantes”,
troca por miúdos. Durante o mandato passam a ser “uma espécie de
segunda/terceira figura da aldeia”.
“Sempre que há festas e outros
eventos na aldeia o mordomo tem

mal, porque isto está enraizado na
nossa tradição”, recorda. Mais tarde
perceberam que esta seria a melhor
decisão: “Faz-se um intervalo e no
próximo ano retoma-se os festejos
como deve ser.” Contactada pelo
PÚBLICO, a Igreja de Fontão diz
não estar programada qualquer alternativa para que as pessoas possam assinalar a data sem se ausentarem de casa. Porém, um pouco por
todo o país há paróquias que estão a
criar formas de se aproximarem dos
fiéis.
As procissões não saem à rua e as
missas não terão gente, mas há for-

Em Fátima, as celebrações vão ser
realizadas sem peregrinos e à porta
fechada e transmitidas a partir de
meios digitais. O programa da Semana Santa de Braga também poderá ser acompanhada pela Internet.
Já em Castelo Branco o Sábado de
Aleluia poderá ser visto a partir das
janelas e varandas. No mesmo dia,
em Tondela, o hino de Judas será
também cantado à janela.
Na Guarda, os sinos vão tocar “festivamente” no domingo. O mesmo
vai acontecer em Caminha, onde,
além disso, será distribuído à porta
de casa dos habitantes
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COM 103 ANOS, VENCEU GRIPE ESPANHOLA E AGORA AJUDA NO COMBATE À COVID-19
Josephina Marquezano Hamuch, uma idosa de 103 anos que sofreu de gripe espanhola e superou, decidiu agora ajudar no combate à Covid-19
produzindo máscaras de proteção individual. “Parece a mesma coisa [a Covid-19 e a gripe espanhola], muitas mortes, as pessoas sem muita
orientação. Quando fiquei doente, com um ano de idade, disseram aos meus pais que eu não iria sobreviver. Mas estou aqui agora”, contou
à G1 a mulher residente em São Paulo, no Brasil. Josephina explicou ainda ao órgão de comunicação-social brasileiro que os sintomas entre
estas duas doenças têm semelhanças. Hoje com cinco filhos, a idosa demonstrou orgulho em não tomar qualquer
EM DESTAQUE medicamento.

Dinamarca será o primeiro país a reabrir escolas

H

á exames suspensos, passagens administrativas e muita incerteza sobre as
consequências de permitir o regresso
às salas de aula Dinamarca será o primeiro
país a reabrir escolas Mais tarde ou mais cedo,
quase todos os países europeus fecharam as
escolas como forma de garantir o distancia-

mento social e travar a propagação veloz do
vírus que se espalhou pelo mundo.
Agora todos pensam como e quando vão reabrir, garantindo os primeiros passos de um regresso à normalidade que não deite por terra os
esforços feitos antes. Islândia e Suécia foram os
únicos países na Europa a manter parte dos seus
estabelecimentos de ensino abertos, mais concretamente para os alunos mais novos. Já a Dinamarca anunciou esta semana que tenciona permitir o regresso aos jardins de infância e escolas
primárias já a partir da próxima semana. Mas
como em todos os países, o Governo é cauteloso
no anúncio: “Estamos a apresentar um primeiro e cuidadoso passo na reabertura do país. Mas
com responsabilidade e no pressuposto de que o
número de doentes está estabilizado, não apenas
esta semana, mas nas próximas. Se virmos que
a situa ção evolui de forma negativa na Páscoa,
não reabrimos”, explicou a primeiro-ministra no
início da semana, citada pelo “Financial Times”.
As secundárias continuarão fechadas até 10 de
maio pelo menos e nas que reabrirem as regras
serão ajustadas. Crianças e adultos devem permanecer o maior tempo possível no exterior e
dentro das salas terão de ser mantidas maiores
distâncias. Já na Áustria, outro dos países que
anunciou um plano de reabertura gradual de serviços e lojas, aponta para o regresso às aulas presenciais em meados de maio. A Noruega pondera
avançar já no final deste mês, com creches, jardins de infância, primárias e algumas secundárias. As autoridades francesas, por seu turno, têm

a mesma expectativa que o primeiro-ministro
português: abrir a 4 de maio. Mas tal como cá, a
data é apenas um cenário. Que só se tornará real
se a evolução da pandemia o permitir. Como em
Itália, um dos países mais atingidos pelo surto
de covid-19, e que aguarda para fazer anúncios
mais concretos.

MUDANÇAS NA AVALIAÇÃO
O que o Governo italiano já anunciou é que todos os alunos vão passar de ano. O que não quer
dizer que vão ter notas positivas. Ao jornal “El
País”, o secretário de Estado italiano da Educação explicou que os estudantes com notas negativas terão de frequentar aulas de recuperação
antes do reinício do próximo ano letivo, que poderá, por isso, arrancar mais tarde. Dependendo
de as aulas serem ou não retomadas, também as
provas de acesso ao ensino superior podem ser
mudadas. No calendário ou até na forma, sendo
substituídas por uma prova geral aplicável a todos os candidatos. Em França e em Inglaterra,
a decisão também já está tomada e é mais radical. Tanto o ‘brevet’, equivalente ao final do 9º
ano português, como as provas conhecidas como
‘bac’ — que determinam a conclusão do secundário e a transição para a universidade e que têm
sido feitas quase ininterruptamente há mais de
200 anos — não vão realizar-se. Ambas teriam
lugar em junho. Não havendo classificações de
exames, a avaliação que conta será apenas a que
é atribuída pelos professores ao longo dos três
períodos letivos. Mas sem contar com o tempo
passado em ensino à distância. Além disso, será
criado um mecanismo que permita corrigir as
diferenças entre escolas na atribuição das notas.
Lá como cá, há umas mais generosas que outras.
Em Inglaterra, as provas nacionais do secundário — ‘GSCE’ e ‘A levels’ — também não vão
realizar-se. Caberá aos professores estimar as
classificações que acham que os estudantes teriam, baseando-se no trabalho desenvolvido ao
longo do ano.

François Legault não descarta reabrir
escolas e creches antes de 4 de maio

O

“intervalo” pode ser menor do que tempo é absolutamente necessário evitar”.
esperado para as crianças em Que- O primeiro-ministro deixou claro que este é
beque. “Não podemos descartar a um dos cenários e deve obter aprovação da saúreabertura das escolas e creches antes do de pública antes de reabrir as escolas.
4 de maio”, afirmou o primeiro-ministro na sexta-feira durante
uma conferência
de imprensa sobre
a disseminação do
coronavírus.
François Legault
observa que as
crianças
correm
muito menos risco
de
complicações
da infeção da COVID-19.
“O que teremos
de garantir, quando
reabrirmos as escolas e creches, é
que as crianças não
podem estar com os
avós. É lamentável,
eu sei que os avós
gostam de ver os
netos, mas por um
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SANDRA BULLOCK DOA SEIS MIL MÁSCARAS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Sandra Bullock junta-se às já várias celebridades que deram o seu contributo para ajudar a combater a pandemia da Covid-19. Como foi destacado
no Instagram, a atriz doou seis mil máscaras a profissionais de saúde que estão na linha da frente na luta contra o novo coronavírus. Uma iniciativa que partiu dos filhos da atriz, Louis, de dez anos, e Laila, de oito. Na rede social, o namorado de Sandra, Bryan Randall, disse: “As crianças
queriam dar máscaras. 6000 delas foram para os guerreiros que estão na linha da frente no centro de Los Angeles”. Uma publicação que chega
acompanhada de uma fotografia onde podemos ver a atriz equipada com luvas e máscara para se proteger do vírus.
Samedi, le 11 avril 2020

CRÓNICA

proibição de eventos desportivos
até 31 de agosto no quebeque

D

uas fontes governamen- pessoas.
tais confirmaram que a Entre os eventos cobertos pelo
medida não se aplicará anúncio está a Taça Rogers do Tena equipes profissionais, como os
Canadianos, o Impacto e os Alouettes. Por outro lado, se os clubes
quiserem retomar suas atividades
neste verão, terão que respeitar
os limites de espectadores impostos pelo governo. Atualmente, são
proibidas reuniões de mais de 250

nis. Em entrevista na noite de sexta-feira, a diretora do torneio Eugène
Lapierre disse que o evento seria
adiado para o outono de 2020 ou,
mais realista, para o verão de 2021.
Na tarde de sexta-feira, a ministra
responsável pela educação, Isabelle
Charest, disse: “Nossa prioridade

continua a proteger a saúde da população. Tornou-se claro que os eventos desportivos públicos não podem
ocorrer neste verão. [...] Além desses tipos de eventos, queremos que
os jovens retornem ao desporte e às
atividades o mais rápido possível. “

Montreal cancela festivais e
eventos desportivos até 2 de julho

T

odos os eventos programados até 2 de julho de
2020 em Montreal foram
cancelados, disse a presidente da Câmara de
Montreal.
Num comunicado à imprensa, a administração
de Valérie Plante explica
que “por causa do COVID-19 e de acordo com
as informações emitidas pelo governo de Quebeque”, a cidade de
Montreal anunciou o cancelamento de festivais, eventos desportivos

e reuniões públicas em Montreal,
até 2 de julho, inclusive.
A cidade de Montreal anunciará
em breve medidas para
ajudar as organizações
afetadas. “A cidade se
comunicará com cada um
deles para concordar com
os termos deste suporte. “
A cidade de Montreal
acrescenta “analisar” a
situação à medida que ela evolui.
Repete o cumprimento das recomendações emitidas pelo Departamento Regional de Saúde Pública.
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CGTP PROPÕE MEDIDAS URGENTES PARA SALVAGUARDAR EMPREGO E RENDIMENTOS
As reivindicações da CGTP-IN visam garantir que o emprego e os rendimentos do trabalho “não são postos em causa tendo como justificação a presente situação” devido à covid-19. “São propostas que entendemos urgentes e que devem ser implementadas de imediato, que vão exigir uma reafetação de recursos de magnitude ainda imprevisível, que está dependente da duração do combate ao surto epidémico, que continua a ser a prioridade
para a salvaguarda da vida e da saúde de todos”, explica a central sindical num documento que será enviado ao Governo e aos partidos políticos
no inicio da próxima semana. A Intersindical considera, no entanto, que “há recursos e condições para que desta vez a
CRÓNICA
resposta à situação recessiva da economia seja geradora de maior justiça social e indutora de mais desenvolvimento”.

EMPREGOS
CASAIS DA SEMANA

Isto (não) toca a todos
PEDRO ADÃO E SILVA

U

ma pandemia é, por definição, democrática. Pode contagiar todos e não
escolhe classe, género ou idade. Em
parte, a covid-19 não é diferente. Não faltam
notícias dando conta da morte de famosos,
poderosos e ricos. Mas não nos iludamos, na
hora de escolher as vítimas preferenciais, as
assimetrias já são profundas.
A primeira, mais notória, é que como sublinhava um marcante editorial do “Financial Times”
que ficará para a história deste período: “as ví-

timas do coronavírus são de forma avassaladora
os mais velhos.
Mas as maiores vítimas do encerramento das
economias são os jovens e os que estão em idade
ativa, que são chamados a suspender a sua educação e a renunciar a rendimento fundamental”.
Se esta clivagem nos convoca para uma rein-

venção da solidariedade intergeracional, que
mobiliza o melhor de cada um, há, no entanto,
outras assimetrias que já vieram à tona e que deixarão cicatrizes sociais difíceis de reparar. Esse
é o traço mais impressivo dos resultados do inquérito online realizado pelo ICS e pelo ISCTE e
que o Expresso hoje divulga. Mesmo numa fase

muito inicial da pandemia, quando o estado de
emergência havia acabado de ser decretado, os
relatos que os inquiridos deixaram, assim como
as respostas que deram, confirmam que mesmo
que a fase mais aguda das sequelas económicas
desta crise ainda esteja para vir, são muitos aqueles que já viram o seu quotidiano desmoronar.
Entre aqueles que responderam ao inquérito,
sobressai a forma como a situação económica
marca as opiniões. São os inquiridos que, antes
da pandemia, já viviam com dificuldades económicas que confiam menos na forma como as autoridades e as instituições têm respondido.
Faz sentido, são provavelmente estes portugue-

ses que, pese embora as medidas de restrição,
têm de continuar a trabalhar, lidando com riscos
acrescidos, quer nos empregos quer nas deslocações. Do mesmo modo que são aqueles que
já viviam com maiores dificuldades económicas
quem declara ter visto a sua situação mais afetada.
Os testemunhos que foram recolhidos são mesmo uma primeira amostra
do que se anuncia. Se há,
para já, quem escape aos
efeitos materiais da pandemia, não há quem não dê
conta de angústias profundas
face a um tempo que se
anuncia incerto. Um presente que se está a esboroar,
de forma transversal, e que
não parece escolher classe.
Um quotidiano marcado
pelo isolamento, pela falta
de liberdade de movimentos e pela quebra da sociabilidade.
Mas não nos iludamos. A sociedade portuguesa,
mesmo que em trajetória de recuperação económica e do emprego, continua a ter nas desigualdades uma marca estrutural. Será essa marca que
emergirá de forma mais marcante num futuro
muito próximo.
Uma vez mais, mesmo uma crise que é de saúde
pública não tocará a todos.

Journal La Voix du Portugal | 9
GUIMARÃES CANCELA COMEMORAÇÕES DO 24 DE JUNHO E FEIRA AFONSINA
“Esta medida resulta da evolução da situação pandémica que conduziu, designadamente, ao decreto do estado de emergência nacional e não permite antever a data em que serão
levantadas as restrições atualmente vigentes em matéria de organização de eventos públicos suscetíveis de concentrar um número elevado de participantes num mesmo espaço”,
refere a autarquia de Guimarães em comunicado enviado à agência Lusa. A autarquia liderada pelo socialista Domingos Bragança acrescenta que “neste momento não estão reunidas condições sanitárias para, de forma responsável, manter a programação cultural prevista até ao verão”. “De maior ou menor número [de adesão] implicaria sempre a concentração e proximidade de pessoas nos diversos espaços de apresentação”, especifica a Câmara de Guimarães, informa-se que o cancelamento da Feira
Afonsina 2020 implica a revogação da deliberação de 09 de março de 2020 que aprovou as respetivas normas de participação.
CRÓNICA
Samedi, le 11 avril 2020

A Páscoa mais estranha e a mais profunda
ANTÓNIO
PEDRO
COSTA

N

este ano
2020, o
facto de
vivermos uma situação de pandemia, muitas pessoas estão privadas de participar fisicamente das
celebrações pascais nas paróquias
e em outras igrejas. No entanto,
não deve isso ser motivo para não
celebrarmos o Tríduo Pascal e
acompanhar os momentos que foram decisivos na vida de Jesus na
terra: a Última Ceia, a Paixão e a
sua Ressurreição.
Cada lar será nesta Páscoa, para
além de Igreja Doméstica, um espaço onde se poderá sentir a orientação do Espírito Santo sobre as famílias, porque “onde dois ou três se
reunir em Meu nome, Eu estarei no
meio deles”.
Neste momento em que o mundo tem medo da incerteza, temos
que ter a certeza que estamos a ser
acompanhados, a começar pelo envio dos anjos que nesta pandemia
têm rosto muito humano, que são
os rostos de médicos, enfermeiros
e de muitos trabalhadores que estão
na linha vermelha e que todos os
dias levam conforto e esperança aos
doentes de Covid-19, colocando em
risco a própria vida. A Páscoa é a
mais importante festa dos cristãos,
mais do que qualquer outra festa
dos Santos nossos padroeiros ou de
Nossa Senhora, mais do que qualquer outra celebração, mais do que
o próprio Natal, em que se comemora o nascimento de Deus como
homem. Isto porque esse nascimento só ganha sentido na Páscoa.
Os cristãos que estão a viver este
tempo de privação do conforto da
celebração eucarística nas suas
Igrejas podem viver a festa do Senhor Ressuscitou, vivenciando estes dias tenebrosos com esperança,
pois o filho de Deus quer-nos participantes desta vitória que é a Páscoa
de Jesus, mesmo sem o conforto e o
abraço dos nossos entes queridos.
Já que as circunstâncias nos privam das habituais celebrações, temos a possibilidade de o fazermos
privadamente e obedecendo às imposições das cercas sanitárias que
tornam maior a nossa ilha e nos
impede de ir ali tão perto, porque
temos de estar confinados às nossas
casas.
No entanto, há a possibilidade de
seguir pela televisão e pela internet
as celebrações previstas em templos

completamente vazios e sem povo.
Mas tudo pode e deve ser reforçado
com a comunhão em família, lembrando também os que a não têm e

toda a história do cristianismo em
que os padres e os bispos, a começar pelo Papa, celebram a Missa em
solidão e pedem a todos os outros

perder de um dia para o outro o que
sempre achámos que era dado por
adquirido e possamos sentir o verdadeiro valor daquilo que tantas

rezando pelos que estão na primeira
linha do combate à pandemia.
A Páscoa é sempre especial, é a
grande festa anual que se combina com o tempo de Quaresma, e
nos preparamos para viver intensamente a memória da Sua paixão
e se toma consciência do valor do
sofrimento e da cruz no processo de
conquista da vida, e culmina na explosão de alegria da noite de sábado, em que se cantam aleluias e se
ouvem os sinos repicar ao som do
estalejar dos foguetes, bem ao jeito
do povo crente destas ilhas.
Esta Páscoa estranha faz-nos recuar até nos inícios da Igreja, quando os cristãos eram perseguidos e
mortos só por dizerem que eram
cristãos, mas as comunidades encontravam sempre formas de se
reunirem para celebrar a Páscoa,
fosse em catacumbas ou no secreto ambiente doméstico de pequenos
grupos familiares.
Não nos podemos esquecer que
ainda hoje em dia acontece o mesmo em várias partes do Mundo,
onde a fé tem de ser celebrada às escondidas, e que na chamada Igreja
que Sofre os cristãos procuram modos e locais onde possam celebrar
em grupo a eucaristia que é a forma
e a fonte da sua esperança para as
suas vidas sofridas em nome da sua
religião.
Ficará para a história, que neste
ano de 2020, a Igreja celebra a Páscoa em casa, nem sequer com a família alargada, mas em pequeníssimos núcleos familiares confinados
às quatro paredes das suas moradias. Talvez seja a primeira vez em

que fiquem em casa.
Talvez este seja um sinal dos tempos, em que somos chamados a refletir com amargura que podemos

vezes temos em abundância e não
aproveitamos.
Para todos, uma Santa Páscoa
cheia de esperança.

EM HOMENAGEM À VIDA

COMEMORE
A VIDA,
A SUA
MANEIRA.

SUA VIAGEM,
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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NETFLIX. JÁ PODE VER O TRAILER DA SEGUNDA TEMPORADA DE ‘AFTER LIFE’
É este mês que os fãs de Ricky Gervais poderão assistir à segunda temporada da sua mais recente série que, coincidentemente, é também tida
como uma das melhores séries da Netflix. ‘After Life’ regressa no dia 24 de abril com a segunda temporada e, para marcar a aproximação da data
de estreia, a Netflix decidiu lançar um trailer que lhe permite ver as primeiras imagens. Apesar de ainda estar de luto e deprimido com a morte da
mulher, o protagonista Tony decide ajudar as pessoas mais próximas. Tal como outras de Ricky Gervais, risos estão garantidos assim como uma
boa dose de emoção.

LAZER

Manifest

N

uma época em que estamos todos confinados em casa aqui são algumas sugestões bastante interessante. Espero
que vocês vão gostar a apresentação de alguns
filmes e séries.
Um grupo de pessoas sobrevive a um voo turbulento apenas para, ao chegar na terra em segurança, perceber que o que para eles pareceu algumas horas no ar, na verdade foram cinco anos
para o resto do mundo.
Suas famílias acreditavam que eles estavam
mortos e já haviam perdido toda a esperança,
mas agora eles recebem uma segunda chance.
Tentando se acostumar com suas novas realidades, esses passageiros se veem parte de mistérios
mais profundos do que jamais poderiam imaginar.

La Casa de Papel (4ª)

L

a Casa de Papel volta após um terceiro
ano agitado. O Professor (Álvaro Morte) precisa lidar com o desaparecimento de Raquel/Lisboa (Itziar Ituño) e o grupo
precisa salvar Nairóbi (Alba Flores), que levou um tiro no final do último ano, ao mesmo
tempo em que aprende a lidar com a disputa
de poder dentro da equipe. A quarta temporada começa cheia de expectativas, mas seu
início é mais lento do que esperado.
Os dois primeiros episódios poderiam ser resumidos em apenas um, uma vez que todos esses
problemas citados são resolvidos de uma maneira bem rápida. A série enrola para mostrar coisas
que já estão resolvidas e a história parece ficar
travada de início. A única parte positiva desse
período fica por conta da relação do Professor
com Marsella (Luka Peros). Até então, o comandante do roubo sempre era mostrado sozinho ou
ao lado de Lisboa, uma pessoa tão genial quanto

ele. Ver como o Professor lida com um homem
mais brucutu e simples (o discurso da cadela é
sensacional) foi um acerto e a química entre os
dois atores já se provou como uma das mais interessantes do seriado.
A temporada começa a crescer mesmo no terceiro episódio, quando Gandía (José Manuel

(Enrique Arce), vira uma ladra e, nesta temporada, passa a ter um papel de liderança. Denver
(Jaime Lorente) começa como um homem violento e impulsivo e, apesar dessa característica
ainda aparecer em alguns momentos, ele fica
mais responsável e estratégico.
Tóquio, por sua vez, começa a série como uma

Poga) ganha destaque. O personagem, que havia
sido apenas um refém que deu um pouco mais
de trabalho na terceira temporada, virou uma espécie de caçador do bando de ladrões e se tornou o vilão necessário nesta temporada. Como é
mais experiente e melhor treinado, suas cenas de
ação e tiroteios estão entre os melhores do seriado. Ele, inclusive, é o motivo de uma das mortes mais chocantes da temporada. Tirar de cena
uma personagem tão carismática e querida pelo
público (não falaremos qual para não dar spoiler) é um ato arriscado que pode irritar (e irritou)
diversos espectadores. Porém, ao fazer isso, o
seriado prova que ninguém está a salvo e mostra
que não tem medo de arriscar. O problema é que,
agora, a protagonista Tóquio (Úrsula Corberó)
terá de lidar com o peso da série sozinha e isso
pode ser um problema. A narradora parece ser a
única personagem incapaz de evoluir na história.
Por exemplo: Estocolmo (Esther Acebo) começa
como uma refém submissa aos desejos de Arturo

pessoa inconsequente, que faz o que quer e passa a maior parte do tempo pensando em si mesma. Nessa temporada, ela prova que ainda é essa
mesma pessoa. A personagem segue achando
que somente ela é capaz de liderar, acredita que
ninguém a entende e toma diversas decisões que
prejudicam o grupo. Para o futuro, os roteiristas
terão de dar algum desenvolvimento diferente
para a personagem - uma vez que sua principal
coadjuvante não estará ao seu lado. Contudo, se
a protagonista é um problema, a principal vilã
segue como um dos destaques.
No fim das contas, La Casa de Papel não
entregou o final que os fãs queriam, mas termina com um bom gancho para o próximo
ano - algo natural, uma vez que a Netflix não
pretende deixar sua galinha dos ovos de ouro
acabar tão cedo. O mais importante é que a
quarta temporada provou que ninguém está
a salvo neste assalto e isso promete deixar a
quinta temporada ainda mais tensa.
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COVID-19: COFUNDADOR DO TWITTER DOA 28% DA SUA RIQUEZA PESSOAL
Numa mensagem na rede social que ajudou a criar, Dorsey explicou que receberá o dinheiro através das suas ações na empresa de pagamentos ‘online’ Square (da qual é também
diretor executivo). De acordo com a mensagem de Dorsey, o dinheiro não será dedicado exclusivamente à luta contra a covid-19, já que após ter sido ganha a batalha contra a pandemia, a prioridade será para a educação e saúde das jovens. “O impacto que esse dinheiro terá deve beneficiar as duas empresas (Twitter e Square) a longo prazo, porque ajudará
as pessoas que queremos servir. Espero que isso inspire outras pessoas a fazer algo semelhante”, escreveu o diretor executivo do Twitter. O novo coronavírus, responsável pela
pandemia da covid-19, já infetou cerca de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 80 mil. Dos casos de infeção, cerca
de 260 mil são considerados curados.
LAZER
Samedi, le 11 avril 2020

Bloodshot

A

última década foi marcada pela consolidação dos filmes de super-heróis
no imaginário popular. Com novas
produções do gênero quebrando recordes de
bilheteria e ganhando espaço em importantes premiações como o Oscar, não demorou
para que os estúdios enxergassem uma mina
de ouro na indústria dos quadrinhos, que
cria universos em um ritmo agradavelmente
abundante para aqueles dispostos a explorá-los. Com Marvel e DC Comics, as “duas
grandes” editoras, já sob o guarda-chuva de
grandes estúdios, coube à editoras menores
como a Valiant o papel de fornecer mão de
obra para o início de novas franquias. Esse
novo universo chega aos cinemas com Bloodshot, que se apoia no carisma de Vin Diesel,
mas joga fora qualquer traço de originalidade.
O filme conta a história de Ray Garrison (Diesel), um soldado do exército americano trazido
de volta à vida pelo Projeto Espírito em Ascensão após ser morto em serviço. Ressuscitado
com o auxílio de alta tecnologia, Garrison tem
milhões de nanomáquinas instaladas em seu
corpo, unindo fator de cura e superforça a suas
habilidades militares. Assim ele se torna Bloodshot, uma máquina de matar com sede de vingança do bandido que tirou não só a sua vida,
mas também a de sua esposa Gina (Talulah Riley).
No papel, Bloodshot parece a tempestade perfeita. A natureza brucutu do personagem, que,
grosso modo, parece uma mistura entre Robocop e Wolverine, combina perfeitamente com a
trajetória de Vin Diesel como astro de ação de

pouca conversa e muita porrada. Na prática, a
produção é um emaranhado de clichês que não
sabe o que quer contar e apenas desperdiça seu
potencial com uma história confusa que não tem
muito a dizer.
Não que a origem do personagem nos quadrinhos seja um grande exemplo de originalidade,
mas essa mistura previsível possibilita diferentes abordagens desde que seja mantida a ação
desenfreada. Bloodshot nunca foi conhecido
pela profundidade de seu texto, que geralmente
gira em torno de missões impossíveis ou crises
existenciais causadas pela falta de memórias
verdadeiras no herói. Nem mesmo Jeff Lemire,
um dos mais criativos roteiristas a surgir nos
últimos anos, tentou levar o personagem muito
longe dessas diretrizes. Na HQ Bloodshot: Renascido, por exemplo, o autor compensa a trama
rasa com lutas e tiroteios de tirar o fôlego, algo
que não acontece no longa.
A história coescrita por Jeff Wadlow e Eric
Heisserer não passa de uma sucessão de contradições. Ao colocar seu protagonista em situações cada vez mais surreais - como usar farinha
de trigo como arma em combate -, a dupla flerta
com a ideia de abraçar a galhofa e fazer uma
paródia com os clichês do gênero de ação. A
oportunidade, que poderia encaixar Bloodshot
no filão de um Deadpool, por exemplo, é desperdiçada. Sempre que está a um passo de rir de
si mesmo, volta a se levar a sério de uma forma
inexplicável. Ao não decidir o que quer ser, o
longa acaba não sendo nada além de frustrante.
O mesmo pode ser dito a respeito do elenco.
Além de Vin Diesel, nomes como Eiza Gonzalez (Baby Driver), Sam Heughan (Outlander)

e Guy Pierce (Amnésia) são subaproveitados,
com pouco a fazer além de seguir os estereótipos. Com diálogos previsíveis e pouco espaço
para ir além de apenas dar vida a clichês ambulantes, todos meramente cruzam o caminho
do astro principal para cumprir tabela. A surpresa fica por conta de Wilfred Wigans (Lamorne
Morris), que, com ainda menos tempo de tela,
tenta salvar um texto verborrágico com uma entrega cômica que por alguns momentos arranca
risos sinceros.
A maior decepção causada por Bloodshot está
no quesito ação. A direção de Dave Wilson, que
faz sua estreia em longas-metragens, dificulta
a compreensão dos combates ao abusar de cortes rápidos. Filmadas por câmeras na mão que
tremem a ponto de desnortear o espectador, as
lutas não causam impacto e sequer impressionam. Nos poucos momentos em que é possível
acompanhar os movimentos, entra em cena uma
computação gráfica destoante de todo o resto,
passando a sensação de que o longa se tornou
uma cut-scene de videogame mal acabada.
Sem uma história para contar e repleto de combates decepcionantes, o filme chega ao fim sem
mostrar a que veio. Sensação amplificada por
um encerramento que não dá o menor indicativo
a respeito do futuro de Bloodshot e seus companheiros. Difícil saber se esse foi outro furo deixado pelo roteiro ou apenas a consciência dos
realizadores de que o resultado final não despertaria interesse para uma sequência. De qualquer forma, o longa é um péssimo início para o
universo Valiant no cinema, que vai precisar de
muito mais que um grande nome no papel principal para decolar.
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12 | Jornal A Voz de Portugal
FACEBOOK PODE ESTAR A PREPARAR REGRESSO ÀS ‘RAÍZES’
Hoje em dia a rede social com mais utilizadores em todo o mundo, o Facebook nem sempre teve a dimensão que conhecemos. Na verdade, a rede social de Mark Zuckerberg teve início como uma plataforma social para estudantes universitários e, de acordo com a investigadora Jane Wong, parece que a tecnológica está a pensar nestas
raízes para a sua próxima funcionalidade. De nome “Campus”, a funcionalidade está atualmente em fase de testes e parece ser exclusivamente pensada para estudantes
universitários. A ideia é que os utilizadores desta área consigam introduzir detalhadamente a sua formação académica e ainda ter acesso aos grupos e eventos exclusivos das suas universidades. Ao ‘tweet’ em que desvendou esta nova funcionalidade, Wong anexou fotografias desta nova área que, como é
LAZER
possível entender, ainda está em fase de testes.

DANIELA RUAH, ATRIZ

“À noite vejo filmes e costuro máscaras”

H

á dez anos que Daniela Ruah anda a
perseguir perigosos criminosos na série americana “NCIS Los Angeles”,
que conta com 11 milhões de espectadores por
episódio. Mãe de dois filhos e casada com o
duplo David Paul Olsen, assume que a maturidade já não a faz sonhar tanto com o Óscar,
porque as séries andam mais estimulantes e
é a família o que mais a preenche. Este mês
regressou aos ecrãs portugueses com a série
“A Espia”, na RTP, onde protagoniza uma
mulher da alta sociedade que se envolve em
espionagem em plena II Guerra Mundial. Há
semanas em casa com o marido e filhos, em
Los Angeles, começou a costurar máscaras
para ajudar a comunidade.
Como surgiu a ideia de
costurar máscaras para doar?
R: Quis juntar-me a esse movimento global,
depois de desafiada por uma amiga. Ela fez um
live de costura durante 12h. Comecei há três dias
e já fiz 90 máscaras. Ando a costurá-las à noite,
durante três ou quatro horas.
Depois de os meus filhos estarem a dormir, fico
acordada a ver filmes e a costurar. Há vários vídeos online de instruções que explicam como se
fazem máscaras, as várias técnicas, com e sem
costura.
Eu estou a fazer umas simples, com costura. Sei
que não protegem tão bem quanto as máscaras
profissionais usadas nos hospitais, como a N95,
que é uma máscara médica com o mesmo formato que as minhas, porém feitas com um tecido
diferente.
Mas deixo um buraquinho em cima para o filtro. O mais eficaz é o HEPA, feito com o material que se usa nos sacos dos aspiradores, e que
são os mais eficazes contra a covid-19.
Faço a minha pesquisa. [risos] Já levei um molho de máscaras para um dos meus restaurantes
preferidos.
O supermercado local também tem falta e vou-lhes levar. E quero dar também um molho de
100 máscaras para o hospital local. Até já tenho
familiares a escrever-me: “Manda também para
mim.” É bom poder ajudar e coser relaxa-me.

Os EUA são o país do mundo com o maior
número de casos de infeções pelo novo coronavírus. E ainda não há ordens de confinamento em todos os Estados. De acordo com
o “Washington Post” foram precisos 70 dias
para Donald Trump parar de minimizar a
pandemia, ou ‘o vírus chinês’ como chama.
Como vê a situação?
R: É um absurdo. Para Trump só conta a sua
imagem e a quantidade de pessoas que gostam
dele. Infelizmente acho que o senhor tem problemas psicológicos, [e digo apenas isto] para ser
educada.
O exemplo que posso dar é o da China que tem
uma população muito maior do que os Estados
Unidos e já conseguiu impedir que o vírus se espalhe e está com cada vez menos casos. Enquanto aqui a curva ainda está a subir. Infelizmente
vai demorar entre duas semanas a um mês até

deles desta época seja a diversão e bons tempos
passados com a família.
É das primeiras atrizes portuguesas da sua
geração a conseguir furar o meio artístico
americano. Foi atrás do sonho americano?
R: Exatamente. Aos 23 anos arrisquei sair da
zona de conforto e inscrevi-me na escola de representação do Lee Strasberg, em Nova Iorque.
Tive sorte de fazer networking ao ponto de ter
sido apresentada à minha [atual] agente. Demo-nos bem, ela acreditou em mim apesar de eu ser
uma novata sem carreira na América, achou que
iria dar qualquer coisa...e pelos vistos tinha razão. [risos]
São mais de dez anos a perseguir criminosos
na ficção com a mesma personagem, a agente
Kensi Blye, na série norte-americana “NCIS”.
Não há ainda um desgaste da personagem e
da história?
R: Normalmente diria que sim, que é um desgaste criativo. Mas como temos um elenco com
um tamanho bastante bom e há comédia, drama,
aventura, pancadaria, explosões, não falta diversidade no trabalho.

chegarmos ao pico. Há muita gente que vai morrer desnecessariamente.
Muito poderia ter sido evitado?
R: Claro. Já em janeiro estavam todos a avisar que isto iria explodir também nos Estados
Unidos e ele dizia às pessoas que este vírus era
como a influenza, como uma constipação, “não
se preocupem podem ir trabalhar, porque mesmo
que tenham sintomas depois ficam bem”.
É o Presidente que aqui temos. Infelizmente
tornou-se mais evidente a sua ignorância com
este vírus, mas ele tem governado com ignorância desde o início.
Não há um medo generalizado?
R: Para não vivermos numa piscina de medo
e de stresse insustentável temos evitado ver as
notícias com a frequência de antes. Para não
estarmos constantemente a saber o número de
mães, pais e filhos que morreram. Não é emocionalmente sustentável estarmos a ler tanta miséria
a toda a hora. Vejo o que é importante e depois
desligo-me completamente.

Da última vez que falámos contou que tinha
como sonho ganhar um Óscar, nem que fosse
aos 50. Mantém o foco no cinema e no Óscar?
R: Com toda a sinceridade, com a maturidade e
aprendizagem de como tudo funciona aqui, alterei os meus objetivos. Para já o meio do cinema
não está tanto na berra quanto o streaming por
exemplo, como as séries.
O tipo de produções que nós vemos nas séries
são cinematográficas, bem produzidas, bem realizadas, bem iluminadas, bem representadas. Há
uma razão para haver tantos atores de cinema a
saltar para as séries. É claro que gostava de fazer
cinema, claro que o Óscar seria bem-vindo, mas
a minha meta é sentir-me criativamente desafiada, seja na televisão, cinema ou internet. E tenho
agora uma vida familiar que me preenche muito.
Antes a minha carreira era o único foco.
Por cá acaba de estrear a série de época “A
Espia”, na RTP, protagonizada por si, que nos
faz regressar aos tempos da II Guerra Mundial. Quais foram os maiores desafios?
R: O mais desafiante para mim foi desacelerar
o passo. Ou seja, na série “Investigação Criminal” falamos depressa, estamos sempre a correr,
está tudo aos tiros, há explosões. Tem um ritmo
elevado, moderno. Mas ao entrar na “A Espia”
tive de desacelerar o passo, mesmo a falar. O
realizador Jorge Paixão da Costa chegou a dizer-me várias vezes: “Daniela, desacelera, fala mais
devagar.” Fisicamente costumo fazer exercício,
gosto de ter o corpo um bocadinho mais musculado, tive de deixar de o fazer durante as gravações. Porque as mulheres na altura não eram
musculadas. [risos]

Como está a viver este isolamento em família? Que mudanças?
R: A única coisa que mudou foi os miúdos
passarem a aprender em casa com aulas online.
Comprei montes de livros para praticarem matemática, letras, tudo e mais alguma coisa. E todos
os dias fazemos algo. Se calhar até temos puxado mais por eles agora que estão em casa. Esta Até onde gostava de ir na profissão?
atenção focada neles já não acontecia desde que R: Gostaria de experimentar a produção e realinasceram. Portanto, isto também tem sido mui- zação. Mas nunca deixarei de representar.
to bom. O meu maior objetivo é que a memória
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COVID-19: TIKTOK ANUNCIA UM DONATIVO DE 250 MILHÕES DE DÓLARES
Esta grupo chinês vai atribuir 150 milhões ao seu “fundo de apoio aos heróis da saúde”, que os vai distribuir a organizações competentes, como a Cruz Vermelha, segundo um
comunicado colocado na internet. Outros 50 milhões de dólares são afetados a grupos “representativos de comunidades que utilizam a aplicação”, como artistas, enfermeiros e
educadores. Os 50 milhões restantes vão para “professores, técnicos e associações que colocam os seus talentos e experiências ao serviço da educação”, para apoiar o ensino à
distância. Estes donativos da Tiktok foram anunciados depois de várias iniciativas similares da parte de conglomerados da tecnologia, como Google, Facebook e Netflix, bem como
dos principais dirigentes da Microsoft, Amazon e Twitter. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de
pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 94 mil. Dos casos de infeção, mais de 316 mil são considerados curados.
INFORMAÇÃO

Andrea Bocelli vai dar um concerto no
domingo de Páscoa e pode ver em casa!

V

ai ser um domingo de Páscoa diferente para os portugueses. Com o país
em estado de emergência e sob fortes restrições de circulação, o certo é ficar em
casa nesta data festiva. Mas ainda há uma boa
programação para este dia, e que pode aproveitar sem sair de casa!
No domingo de Páscoa, dia 12 de abril, o tenor
italiano Andrea Bocelli dará um concerto a solo
na histórica Duomo, a catedral de Milão, e que
será transmitido ao vivo através do canal do canal do tenor no YouTube.
Após um convite da cidade e da catedral e graças à hospitalidade do arquissacerdote e da Veneranda Fabbrica del Duomo, Andrea Bocelli
apresenta-se num dia tão importante mundialmente: “No dia em que celebramos a confiança
numa vida que triunfa, estou honrado e feliz em
responder ‘Sì’ ao convite da cidade e da Duomo
de Milão”, disse o cantor.
Acompanhe o concerto ao vivo, no dia 12 de
abril, a partir das 13h00.

25 de Abril vai ser celebrado na internet

O

primeiro-ministro convidou os diretores dos três teatros nacionais, São
Carlos, São João, D. Maria II, e a
diretora da Companhia Nacional de Bailado para organizarem a programação que em
grande parte define o espírito das celebrações
da Revolução via internet.

volução com um programa igualmente diverso,
mas que terá uma inovadora versão online, à
qual os cidadãos poderão assistir nas suas casas.
“Por um lado, é uma forma de sinalizar esta
data tão importante para o país e para a democracia portuguesa, de estarmos juntos, apesar de
não estarmos presencialmente juntos.

culos, são os seus diretores artísticos que Costa
desafia agora.
Cada um na sua área, Elisabete Matos, Nuno
Cardoso, Tiago Rodrigues e Sofia Campos terão
de responder à questão levantada pelo primeiro-ministro: “Como celebrar o 25 de Abril num
momento em que não podemos estar juntos?”

Mas é também uma forma de apoiar artistas e
manter viva a criação cultural, afetada pelo can- A resposta pode ser vista em várias plataformas
celamento e encerramento de espetáculos e de online no dia 25 de Abril.
atividades, e que, ao mesmo tempo, foi dos primeiros sectores a reagir à paralisação a que a covid-19 obrigou, propondo espetáculos e disponibilizando conteúdos online e gratuitos”, assinala
fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro.
Além de comemorar o 25 de abril, António Costa pretende, diz a mesma fonte, “dar um sinal de
que os artistas podem continuar a trabalhar e incentivar outras entidades a contratar artistas, em
particular os que viram as suas atividades canceladas”.
E como, para dar o exemplo, as instituições nacionais foram as primeiras a anunciar que iam
honrar os compromissos e pagamentos assumidos com artistas e técnicos contratualizados,
independentemente do cancelamento dos espetáTodos os anos, nesta data, António Costa abre
a Residência Oficial de São Bento aos cidadãos,
propondo um programa cultural que tem juntado concertos, dança, teatro infantil, poesia, circo
contemporâneo e artes plásticas. Mas, este ano,
dado os constrangimentos que a covid-19 impõe,
não será possível celebrar o 25 de Abril da mesma maneira.
A solução encontrada por António Costa para
manter a tradição passa por comemorar a Re-
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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

- Reforma
- Investimentos - REER-CELI

8
2 4

8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624
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SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS
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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.
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS

EMPREGOS

LES ENTREPRENEURS

BUCARO

Precisa-se de um trabalhador em
“Pavé Unis” com experiência.
Podem nos contatar para o
514 325-7729 ou enviar
o vosso CV para
josbucaro@bucaro.ca

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

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 um mecânico ou
aprendiz mecânico e uma
secretária a tempo inteiro.
Victor ou Constantino
514-750-4670
Companhia em paisagismo está à procura de
empregados com ou sem experiência
com carta de condução.

514-242-7649

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

SERVIÇOS
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UMA ESCOLHA CERTA

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

†

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.

† JUSTINA PACHECO BENFEITO

É com grande tristez, que a família vem por este meio informar o falecimento de Justina Pacheco Benfeito, antiga
proprietária da mercearia Le Petit Portugal no passado
dia 10 de abril de 2020. Ele deixa na dor familiares e amigos.
Devido às presentes circunstâncias, o velório teve lugar
na privacidade dos seu familiares. Foi sepultada no Cemitério Notre-Dame-Des-Neiges. A família vem por este
meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer
forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos
o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

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

Sábado, 11 de abril de 2020
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CR7 DEIXA MENSAGEM EMOTIVA E MOSTRA CARINHO POR PORTUGAL E ITÁLIA
Cristiano Ronaldo voltou a fazer uso das redes sociais para mandar uma mensagem aos seus fãs, numa altura em que o mundo assiste à propagação do novo coronavírus. Na sua página do Twitter, o craque português publicou duas fotografias: numa, surge com uma máscara com a
bandeira portuguesa; na outra, com uma máscara com a bandeira italiana. Na mesma publicação, o goleador da Juventus e da Seleção Nacional
escreveu: “Neste momento tão difícil para o nosso planeta, é importante estarmos unidos e apoiar-nos uns aos outros. Vamos todos fazer o que
conseguirmos para ajudar”. In this very difficult moment for our world it is important we unite and support each other.
DESPORTO
Let’s all do what we can to help.

International Board
fixou novas regras
no futebol

O

International Board (IFAB) anunciou algumas modificações às leis do futebol,
que se prendem com os casos de mão na
bola e com algumas nuances na cobranças de pontapés de penálti. E aproveitou para reforçar a ideia
de que o árbitro deve consultar as imagens no ecrã
sempre que os lances detectados pelo videoárbitro (VAR) tenham algum carácter de subjectividade. Da reunião que decorreu em Zurique, há dois
dias, saiu uma determinação que aperfeiçoa uma
alteração relativamente recente, que insta o árbitro a assinalar falta sempre que a bola entre em
contacto com o braço de um atacante no momento
ofensivo. Tem sido assim durante a corrente temporada, mas, a partir de 1 de Junho, essa infracção
só será assinalada “se resultar imediatamente num
golo ou numa oportunidade clara”, seja para o jogador em causa ou para a equipa que representa.
A este respeito, o IFAB clarifica também que, para
efeitos do entendimento de mão na bola, deve ser
tido em conta que o braço “termina na parte de
baixo da axila”. Nos pontapés de grande penalidade, também há alterações. Se o guarda- redes cometer uma infracção (se se mexer antes do tempo,
por exemplo) e a bola não entrar na baliza, mesmo
que ressalte no ferro, não haverá lugar a repetição
da marcação da falta, a não ser que o marcador
tenha sido claramente influenciado pela acção do
guarda-redes. Por outro lado, um cartão amarelo
visto durante o jogo não contará para efeitos de
acumulação se for levado a cabo o desempate por
pontapés de penálti, ou seja, um cartão amarelo
no tempo regulamentar e um cartão amarelo no
desempate por penáltis não se traduzirão em expulsão. O IFAB sublinha ainda que, “quando um
lance passível de revisão pelo VAR é subjectivo,
é expectável que o árbitro reveja o lance no ecrã
(onfield review)”, na área respectiva.

Regresso de CR7 adiado: Itália em
confinamento obrigatório até maio

O

primeiro-ministro italiano, Giuseppe
Conte, decretou, esta sexta-feira, o
prolongamento do estado de confinamento obrigatório em Itália, até ao próximo
dia 3 de maio. Além das implicações na socie-

italiano.
Como explica a imprensa daquele país, as equipas, agora, só estão autorizados a voltar aos trabalhos a partir do dia 4 de maio, e isto se o estado de confinamento obrigatório não se prolongar

dade, esta medida também terá consequências no mundo do futebol.
Isto porque alguns clubes italianos já se preparavam para regressar aos treinos durante o presente mês de abril, com os seus futebolistas a
voltarem à bota transalpina até à próxima semana. Um cenário que dificilmente se tornará real
depois da última decisão tomada pelo Governo

para além dessa data.
CR7 DEVE ADIAR REGRESSO
O Inter, por exemplo, pretendia ver os seus atletas regressarem a Milão a 13 de abril, para voltarem aos treinos no dia 27. Já a Juventus planeava
ver Cristiano Ronaldo e companhia regressarem
a Turim já esta terça-feira, depois das celebrações da Páscoa.
No entanto, a decisão do Governo italiano deverá mesmo adiar não só o reinício dos trabalhos
das equipas, como o regresso dos jogadores estrangeiros ao país.

Cancelamento da
Champions Cup

A

edição 2020 da International Champions Cup foi cancelada devido à propagação do novo coronavírus, conforme anunciado esta sexta-feira.
A organização da
prova, que já havia
suspendido alguns
jogos, decidiu agora
dar por totalmente
cancelada a competição, que o Benfica
conquistou no ano
passado.
A
International
Champions
Cup
disputou-se pela primeira vez em 2013 e, desde
então, tornou-se num dos mais importantes torneios anuais de pré-temporada, reunindo algumas das equipas mais fortes do futebol europeu.
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