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Os jornais e revistas não
transmitem o vírus Covid-19

A

lguns jornais ingleses
avançaram recentemente
com uma afirmação, atribuída à Organização Mundial da
Saúde, segundo a qual as notas
de dinheiro e, por analogia, os
jornais em papel seriam transmissores do novo coronavírus.
Essa informação rapidamente se
espalhou e foi reproduzida por
todo o Mundo, criando naturais
preocupações.

ronavírus”. O que sucedeu foi que
perguntaram se o dinheiro podia
transmitir a Covid-19, tendo a OMS
respondido que as pessoas deviam
lavar as mãos depois de manusearem
dinheiro. Mas, isso como uma boa
prática de higiene e não por causado
novo coronavírus. Uma prática, portanto, que deve ser adoptada quando
se pega em qualquer objecto. Não
há registo de qualquer caso de contaminação provocado pelo contacto
com jornais e revistas em papel. A
única coisa felizmente “contagiosa”
nesse bom hábito é a propagação de
informação rigorosa e credível, ao
contrário de muita da que circula nas
redes sociais que não tem a garantia
de um sério tratamento jornalístico.
Portanto, a Associação Portuguesa
de Imprensa recomenda ao público
que continue a comprar e a ler jornais e revistas, em papel ou online.
Tal como recomenda que se sigam
as recomendações das autoridades
de Saúde, designadamente a lavagem das mãos, de forma frequente e
minuciosa.

Feed The Heroes Mtl

E

m tempos difíceis podemos
ver quem faz a diferença e
como é que eles organizem
para ajudar uns aos outros nesta
situação terrível que está acontecendo em Montreal.
Chris Pires, proprietário do restaurante Sizzle situado na Jean-Talon
fez uma linda doação a Unidade de
Emergência Infantil de Montreal. 80
refeições foram selados e entregues
1 985,135 infetados | 4,091 Mortos | MUNDO para ajudar os nossos heróis nas linhas de frente!
605,354 infetados | 25,394 Mortos | ESTADO UNIDOS JackyeatsMTL é a organização que
26,897 infetados | 898 Mortos | CANADÁ
está a frente deste projeto, com vá17,448 infetados | 567 Mortos | PORTUGAL
rios restaurante que está a ajudar diOra a Organização Mundial de
Saúde veio a público desmentir
tal informação. Em comunicado, a
porta-voz da OMS, Fadela Chaib,
afirma que as palavras da OMS
foram mal interpretadas, pois nunca foi dito que o dinheiro “era um
veículo de transmissão do novo co-

CORONAVIRUS COVID-19
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Em breve

retamente os enfermeiros e doutores
a comer boas comidas váriadas tal
como Bottega, Burger Royal, Gauffres & Glaces, Coco Rico que também é uma das nossas churrascaria,
La Molisana, Titi Coco, Fish and
Bone, Christinas, Vesta, Milos, Dolce Sapore, Casa Santos que é também um restaurante português situado em Laval, Café Vasco da Gama
que também fez uma doação.
Queríamos dar os nossos parabéns
ao Chris Pires do Sizzle e a todos
os restaurantes que estão a ajudar os
nossos heróis em Montreal.
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JOAQUIM MIRANDA SARMENTO: O PSD, que tem tido um comportamento colaborativo face ao coronavírus (ao ponto de ser elogiado
em Espanha), criou um grupo de trabalho, coordenador do Conselho
Estratégico Nacional do partido, para avaliar o impacto estrutural da
pandemia na economia portuguesa com o objectivo de apresentar um
conjunto de medidas para o seu relançamento. O partido trabalha em dois pacotes de medidas: um para as empresas e para as famílias; outro para o país.

SÉRGIO REBELO: Numa altura em que vários países estão a preparar
o regresso a uma certa normalidade (apesar dos avisos da OMS), levantando restrições, e outros avançam com alguma actividade económica
(em Portugal, a pressão já se faz, explícita numa carta assinada por 167
personalidades), mas nem todos concordam. Como o economista Sérgio Rebelo,
que concluiu num estudo que uma decisão desse tipo trará efeitos económicos de
longa duração negativos.

CARNEIRO: Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder. Amor: Procure dar um pouco mais atenção às crianças da sua família.
Saúde: Evite comidas com alto teor de gordura porque o colesterol terá tendência para subir. Dinheiro: A sua situação económica manter-se-á estável. Números da Sorte: 7,
28, 16, 38, 24, 41
TOURO: Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, Honra. Amor: O amor e o carinho reinarão na sua
relação afetiva. Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados depressivos. Oiça música, dance, descontraia.
Dinheiro: Conseguirá ultrapassar os problemas neste campo
da sua vida. Números da Sorte: 29, 32, 43, 14, 2, 27
GÉMEOS: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Deixe de
lado as tristezas e aproveite mais efusivamente os
momentos bons com os que ama. Saúde: Cuidado
com as suas costas. Dinheiro: Período instável a nível de finanças. Números da Sorte: 17, 25, 30, 2, 9, 28
CARANGUEJO: Carta Dominante: A Imperatriz, que
significa Realização. Amor: Apague de uma vez por
todas as recordações do passado. Saúde: Não se
automedique. Dinheiro: Esta é uma boa altura para
fazer uma pesquisa em relação a novas atividades que possa
desenvolver no futuro. Números da Sorte: 14, 18, 26, 48, 35, 7
LEÃO: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Lute pelo verdadeiro
amor, não se deixe influenciar por terceiros. Saúde:
Vigie o seu estômago. Dinheiro: Não se precipite nas
suas compras, pode sair prejudicado.
Números da Sorte: 17, 23, 38, 9, 49, 3
VIRGEM: Carta Dominante: A Torre, que significa
Convicções Erradas, Colapso. Amor: Se falar mais
abertamente acerca dos seus sentimentos, poderá
ver progredir a sua relação afetiva. Saúde: Cuide da
sua saúde física, faça mais exercício. Dinheiro: Com trabalho e
esforço conseguirá atingir os seus objetivos.
Números da Sorte: 49, 10, 5, 19, 11, 20
BALANÇA: Carta Dominante: Valete de Paus, que
significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Irá
manifestar-se em si uma grande energia sensual.
Saúde: Faça uma alimentação mais rica em fruta e
legumes. Dinheiro: Resolverá os seus problemas se mantiver
a calma e o foco.
Números da Sorte: 25, 11, 33, 5, 17, 1
ESCORPIÃO: Carta Dominante: O 6 de Copas, que
significa Nostalgia. Amor: Não deixe que os seus
familiares mais afastados tenham saudades suas,
contacte com eles por telefone, videochamadas ou
e-mail. Saúde: Possíveis problemas com o aparelho digestivo. Dinheiro: Tenha cuidado com os falsos amigos, pois nem
sempre as pessoas que nos sorriem são as mais verdadeiras.
Números da Sorte: 9, 46, 27, 33, 21, 14
SAGITÁRIO: Carta Dominante: 7 de Espadas, que
significa Novos Planos, Interferências. Amor: Estará
mais carente, procure ser mais otimista quanto ao
seu futuro sentimental. Saúde: Tendência para dores
de cabeça. Dinheiro: Período menos favorável, não se precipite. Números da Sorte: 23, 11, 36, 44, 29, 6
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Valete de Ouros,
que significa Reflexão, Novidades. Amor: Guarde o
seu sarcasmo e fique atento às queixas do seu par.
Saúde: Terá dificuldade em manter o foco, seja determinado nas suas rotinas. Dinheiro: Poderá definir novos projetos, mas com prudência. Números da Sorte: 20, 27, 9, 14, 40, 32
AQUÁRIO: Carta Dominante: Valete de Espadas, que
significa Vigilante e Atento. Amor: Andará muito exigente ao nível dos afetos. Se vive sozinho, aproveite o
serão para fazer videochamadas com os seus amigos.
Saúde: Sentir-se-á cheio de energia. Redecore a sua casa. Dinheiro: Tome nota das ideias que tem, chegará o momento de as
pôr em prática. Números da Sorte: 21, 14, 16, 23, 45, 9
PEIXES: Carta Dominante: O 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade. Amor: Não seja tão possessivo e ciumento. Saúde: Tente dormir as horas necessárias para o seu bem-estar físico e psicológico.
Dinheiro: Não gaste mal o seu dinheiro.
Números da Sorte: 45, 9, 28, 34, 17, 41

CANTO DO ZÉ

Covid-19 “une” os três “grandes”
JOSÉ COSTA

A

pandemia de Covid-19
está a mudar o Mundo. Mas não só. Hoje
as pessoas têm uma consciência diferentes dos valores morais, pessoais e humanos. O
dinheiro passou para segundo plano, sendo a vida privilegiada porque o
coronavírus não escolhe idade, sexo, condição
social ou cor.
Mas para além de tudo isto, a verdade é que o
malfadado vírus também veio expor muitos ou
praticamente todos os sectores da vida pública,
empresarial e desportiva no Mundo.
Fixando-nos no que ao desporto diz respeito, e
já lá iremos ao resto do Mundo, em Portugal, o
vírus praticamente obrigou que os três maiores
clubes da Liga NOS, Benfica, FC Porto e Sporting, a se unirem no sentido de encontrar uma forma ou soluções para equilibrarem as suas contas
numa altura em que as receitas estão reduzidas a
praticamente zero. Mas o caricato de tudo isto é
que os presidentes do Benfica e FC Porto, Luís
Filipe Vieira e Pinto da Costa, respectivamente,
estão de relação cortadas. Ou seja, não se falam
(e parece que não estão muito interessados em
falar), sendo o presidente do Sporting Frederico
Varandas, o interlocutor privilegiado para fazer
chegar as propostas e contraproposta de um e de
outro.
Para já, ainda se chegou a nenhuma conclusão,
mas será inevitável que se chegue, nomeadamente quanto aos vencimentos dos seus activos,
pois nenhum quer cortar mais ou menos que o
outro. Daí as conversações existirem no sentido
de os três “grandes” do nosso futebol chegarem
a acordo com os seus jogadores apresentando
uma redução salarial comum a cada um deles.
Para já não, as conversações estão no patamar

do futebol profissional, sendo estendidas às modalidades ditas amadoras muito em breve. Para
tal, os três “grandes” do futebol nacional, já
constituíram uma comissão (composta por gente
dos três clubes), a fim de encontrarem também
aqui soluções que sejam iguais ou muito semelhante em cada clube.
A importância de tudo isto é encontrar uma
igualdade nas medidas a tomar para não melindrar os seus activos (leiam-se jogadores, técnicos
e demais pessoal que trabalha no futebol) que,
merce de condições dispares entre os clubes, os
possa fazer “abandonar” o barco recusando qualquer proposta de redução salarial. Por outro lado,
a ideia é também os três conseguirem encontrar
uma plataforma de consenso para poderem recorrer aos apoios que no Estado eventualmente
poderá dar, ajudando os clubes por igual, num
momento em que praticamente não tem receitas.
Recorde-se que em Portugal na I e II Ligas, já
existem clubes que partiram para o lay-off, enquanto outros suspenderam várias modalidades
que infelizmente poderão não voltar a ser praticadas nesses clubes. São as dificuldades que o
coronavírus também tem trazido ao mundo do
desporto, onde já vários eventos mundiais suspenderam a sua realização ou mudaram a data da
mesma, numa tentativa de esperança de ainda se
poderem realizar.
Neste patamar estão torneios de ténis, europeus
de atletismo, provas de ciclismo, provas do circuito de Fórmula 1 e demais campeonatos das
várias modalidades, para não falar do Campeonato da Europa de Futebol e, claro, desse grande
acontecimento do desporto universal, os Jogos
Olímpicos do Japão.
Vamos, pois, esperar para ver como tudo isto
vai acabar e em que pé vamos ficar relativamente
ao desporto profissional. Uma coisa nos parece
certa é que nada será igual a partir daqui, também no desporto mundial.
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OMS DIZ QUE NOVO CORONAVÍRUS “É 10 VEZES MAIS LETAL QUE GRIPE SUÍNA”
A pandemia de novo coronavírus está a fazer milhares de vítimas mundo fora e a sua ‘travagem’ efetiva parece longe de estar a ser conseguida. Esta segunda-feira, Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), fez um novo balanço do que se sabe já sobre este vírus, lembrando que a sua taxa de mortalidade é dez vezes superior à
da gripe suína. “Só podemos dizer o que sabemos e só podemos agir com o que sabemos. As experiência de vários países estão a dar-nos uma imagem mais clara sobre este vírus, como
ele se comporta, como pará-lo e como tratá-lo”, começou por referir o responsável máximo da OMS. “Sabemos que o Covid-19 se espalha rapidamente e sabemos que é mortal - dez vezes
mais mortal que a pandemia de gripe de 2009. Sabemos que o vírus pode espalhar-se mais facilmente em ambientes cheios de pessoas, como casas de repouso e lares. Sabemos que a
descoberta precoce de casos, testes , isolamento, cuidados a todos os casos e mapear todos os contatos é essencial para interromper a transmissão”, continuou Tedros.
Mercredi, le 15 avril 2020

O melhor ativo das empresas
o elemento humano para lhes dar direção e bom
uso, de nada servem. O avançar da tecnologia
levou muitas empresas a pensar que o apetrechasta crise pandémica mento de novas tecnologias iria cobrir o défice
vai sem dúvida mos- de investimento no ativo humano, descobrindo
trar-nos o caminho agora a realidade nua e crua: as máquinas podem
para recalibrarmos os nossos ser as mais avançadas, mas sem o operador huvalores e consequentemente mano, de nada servem.
os nossos pensamentos, atitudes e ações. Podemos aceitar e aprender a lição, ou não. Den- Ao longo da minha vivência profissional semtro de toda esta amálgama de aspetos que nos pre insisti com as direções de empresas para se
vamos dando conta com as restrições de con- apostar no elemento humano como prioridade.
tacto físico ou de movimento, há algo que o Infelizmente havia gestores, não muitos é verdamundo empresarial vai notar: o melhor ativo de, que por vaidade, por ignorância ou por uma
combinação destes dois preferiam equipamentos
que possuem são os trabalhadores.
de última geração mas descurando o operador
Afastemo-nos, contudo, das noções políticas de humano para os mesmos. A multiplicação de
esquerda e direita e foquemo-nos na realidade, tecnologias levou muitas vezes a muitas redunenfim, sejamos pragmáticos. Se nos dizem que dâncias ou ineficiências que virão também agora
vivemos um período atual semelhante a um con- à vista de todos. Isto custará empregos a alguflito mundial, pelo impacto económico que se
sente e se sentirá por algum tempo, há uma grande diferença em relação a um conflito armado:
todas as infraestruturas, todas os equipamentos,
ou seja, todos os ativos materiais continuam lá, à
espera de ser utilizados, ou por outras palavras,
não sofreram destruição física.
JORGE CORREIA

E

mas pessoas? Certamente que sim, é preferível
que a sociedade esteja preparada. Esta preparação deve servir não só para dar o devido valor ao
ativo humano nas empresas, mas também criar
mecanismos de direcionamento de mão-de-obra
que por ventura não encontre forma de regressar
aos seus postos de trabalho anteriores.
Este será um grande desafio não só para o Canadá mas para todos os países do mundo, desafio
este que é possível ultrapassar com valores humanos a secundar os planos necessários a implementar.

Ora, se estão lá, o que lhes falta? O elemento
humano, neste caso, os trabalhadores, pois podemos ter a mais avançada maquinaria fabril, mas
sem os colaboradores nada funcionará; podemos
ter a mais moderna rede de comunicações, mas
se nada há a comunicar, é o mesmo que nada; podemos ter a mais completa e bem mantida rede
de infraestrutura, como estradas, telecomunicações, eletricidade, esgotos, águas, etc., mas sem
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SEM ABRIGO COM MAIS APOIO
Lisboa conta a partir desta segunda-feira com
um espaço para acolher pessoas em situação
de sem abrigo diagnosticadas com covid-19 e
que estejam assintomáticas ou com sintomas ligeiros. O espaço foi cedido pela Mesquita Central de Lisboa e tem actualmente oito camas.

NOVO HOSPITAL EM OVAR
O hospital de campanha de Ovar para doentes com covid-19 entrou em funcionamento. A
extensão do Hospital de Ovar estará equipado
para receber doentes infectados com o novo
coronavírus e terá capacidade para acolher
quase 40 doentes.

AUTOCARRO COVID-19
Um autocarro adaptado a unidade móvel
de testes à covid-19 vai percorrer as Instituições Particulares de Solidariedade
Social (IPSS) de Matosinhos para testar
cerca de mil utentes e 700 funcionários,
revelou esta segunda-feira a autarquia.

Santa Cruz festejou a Páscoa em “Live”

pírito Santo foram anuladas, podem costuma acontecer entre os dias 22 de
gueses em Montreal.
Este ano a Páscoa foi celebrada na continuar a dar um toque nestas lin- março e 25 de abril. Esta é considerada uma das festas mais importantes
capela de Senhor Santo Cristo dos das celebrações na Santa Cruz.
todos anos Milagres com o padre Adam, igretemos este ja fechada. E, para finalizar, o padre
m o m e n t o Adam benzeu a coroa do Espírito
especial para os Santo que está na capela do Senhor
cristãos, mas este Santo Cristo. É, lamentável porquê
ano foi muito dife- as coroas da Santa Cruz não foram
rente. Com todos estes problemas benzidas. Acho que era um mínimo
da COVID-19, muitos estão com de respeito a Santa Igreja de trazer tograves problema para os nossos das as coroa do Espírito Santo a Sanidosos principalmente mas pode- ta Cruz para receber a benção destas
SYLVIO
MARTINS

A

mos ver que muitos foram afetados.
Sim, é uma doença terrível mas devemos compreender que é para todos.
Já vi e falei com algumas pessoas que
tem esta doença e não é nada fácil e
sim, já morreu ao menos dois portu-

coroa. É claro que deviam organizar
e trazer todas as coroas e não ter um
verdadeiro contacto entre eles, mas
isto deve ser organizado pelas famílias que tem as primeiras domingas.
Mesmo se as grandes festas do Es-

Devemos ajudar uns aos outros e
meter de lado os seus próprios sentimentos de grandeza e ajuntarem-se
virtualmente para o bem do Divino
Espírito Santo.E, os mordomos da
Santa Cruz deveriam mesmo fazer
uma reza virtual no Facebook para
toda a comunidade.
É importante notar que o Facebook
está cada vez mais importante na comunidade e na nossas vidas. Para todos que não tem ainda uma conta no
Facebook é grátis e pode receber informações importante da igreja Santa

Cruz a todos os dias, uma reza, uma
história, ou informações importantes
estão sempre presente para informar
os fieis.
Posso vos informar que o jornal A
Voz de Portugal seguiu também este
veículo de informação. Com o seu
site web e o grupo está a informar a
nossa comunidade o mais possível,
tal como o jornal no sábado e o jornal
da quarta feira e no grupo Facebook
notícias a cada hora sobre o desenvolvimento do Coronavírus.
SIGNIFICADO DA PÁSCOA
“A Páscoa é uma celebração cristã
comemorada anualmente ao domingo, conhecido como Domingo de
Páscoa. É uma festa móvel, ou seja,
a data de comemoração varia dependendo do ano. Porém, por norma,

para os cristãos, pois celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Ela marca
o fim da chamada Semana Santa, que
se inicia no Domingo de Ramos e termina no domingo seguinte. Durante
toda a semana há procissões e cerimônias especiais, sobretudo na quinta e na sexta-feira, conhecida como
Sexta-feira Santa ou Sexta-Feira da
Paixão (que marca a morte de Cristo
na cruz). É no Sábado de Aleluia que
é proclamada a ressurreição”.
Para terminar os sinos da igreja Santa Cruz, em simultâneo, com todas
as igrejas em Montreal, tocaram para
nos dar mais força contra esta doença.
Parabéns ao padre Adam por esta iniciativa e dedicação a nossa comunidade e também ao C/A da igreja que
fez isto um grande impacto para nós.

Mercredi, le 15 avril 2020
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MORREU A IMUNOLOGISTA MARIA DE SOUSA, INFETADA COM O NOVO CORONAVÍRUS
A imunologista Maria de Sousa morreu na noite desta terça-feira na unidade de cuidados intensivos do Hospital São José, em Lisboa, vítima do novo coronavírus, avança o
jornal Público. Estava internada há uma semana nesta unidade hospitalar. Tinha 81 anos. Maria de Sousa nasceu em Lisboa em 1939 e formou-se em Medicina em 1963,
pela Faculdade de Medicina de Lisboa. Conhecida pelas suas descobertas na área da imunologia, Maria de Sousa exerceu atividade científica em Inglaterra, Escócia e
Estados Unidos, tendo um doutoramento em Imunologia. Cientista, escritora, professora universitária, Maria de Sousa lecionou em Inglaterra, Escócia e Estados Unidos,
depois de ter saído de Portugal ainda durante o Estado Novo, em 1964. Regressaria já no período democrático, em 1985, passando a professora catedrática de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto.
EM DESTAQUE

COVID 19 vs IMOBILIÁRIO, “Day After”
RICARDO LOPES

M

ovidos por uma cegueira coletiva,
fomos todos olhando para o problema de outros como se ele nunca nos chegasse. Erro maior que o próprio
vírus.
Numa tentativa de correção de percurso,
fecham-se fronteiras, inibem-se deslocações,
encerram-se estabelecimentos, até à declaração de Estado de Emergência, onde deverá
imperar o dever cívico de cada um de nós,
cumprindo as regras de isolamento social, em
prol do bem comum, não dando “rede” para a
continuada expansão desta pandemia.
Com este pano de fundo, os reflexos de contaminação alastram-se às economias mundiais,
onde ninguém fica imune.
Se no turismo, agências de viagens e restauração os efeitos foram imediatos, com tendência
para se intensificarem nos próximos tempos,
no imobiliário as consequências vão-se come-

çar a sentir agora.
Com a quebra dos regulares fluxos financeiros na economia, algumas famílias enfrentarão
dificuldades para poderem cumprir as obrigações contratadas nos créditos à habitação, os
inquilinos vão encontrar desafios para honrar
os pagamentos das rendas contratadas, alguns
senhorios ficarão confinados a esperar por melhores dias, os compradores retraem-se, seja
pela questão de liquidez, seja pela impossibilidade de visitas aos imóveis, os promotores
repensam a obra nova e olham para o stock
equacionando formatos de escoamento para,
eles também, não entrarem em incumprimento
e colapsarem.
Apesar das advertências (com algum tom de
exigência) por parte dos governos à banca, de
que devem apoiar e saber gerir os incumprimentos (devidamente confirmados) causados
pela pandemia, não nos devemos esquecer que
a própria banca ainda lambe as feridas de um
passado recente – a crise de 2008 – e que apesar de muito se apregoar nos reforços da sua
solvabilidade e liquidez, também poderão experimentar fragilidades e debilidades no capítulo financeiro, porque nada aprenderam com
esse passado.
Com o final desconhecido deste surto epidémico, colocando uma incógnita para quando a
estabilidade e normalização económica, importa centrar o discurso nas medidas que os

governos, em particular o Português, devem
tomar na abordagem ao presente e na preparação do “Day After”.
Como sempre, preparar medidas por antecipação posicionará o país na primeira linha de
arranque. Isto é tão mais importante quanto o
são os meses de economia parada, que teremos
de recuperar. Algumas sugestões de medidas
que ajudarão a atenuar os efeitos imediatos e a
preparar/impulsionar o “Day After” do mercado imobiliário:
• Regime excecional de isenção de pagamentos de IMI e AIMI (referentes a 2019);
• Bonificação em sede de IMT, para todas as
aquisições que se venham a celebrar até final
de Setembro;

• Deferimento da caducidade do prazo do benefício de isenção de IMT (3 anos) até final do
ano de 2020;
• Deferimento do pagamento de IRC (do
exercício de 2019);
• Deferimento dos prazos de caducidade dos
licenciamentos Camarários;
• Reavaliação da fiscalidade para o Alojamento Local, retirando a penalização fiscal,
recentemente imposta;
• Reposição do quadro legislativo dos Golden
Visa.
Continuaremos a prestar o nosso contributo para a preparação do que designamos pelo
“Day After”.
Até já!
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MÁSCARA OU NÃO, EIS A QUESTÃO. O QUE DIZ A NOVA NORMA DA DGS?
Tendo em conta “o Princípio da Precaução em Saúde Pública, e face à ausência de efeitos adversos associados ao uso de máscara”, que é já,
aliás, utilizada por vários países e organizações internacionais “como medida complementar para limitar a transmissão de SARS-CoV-2 na comunidade”, a Direção Geral de Saúde (DGS) emitiu esta segunda-feira (dia 13) uma norma denominada ‘Uso de Máscaras na Comunidade’, na qual
sugere o uso de máscaras “por todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas”. “Deve ser considerada
a utilização de máscaras por qualquer pessoa em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas (supermercaEM DESTAQUE dos, farmácias, lojas ou estabelecimentos comerciais, transportes públicos, etc)”, refere a norma da DGS.

A pandemia e o capitalismo numérico
pandemia da covid-19 pode vir a modificar radicalmente o modo de vida
das sociedades actuais, pré e pós-industriais. Um factor decisivo dessa transformação serão as novas tecnologias, que virão a
ganhar uma importância maior na economia
e nas relações sociais.
Formar-se-á um novo tipo de subjectividade,
a “subjectividade digital”, já em gestação nas
sociedades actuais, mas que, no futuro, se colocará no centro do novo “capitalismo numérico”,
como condição essencial do seu funcionamento.
Entretanto, vivemos uma crise de transição, que
compromete as próprias subjectividades.

a desterritorialização geral, contínua, que não
cessa de crescer.
Ao disseminar-se, o vírus da pandemia não fez
mais do que percorrer o mapa mundial da desterritorialização.
A pandemia resultou da desterritorialização, é
a manifestação extrema da doença tecno-capitalista que há mais de dois séculos se infiltrou nas
sociedades humanas. E que, tal como um vírus,
vai contagiando território após território, país
após país, continente após continente: é o capitalismo global que transforma a Terra inteira,
submetendo-a, como um contágio epidémico, ao
seu funcionamento.
Se o novo coronavírus prolonga o movimento
desterritorializante da economia capitalista, é

PANDEMIA E
DESTERRITORIALIZAÇÃO
Mesmo antes de ser declarada a quarentena em
Wuhan, sete milhões de chineses saíram da cidade e espalharam-se pelo mundo. A região da
Lombardia, na Itália, que mantinha voos directos para a região mais contaminada da China, foi
rapidamente atingida. A França, a Alemanha, a
Espanha, o Reino Unido e, muito rapidamente a
Europa, foram infectados.
Alastrando a todos os continentes, a pandemia
cobriu o planeta em poucos meses. Uma disseminação tão célere e imprevisível deveu-se às
características do novo vírus, mas só foi possível
graças à deslocação intensa de indivíduos e grupos, através da rede extraordinária de comunicações e transportes que liga hoje os países uns
aos outros.
Trata-se de uma torrente imparável de gente
sempre a ir e a vir, em que participam homens de
negócios, políticos, universitários e estudantes,
turistas (em turismo de massa ou individual) e
multidões que se deslocam para assistir a acontecimentos culturais, desportivos ou religiosos,
sem esquecer os milhões de migrantes fugindo
da guerra e da fome. Estas vagas imensas de pessoas que vão de um território a outro alimentam

porque esta é, no seu desenvolvimento e propagação, propriamente pandémica.
A primeira reacção contra a pandemia visou, logicamente, conter a sua proliferação:
contrariando ao máximo a desterritorialização,
impôs-se a quarentena a centenas de cidades, e
confinaram-se os cidadãos nos seus locais de residência.
Fecharam-se aeroportos, estações de comboios,
portos e estradas, sítios onde as aglomerações de
pessoas aumentam os riscos de contaminação.
Porque a desterritorialização implica não apenas a deslocação, mas também o seu contrário
complementar, os mais variados ajuntamentos
de “pessoas sós”, que se encontram nas gares
ferroviárias ou nos festivais de música. Cancelaram-se eventos de toda a espécie, proibiram-se
saídas e passeios.
Numa palavra, reterritorializaram-se os indivíduos nas suas casas, incentivando-os a cultivar
um tipo de vida esquecido, por assim dizer “arcaico”, familiar e mais “humano”, que o regime
habitual de trabalho havia sempre impedido.
O confinamento universal e a reactivação de
modos de vida supostamente harmoniosos, mas
já erodidos e ineficazes, levam à formação de
novas subjectividades, mais adaptadas à “econo-

JOSÉ GIL

A

mia numérica”. A generalização do teletrabalho,
a digitalização máxima dos serviços e a virtualização das deslocações e das relações sociais terão, muito provavelmente, consequências drásticas nas transformações da sociedade.
Se, até aqui, se alargava a desfasagem crescente
entre o desenvolvimento da economia financeira
global e os processos de subjectivação — que
misturavam subjectivações digitais e subjectivações arcaicas, estas ligadas ainda às sociedades
industriais e pré-industriais —, agora o vazio parece poder ser preenchido. A época de transição
chega ao seu fim.
A nossa ideia é simples: a pandemia será o
agente mediador da passagem de uma fase histórica do capitalismo (o capitalismo industrial-financeiro) — cada vez mais perturbada e caótica, cada vez menos viável no contexto geral da
sociedade e do Estado — para uma outra fase em
que se procuram os ajustamentos necessários entre as exigências económicas e as subjectividades que, em todos os domínios, do teletrabalho
às práticas de lazer, lhes correspondam adequadamente.
Conseguir-se-ia, assim, um equilíbrio, sem dúvida precário, mas que asseguraria o desenvolvimento sem entraves do capitalismo digital: eis o
que está inscrito, eis o que visa o impulso imparável da dinâmica capitalista.
Evidentemente, serão precisas subjectividades
apropriadas, com o máximo de consenso colectivo e individual, e o mínimo de conflito.
Terá sido necessário o surgimento de uma pandemia mortífera para adaptar as subjectividades
às novas exigências do capitalismo global. A covid-19 seria o trampolim a catapultar a colectividade para um nível superior, o da sociedade digital. Em vez de progredir gradualmente, passando
por fases mediadoras, a pandemia vai obrigar a
um salto brutal, impondo indiscriminadamente
a digitalização de todas as actividades. Inverter-se-ia a ordem de subordinação: o digital, que estava submetido à hegemonia de hábitos ligados
ao corpo físico (a desterritorialização obrigava
os corpos a deslocarem-se ou a desapropriarem-se de si próprios), tornar-se-ia dominante, condicionando os outros actos sociais, quando não
os suprimia.
O que se procurava, afinal, era que as gerações
pré-pandémicas, com a sua cultura humanista, os
seus hábitos jurídicos, a sua consciência judaico-cristã, não entravassem mais o livre funcionamento da economia. Só pelo número de mortos
idosos, a pandemia já ajudou a limpar o horizonte. Mas foi sobretudo pela construção de novas
práticas, novos constrangimentos, novos hábitos
de prazer a que obrigou o isolamento social, que
as subjectividades digitais poderão florescer e
dominar. Serão subjectividades desterritorializadas, de certo modo, nómadas e transparentes,
mas reterritorializadas no digital.
A inteligência artificial terá sem dúvida um papel decisivo neste processo de sedentarização.
As novas subjectividades caracterizar-se-ão pela
submissão e adequação dos corpos às (ou mesmo a sua exclusão das) tarefas da economia digital, e a permeabilização das mentes às ordens
e necessidades da vida virtual. A nova subjecti-
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NOVA IORQUE: 21 PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS MORRERAM DE COVID-19
Entre os 50 funcionários do Departamento de Educação de Nova Iorque que morreram em resultado da infeção por Covid-19 estão 21 professores, anunciou
esta segunda-feira a tutela, enumerando ainda profissões como empregados das cantinas ou psicólogos, todos ao serviço do ensino público nova-iorquino.
“A dor que os seus familiares estão a sentir é inimaginável”, disse o diretor do departamento, Richard Carranza. “Estaremos sempre presentes para apoiar
os nossos alunos e funcionários, para tudo o que precisarem, incluindo apoio psicológico e terapia à distância”, acrescentou. O departamento indicou, ainda,
que “os edifícios das escolas não são locais mais expostos do que qualquer outro local da cidade”. “Neste momento, todos devem
assumir que sofreram exposição, porque a exposição pode acontecer em qualquer lado”, afirmou Richard Carranza.
EM DESTAQUE
Mercredi, le 15 avril 2020

vidade comportará capacidades passivas de obediência voluntária e capacidades activas de funcionamento programado. Estas características
estavam já presentes na subjectividade digital
pré-pandémica, que descrevemos acima.

tágio temido, imaginado, alucinado, foi o único
acontecimento que condicionou as emoções e os
gestos quotidianos.
Se, com o confinamento, fugimos à desterritorialização desabrida que vivíamos antes da

O capitalismo, a esperança e as forças de vida
Vivemos, neste momento, dois tempos diferentes, em simultâneo:
o nosso presente da vida confinada e o tempo
da espera que a pandemia acabe. Nem um nem
outro, nem os dois sobrepostos, ajudam a agir.
Alguns pensam que este período de isolamento
deverá ser aproveitado para tomar consciência
da necessidade de mudar de vida, recusando voltar à “normalidade”. A normalidade representa o
tecno-capitalismo e a vida caótica que ele engendra.
Através das fragilidades e insuficiências das
políticas de saúde, esta crise revelou in vivo a
desigualdade que condena tendencialmente os
pobres à contaminação e à morte, a indiferença
dos sistemas económicos perante o sofrimento e
a doença, ou a falta de solidariedade e de coesão
dos Estados-membros da União Europeia. Mas
mais profundamente, ela mostrou, segundo muitos, a futilidade e o vazio da vida sem sentido em
que os povos viviam antes da pandemia. Apareceram então — e continuam a aparecer — certos pensadores, laicos e religiosos, que afirmam
ser esta pandemia a ocasião única para operar
“revoluções” ou “reformas interiores” ou “conversões” radicais que trouxessem uma mudança
radical no modo de vida da humanidade.
A verdade é que este período de luta pela sobrevivência física não gerou até agora nenhum sobressalto político ou espiritual, nenhuma tomada
de consciência da necessidade de mudar de vida.
Não gerou esperança no futuro. No nosso país,
a unidade nacional foi reforçada apenas no sentimento colectivo de compaixão pelos mortos e
doentes, e pela gratidão para com os médicos
e enfermeiros. Talvez um pouco, também, pela
adesão geral à política do Governo.
Não se conceberam nem novos valores éticos,
nem novos programas económicos ou práticas
políticas. E nem a violência brutal do sofrimento
e da morte nos hospitais, escancarada no espaço
público mediático, conseguiu varrer as imagens
enganadoras com que nos habituámos a lidar
com a realidade. O confinamento não favoreceu
a reflexão e a acção, pelo contrário, suspendeu
o tempo, a vida activa e o pensamento. O con-

pandemia, não nos reterritorializaremos, afinal,
senão no digital. Quando se diz “estamos todos
juntos nesta luta” ou “só com o esforço de todos
poderemos vencer o vírus”, este “todos”, que
compreende sobretudo os confinados, constitui,
no fim de contas, uma realidade virtual.
Estamos, virtualmente com todos e com a comunidade, em que participamos à distância, separando-nos dela. É toda a vida que se virtualiza.

De resto, o confinamento não foi e não é um
tempo de expansão e alegria. Com as ruas desertas, as cidades silenciosas e o sofrimento gritante
dos doentes, a casa em que nos fechámos não
constitui, propriamente, um lugar de entusiasmo
e criação. Nem propício à meditação metafísica,
nem à elaboração de grandes projectos de vida.
Afinal, a grande maioria das pessoas quer “voltar
à normalidade” (ou a uma “nova normalidade”,
como diz Cuomo, governador de Nova Iorque).
Ao ver o desejo premente e angustiado dos políticos de certos países da Europa, de acabar, neste
mês de Abril, com o isolamento obrigatório para
pôr a economia a funcionar, constata-se que se
está a preparar tudo para voltar e retomar — por
mais difícil que venha a ser — o estado de coisas anterior. A economia versus a saúde, como se
tem dito, ou a vitória da economia contra a saúde
(nos vários sentidos da palavra).
O tecno-capitalismo voltará a funcionar, talvez
não como dantes, talvez como “capitalismo numérico”, construindo rapidamente novas subjectividades digitais.
Não escaparemos ao seu poder de preservação,
auto-regeneração e metamorfose. Resta-nos ver
mais longe e prepararmo-nos, com o máximo das
nossas forças de vida: esta crise não é independente da crise ecológica que estamos já a viver e
que em breve atingirá um patamar irreversível.
Aí, e porque para ela não haverá vacina, teremos todos de pôr radicalmente em questão o
tecno-capitalismo e os seus modos de vida, se
quisermos ter um (outro) destino na Terra.

O Amor nos Tempos de Vírus
PEDRO BAPTISTA-BASTOS

O

amor nos tempos de vírus - muita
gente rebarbada e assanhada atrás
dos teclados, muitos nudies e nenhum beijo.
Ninguém se toca, não há pele nem cheiro, mas
o olhar é exagerado ou apagado. O amor nos
tempos de vírus nem sequer é bom para o olhar.
Dizem que a distância aumenta as paixões fortes e mata as medíocres, mas o olhar atrás dos
teclados leva ao engano.
Vemos o que nos dão a olhar, e isso é uma provocação.

A galanteria desapareceu e deu lugar ao atiçar,
ao provocar.
Não há romantismo, não há sedução - ou se
provoca, ou se apaga o que se impede de olhar.
Não somos fiéis a nada.
Depois há o cansaço, a saturação dos amores
fracos ou que tinham um prazo emocional de
validade. Estes aguardam o momento certo para

se afastarem de vez. Resistem-se um ao outro,
num feixe de dias insuportáveis.
Provocação ou cansaço - eis o amor infectado
pelo vírus.
Deixámos de ver pessoas desconhecidas no
meio da rua que subitamente desejamos, para
sermos bombardeados com milhares de imagens de corpos nus. E o nosso desejo deixa de
ter o encanto do imprevisto, para se encontrar
diante de milhares de imagens vazias, que não
podemos seguir, que não podemos falar, que
não podemos abraçar.
Não há movimento, não há encontro, não há a
ânsia da espera.
O amor está parado atrás de um teclado
Brincando com as palavras e deixando-as
diante deste tempo, classifico um apaixonado como aquele que tem alguém que ama
e pode ir ter com ela ou ele; temos o expaixonado, aquele que deixou de ter alguém
que amava, mas pode encontrar-se com outro amor, e temos, finalmente, o inpaixonado - que fica em casa e sobe pelas paredes.
Ou manda nudies.
Que fica então, somente o olhar?
Não.
Apesar de tudo, até no isolamento não deixamos de procurar a beleza, não deixamos de querer ter, de possuir. Não deixamos de querer ter o
poder de imaginar a beleza. A maior beleza que
enfeita o amor é aquela que nasce do espírito.
Nunca esta ideia foi tão verdadeira como agora, neste tempo em que estamos tão sozinhos.
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EGITO ESTIMA QUEBRA DE RECEITAS DE 4.600 MILHÕES DE EUROS NO TURISMO
A ministra da Planificação egípcia, Hala al Said, explicou numa conferência de imprensa que o Governo esperava realizar um encaixe histórico de 16.000
milhões de dólares no setor do turismo no ano fiscal de 2019/20, que no Egito decorre entre julho e junho, mas que afinal atingirá apenas 11.000 milhões. A
titular da pasta do setor não avançou mais pormenores, mas o turismo no Egito estava a ter uma boa época alta, que decorre entre outubro e abril, quando
as temperaturas são mais baixas, até à chegada da covid-19, que já infetou mais de 2.100 pessoas e causou 164 mortos no país. O país registou 900.000
visitantes em fevereiro, mais 4% que no mesmo mês do ano anterior, segundo dados do Ministério do Turismo que, em 21 de
março, se viu forçado a encerrar todos os museus e locais arqueológicos, incluindo o Museu Egípcio e as Pirâmides de Gizé.
CRÓNICA

MASCARADA
TEXTO: HÉLIO
BERNARDO LOPES

A

generalidade das pessoas mais atentas ter-se-á já dado conta de
que o coronavírus, que conduziu à COVID-19, está já
hoje envolto numa pleníssima
mascarada. Como teria de dar-se, uma mascarada que tem vindo a ser tentada por parte
dos Estados Unidos.
Acontece que tiveram lugar na China, no passado outubro, os Jogos Militares Mundiais, em que
esteve também presente uma seleção portuguesa, creio que constituída por 9 elementos. Aliás,
foi mais de uma centena de seleções de outros
tantos Estados a estarem presentes.
O coronavírus surgiu em Wuhan no mês de novembro seguinte. Como sempre teria de dar-se,
as autoridades chinesas tentaram evitar o alarme, mas sem ainda possuírem uma ideia capaz
do que poderia vir a dar-se.
Num ápice, perante o gigantismo que o contágio assumiu, o caminho seguido foi o único que
se conhece, dado não existir ainda vacina, nem
a tal dita imunidade de grupo: procedeu-se ao
confinamento obrigatório de toda a população,
incluindo o uso da força, e deitou-se mão do pessoal médico considerado essencial, bem como a
criação das estruturas consideradas fundamentais a combater o que estava em jogo. Se olharmos com atenção, foi isto mesmo que se operou
na Europa e, mais tarde, nos Estados Unidos.
A partir de dado momento, logo que se tornou
percetível a boa imagem que a China estava a
criar no mundo, de pronto os Estados Unidos começaram a tentar desenvolver um sentimento internacional de culpa sobre a China, que o mesmo
é dizer, sobre os seus dirigentes e sobre o próprio
sistema político.
Iniciou-se, por esta altura, a corrida à obtenção de uma vacina contra a COVID-19. E se os
chineses anunciavam a garantia de terem conseguido obter uma vacina, logo os Estados Unidos
vieram papaguear o mesmo, mas tentando comprar a conseguida por certa empresa alemã. Ou
seja, esta ia bem à frente da situação das congéneres norte-americanas.
Como qualquer um faria em circunstâncias similares, a China, Cuba e a Rússia deitaram-se a
levar os seus préstimos a Estados diversos e por
todos os continentes. A própria Rússia fez chegar
ajuda aos Estados Unidos, com a China e Cuba
a fazerem-na chegar a Itália, Espanha, Portugal,

etc., etc..
Dizem agora uns quantos, da Direita aos ditos do socialismo democrático – escute-se Ana
Gomes –, que se trata de mera ação diplomática oportunista. E é a verdade. O problema é que
os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a
Itália, a Espanha, o Brasil e tantos outros não o
podem fazer. E não o podem fazer porque a sua
resposta à questão da COVID-19 oscilou entre a
loucura e a ganância.
Convém recordar que cientistas diversos, e de
instituições muito prestigiadas, já expuseram
ao mundo que este coronavírus é uma estrutura
natural, não concebida em laboratório, em condições de poder ser utilizada como uma arma
biológica.

co mais, e terá de ser por via aérea, certamente
causado por mudanças nas correntes do ar, derivadas das alterações climáticas.
O que deve, afinal, ser verdade é o que certos
cientistas já vieram reconhecer: o coronavírus
já deveria estar espalhado por lugares diversos
do mundo, tendo agora surgido condições para o
surgimento da COVID-19. Essas condições terão
sempre de estar ligadas à densidade territorial da
população presente nos lugares onde os surtos
surgem com maior força e rapidez. Precisamente
o que se passa nos lares de idosos, ou nas grandes cidades, com muitos milhões de residentes.
Por tudo isto, fiquei bastante perplexo com as
considerações de Ana Gomes no seu comentário dominical recente, ao referir a dita solução à

Sem mais este pretexto, a propaganda ocidental
contra a China passou a centrar-se nos mercados de animais vivos. Ou então, que o vírus tinha
o seu hospedeiro no morcego, ou no pangolim,
etc.. Mas tudo não passou de mero jogo de palpites interessados.
Mais um saltinho, e eis que o vírus teria sido
encontrado por gente chinesa sabedora, mas no
Canadá. E esta gente, como teria de contar-se, tê-lo-ia levado para a China, onde se teria tentado
modificar, a fim de ser usado como arma biológica. O problema teria sido, então, uma perda de
controlo…
Claro que o tempo continua sempre a passar,
o que fez surgir a COVID-19 nos porta-aviões
Theodore Roosevelt e Charles de Gaulle. Este último, ao menos, encontrava-se no Atlântico, pelo
que está tudo agora muito admirado acerca do
modo como a COVID-19 ali chegou. Um pou-

chinesa, que apontou como de tipo orwelliano!!
Objetivamente, é precisa uma enorme dose de
desfaçatez para apontar o dedo à China, quando
a dita União Europeia tolera (e com toda a naturalidade!) uma autocracia como a da Hungria,
ou mesmo a da Polónia. E isto quando se vai podendo ver o que se passa no Brasil e nos Estados
Unidos.
Termino com esta dúvida: situando-se Ana Gomes numa posição típica do dito socialismo democrático, numa zona da Esquerda caviar, será
que não se deu ainda conta de que está já em
franco desenvolvimento a ditadura mundial, sob
a liderança de Donald Trump e sua rapaziada?
Porquê esta obsessão com a China?! Será que
acredita na democracia pura e dura, a autêntica e
legítima? Terá tido a sorte de ler a grande comunicação social escrita de hoje?

ESPECIAL DO MÊS DE ABRIL

LIVROS E CD’S A 5$
A SUA LIVRARIA PORTUGUESA
COM BONS PREÇOS COM CERTEZA

ABERTO DE 2ª A 5ª DAS 9H ÀS 17H

4231-B BOUL. ST-LAURENT
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DÃO PRIMORES ADIADO PARA 2021 DEVIDO À COVID-19
“Com o país em estado de emergência, queremos cumprir com a nossa parte e manter a comunidade segura. Por isso, decidimos adiar o Dão
Primores para 2021”, justificou o presidente da CVR do Dão, Arlindo Cunha. O responsável disse que a CVR do Dão vai “continuar a trabalhar para
promover o trabalho” dos seus produtores durante este período de crise e que voltará a organizar os seus eventos “quando for seguro para todos”. A
CVR do Dão ainda não tem uma data concreta para a realização da décima edição do Dão Primores, mas avançou que estão previstas algumas surpresas. “Este ano, o evento comemoraria 10 anos. Por isso, estávamos a preparar algumas novidades, que pretendemos apresentar no próximo ano e que prometem enriquecer esta iniciativa inédita em Portugal”, frisou Arlindo Cunha.
CRÓNICA
Mercredi, le 15 avril 2020

As Festas de Coronavírus são uma Má Ideia
arece uma piada mas não
é: há quem pense em organizar “festas de coronavírus” em que pessoas saudáveis se
misturam com pessoas infectadas
para apanhar o vírus da covid-19.
O objectivo seria ganhar um certificado de imunidade, permitindo uma
saída mais cedo do isolamento social imposto por vários governos em
todo o mundo. “Não sabemos quão
comuns são estes comportamentos,
mas a discussão está a ter lugar entre jovens que ouviram a mensagem
de que correm um risco menor do
que as pessoas mais velhas”, diz a
epidemiologista Greta Bauer assinou na semana passada um artigo de
opinião no jornal New York Times
a alertar para os riscos da infecção
deliberada.
Uns dias antes, o mesmo jornal noticiara que o Twitter tinha bloqueado
um site conservador que promovia
um programa de “infecção voluntária” e que um jovem ficara infectado
no Kentucky depois de ter estado

sociação Nacional dos Médicos de
Saúde Pública, Ricardo Mexia, não
se deparou com esta discussão sobre a infecção deliberada, mesmo
quando se discutiu a realização dos
primeiros testes de imunidade à população portuguesa marcados para o
final do mês, o que tem sido associado em alguns países à criação de
certificados de imunidade para para
aligeirar as medidas de confinamento social. Com a Espanha a ensaiar
um regresso parcial ao trabalho esta
semana, o perigo dos certificados
poderem dar a origem a infecções
voluntárias foi denunciado pela Sociedade Espanhola de Medicina Preventiva, Saúde Pública e Higiene.
“Confesso que não ouvi falar de
pessoas que se infectem deliberadamente”, afirma Ricardo Mexia,
lembrando que não é nada linear
que a estratégia faça sentido, porque
é difícil manter estanque uma exposição deste género. “Haverá sempre
pessoas que não sendo directamente
envolvidas nesses potenciais contactos voluntários acabam por ser
vítimas da doença.” Greta Bauer ex-

presente numa “festa coronavírus”.
“Infelizmente, muita gente não
sabe o que não sabe. Retiveram a informação sobre as mortes, mas não
conseguem raciocinar sobre possibilidades como imunidade a curto
prazo, reservatórios virais [em que
o vírus fica latente e pode ressurgir]
ou sequelas nos órgãos. Além disso,
somos mesmo maus a perceber o
risco e percentagens de 1% e 3% até
as multiplicarmos”, continua esta
professora na Universidade de Ontário Ocidental, no Canadá.
Mas não são só as pessoas jovens
a considerar a infecção intencional:
“Há quem queira ganhar imunidade
para conseguir cuidar melhor de outras pessoas e servir a comunidade.
Ou quem deseje regressar ao seu
trabalho ou a outras actividades importantes.”
Em Portugal, o presidente da As-

plica porque razão as “festas de coronavírus” — uma estratégia inspirada na era pré-vacina para doenças
como a rubéola ou a varicela — são,
de facto, uma ideia “horrível” com
os sistemas de saúde tão sobrecarregados. “Qualquer pessoa que se
infecte intencionalmente e obrigue
a uma hospitalização está a tirar
uma cama de hospital a alguém que
não conseguiu evitar a infecção”,
frisa a epidemiologista canadiana.
Depois, ainda não há a certeza de
que é possível obter imunidade de
grupo natural, porque isso depende
de uma resposta imunitária sustentada a longo prazo capaz de evitar
a reinfecção. “Se a imunidade tiver
uma duração muito curta, uma pessoa que tenha sido infectada — intencionalmente ou não — pode ficar
susceptível a ser novamente infectada logo depois da recuperação.”

ISABEL SALEMA

P

A epidemiologista espera que a covid-19 não tenha uma imunidade
tão curta e que os casos de aparente
reinfecção que têm sido relatados se
devam a outras causas como erros
com testes.
O problema dos casos graves
Com a imunidade a durar um pouco
mais, talvez cerca de um ano, a covid- 19 pode tornar-se uma doença
sazonal como acontece com a constipação causada por outros membros
da família dos coronavírus.
“No entanto, enquanto as constipações causam uma doença moderada
e não ficamos normalmente preocupados quando somos novamente
infectados, esta é uma doença muito
mais grave com potenciais sequelas
a longo prazo para a saúde e com
risco de morte. Se a imunidade durar mais naqueles que desenvolveram casos graves, então poderemos
ver uma doença sazonal com uma
menor proporção de casos graves
ao longo do tempo”, lembra Greta Bauer, acumulando argumentos
contra ter uma infecção nesta fase
inicial da pandemia. Outra razão
para procurar achatar a curva de

crescimento da pandemia, a estratégia comum à maioria dos países, é
tentar evitar que os casos graves se
alarguem até se conseguir melhorar
a forma de os tratar, evitando mais
mortes: “Estão a ser conduzidos e
planeados testes clínicos. Nos próximos meses, teremos provavelmente
medicação eficaz para reduzir os
riscos dos resultados mais graves
como a morte ou as sequelas nos
órgãos. É mais provável que aqueles que forem infectados mais tarde
recebam tratamentos mais eficazes,
reduzindo os resultados negativos e
o stress do sistema de saúde.” Sem
vacina e sem imunidade de grupo
natural de longo prazo garantida, os
governos têm também de fazer algumas experiências para ver como
a pandemia evolui e correr.
As primeiras preocupações são
sempre a vida humana, porque esse
é um bem maior. Numa segunda
fase, é preciso ter em atenção a economia porque o prejuízo pode ser de
tal monta que agrave o problema da
vida humana com factores que a fragilizem como a fome.”

Quarta-feira, 15 de abril de 2020
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PRÉMIOS: FUNDAÇÃO EVERIS DÁ PRÉMIO DE 70.000 EUROS A PROJETO TECNOLÓGICO INOVADOR
A Fundação everis lançou a 19.ª edição dos everis Awards, uma iniciativa que pode oferecer 70.000 euros a um projeto inovador de base tecnológica, estando as candidaturas a decorrer até 21 de junho de 2020, por via eletrónica. Convicta que a inovação e o empreendedorismo podem ajudar a comunidade internacional a superar
o desafio global da covid-19, a iniciativa destina-se a empreendedores, empresários individuais e coletivos, que se podem candidatar a uma de três categorias possíveis: Novos modelos de negócio na economia digital, Tecnologias setoriais e Biotecnologia e Saúde. A fundação promotora procura projetos de base tecnológica que
se encontrem, pelo menos, em fase de prototipagem, ou seja, com um produto mínimo viável ou um modelo que confirme a solução para o
LAZER
problema identificado.

EM TEMPOS DE CRISES
Na minha crônica diária, em tempos de fortes
crises, não poderia versar por outro caminho, senão a própria crise. Como nasci, cresci e ainda
vivo em uma pequena cidade praieira e também
portuária não posso desconsiderar a maré viva e
suas intermináveis tábuas de marés altas e baixas. Mas hoje muito especial, o eu trancafiado
em uma casa que não é minha, o significado da
palavra liberdade mexeu profundamente comigo.
Não a dita liberdade de ser tragado pelas leis da
oferta e da procura do dito mercado neoliberal e
autoritário. E sim a tal liberdade, de me afastar,
mesmo que por pouco tempo, de gritos nervosos,
intempestivos e perguntas que não sei como responder. O primeiro da minha companheira, porque segundo a antropologia eu deveria estar nas
selvas providenciando o nosso sustento diário. A
segunda da prole pré-adolescente que descobre
a vida na flor da idade e agora estou em casa e
não mais no trabalho ou mesmo muito cansado
para responder o irrespondível. Pois bem, é vida
que segue na quarentena e segue viva e voraz, o
vizinho querendo dormir grita a bate na parede, e
descubro que não sou dono das minhas palavras,
pelo menos das altitudes delas. Como vivo no segundo andar olho para a minha janela que são os
meus olhos do mundo, e vejo as fortes luzes do
porto, dos modernos guindastes e portainers e o ir
e vir de aviões da cidade vizinha. Olha para a rua,
e o ir e vir ainda é o mesmo e descubro, também,
que o medo do invisível não é tão grande assim.
Ou será que mão invisível do tal mercado neoliberal e autoritário superou a vida. Por fim entre
as idas e vindas apresadas e lentas de pessoas
nas ruas, de aviões e navios, entre gritos e questionamentos também que o novo curso virtual que
faço atualmente é chato e burocrático ou será que
a torre de marfim da academia já não me seduz
mais? E aproveito para recobrir que o meu trabalhar em casa ainda é o meu trabalhar em casa. A
única coisa que não mudou, o que mudou mesmo,
foi a minha gana de compor e recompor nestes
dias estranhos de um mundo semi-paralisado, não
pela mão invisível do mercado neoliberal e autoritário. E sim pelo medo do invisível de um voraz vírus que é minúsculo, mas é maior que os homens
e mulheres e que é maior que a própria vida.
Samuel da Costa de Itajaí Santa Catarina

Centeno admite nacionalização da TAP

O

ministro das Finanças, Mário Centeno, admitiu hoje a nacionalização da
transportadora aérea TAP como uma
possibilidade de viabilizar a companhia, recusando descartar opções de recuperação da
economia na sequência da pandemia de covid-19.
“[...] Já ouvi
colegas meus,
insuspeitos,
de lhes passar pela cabeça tomar
decisões, até
como ministros das Finanças, que
não nos passaria pela cabeça tomar há mês e meio. Portanto, não seria
correto nem verdadeiro que eu dissesse [...] que
qualquer opção fosse tabu”, afirmou Mário Centeno, em entrevista à TVI, quando questionado
se admite no plano de recuperação da economia
intervenções diretas ou indiretas, como a nacionalização de empresas.
“Sobre a TAP, por exemplo, tem desafios únicos. Há muitas formas de intervir, mas essa
também é uma delas”, declarou Mário Centeno,
CARTOON

quando confrontado com uma eventual nacionalização da transportadora em que o Estado é o

maior acionista com 50% do capital.
Referindo que o Governo terá de “reagir a algo
para o qual não existe um guião”, o ministro das
Finanças recusou “tirar qualquer possibilidade
para dar resposta” aos impactos do novo coronavírus na economia, por desconhecer que “desafios se vão colocar amanhã”. Na mesma entrevista, Centeno afirmou hoje que as estimativas
do Governo apontam para uma queda de 6,5%
do PIB anual por cada 30 dias úteis em que a
economia esteja paralisada devido à covid-19.
“As estimativas que existem e apresentaremos
brevemente números nesse sentido estão enquadradas em factos que vão desde 6,5% do PIB
anual por cada 30 dias úteis em que a economia
esteja, como ela está hoje em Portugal”, referiu
o governante. (LUSA)
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FRANÇA PROLONGA CONFINAMENTO ATÉ 11 DE MAIO
O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que o confinamento em França vai durar até 11 de maio, apesar de “haver esperança” quanto
ao fim da pandemia no país.
“Temos de continuar os nossos esforços e aplicar as regras. Quanto mais elas forem respeitadas, mais vidas vamos salvar. É por isso que o
confinamento vai continuar até 11 de maio”, disse o Presidente francês numa comunicação ao país.
Macron reconheceu também algumas ineficiências no combate a propagação e no tratamento da doença covid-19
“como acontece em todos os países”.
NOTÍCIAS

Governo dos Açores admite que pandemia
pode influenciar privatização da SATA

O

Governo Regional dos Açores ainda
não tomou uma decisão acerca da privatização da SATA, mas a secretária
regional dos Transportes admitiu hoje que “o
cenário mudou” com a pandemia de covid-19,
podendo influenciar o processo.
Questionada pelo PPM sobre a alienação de
49% do capital social da Azores Airlines - que
opera de e para fora dos Açores -, Ana Cunha
adiantou que “não há ainda nenhuma deliberação a respeito deste dossiê”, embora admita que
“o cenário mudou tremendamente” e que, a nível
europeu, o setor registou “que chegam a atingir
valores superiores a 90%”, o que, “obviamente,
influenciará o processo de privatização”.
Um primeiro concurso para a privatização de
49% da Azores Airlines - ramo da SATA que
opera de e para fora do arquipélago - foi anulado
em novembro de 2018, não tendo o mesmo sido
relançado até ao momento, mas mantendo o executivo açoriano essa intenção.
A governante foi hoje ouvida pela Comissão de
Economia do parlamento açoriano, a propósito
do requerimento apresentado pela representação
do PPM, para avaliar os impactos da pandemia

de covid-19 nos “transportes, obras públicas,
comunicações e manutenção e uso logístico dos
edifícios e equipamentos públicos”, numa audição em que esteve também presente o presidente
do Conselho de Administração do grupo SATA.
Luís Rodrigues garantiu que a companhia aérea
açoriana tem “a operação desenhada para, a partir de 01 de maio, voltar,
gradualmente, à normalidade”, mas ressalva
que “isso, sendo verdade hoje, amanhã pode já
não ser”.
“A situação da SATA
antes desta catástrofe
era conhecida de todos.
Não passámos do mau
para o bom, passamos
do mau para o pior ainda”, afirmou sobre a saúde
financeira da empresa.
As contas de 2019 ainda não estão prontas, mas
“não são muito diferentes do que têm sido nos
últimos dois ou três anos”, completou.
Para colmatar os prejuízos, já que, “neste momento, a SATA está praticamente sem receitas”,

o grupo empresarial já recorreu a pedidos de
moratória de todos os empréstimos bancários, à
possibilidade de adiar todas as obrigações fiscais
permitidas atualmente, suspensão de leasings de
aviões, sem que fique comprometida a operação
e, “inevitavelmente, mais atrasos ainda no pagamento a fornecedores”, bem como à suspensão

temporária integral ou parcial de contratos de
trabalho. O administrador adiantou que a empresa colocou 441 funcionários em ‘lay-off’ a tempo
inteiro, 563 a tempo parcial, e mantém cerca de
400 trabalhadores a trabalhar a 100%, mantendo
“todas as operações críticas em todas as ilhas e
todas as áreas a funcionar plenamente”. (LUSA)

Fronteira com Espanha continua encerrada até 15 de maio

A

s fronteiras terrestres entre Portugal
e Espanha vão continuar encerradas,
pelo menos até ao próximo dia 15 de
maio, anunciou o ministro da Administração
Interna.
“Em coordenação com o Governo de Espanha
aprovamos a prorrogação por mais um mês, até
15 de maio, dos controlos de fronteiras e da limitação a nove pontos de passagem exclusivos
na nossa fronteira terrestre com Espanha”, disse

Eduardo Cabrita, em conferência de imprensa
realizada após a sétima reunião da estrutura de
monitorização do estado de emergência.
O controlo das fronteiras terrestres com Espanha
está a ser feito desde as 23:00 do dia 16 de março
em nove pontos de passagem autorizada.
Os pontos de fronteira em funcionamento são
Valença-Tuy, Vila Verde da Raia-Verín, Quintanilha-San Vitero, Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro,
Termas de Monfortinho-Cilleros, Marvão-Valência de Alcântara, Caia-Badajoz, Vila Verde de
Ficalho-Rosal de la Frontera e Vila Real de Santo
António-Ayamonte.

No âmbito do controlo das fronteiras, estão impedidas as deslocações turísticas e de lazer entre
os dois países, sendo apenas permitida circulação
de transportes de mercadorias e de trabalhadores
transfronteiriços. Na conferência de imprensa,
Eduardo Cabrita frisou que o Governo está em
sintonia com a posição expressa pelo Presidente da República no sentido de o estado de emergência ser prolongado por um terceiro período, a
partir do dia 18 e até ao início de maio. O ministro considerou também essencial a
avaliação que vai ser feita esta semana
pelos epidemiologistas, sublinhando que
“é fundamental prosseguir este esforço”
e participar no debate europeu que está
em curso para uma estratégia gradual e
coordenada de retorno de algumas atividades económicas. “Qualquer gradual
retorno de atividades exige que se tenha
um grande respeito pelas obrigações de
distanciamento social, proteção dos mais
vulnerais, e de que se deem passos sustentados no país e interligação com todos
os países à escala europeia”, disse ainda.
A estrutura de monitorização, presidida pelo ministro da Administração Interna, faz o
acompanhamento e produz informação regular
sobre o estado de emergência.
Integram esta estrutura representantes das forças
e serviços de segurança e secretários de Estado
das áreas governativas da Economia, dos Negócios Estrangeiros, da Presidência do Conselho de
Ministros, da Defesa Nacional, da Administração
Pública, da Saúde, do Ambiente, das Infraestruturas e Habitação e da Agricultura.
Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela
Direção-Geral da Saúde, registam-se 535 mortos,
mais 31 do que no domingo (+6,2%), e 16.934 ca-

sos de infeção confirmados, o que representa um
aumento de 349 (+2,1%).
Dos infetados, 1.187 estão internados, 188 dos
quais em unidades de cuidados intensivos, e há
277 doentes que já recuperaram.
Portugal, onde os primeiros casos confirmados
foram registados no dia 02 de março, encontra-se
em estado de emergência desde de 19 de março e
até ao final do dia 17 de abril. (LUSA)
POESIA DA SEMANA
SEMPRE O AMOR...
Para onde vou com tanta tristeza!?
Somente à beira de um penhasco!
E, onde deposito esta alegria!?
No coração limpo, nunca incauto!
Como traduzir-me!?
Pobre de minha alma, ao lidar
com vários eu….se aprisionou!
Minha mente, fadigada e sonhadora,
Se reencontra, sempre no silêncio....
E, vendo-me um ser repugnante,
convicta, consegui resignar...aceitar!
Joguei-me aos extremos, para
viver apenas de amor, tirei o ódio
Tirei toda vastidão de sentimentos ruins!
Pois no silêncio reencontro-me….
Sigo convicta, de que o amor,
sempre será preciso, e o resto
impreciso…
Como traduzir-me?
Desvairada, rude, morosa, inconstante,
Mas o amor sempre sobre minha essência...!
Amor sempre
Fabiane Braga Lima
é poetisa em Rio Claro S.P.
Contato: bragalimafabiane@gmail.com
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

agência
ALGARVE

Importadores

Padaria

Seguros / Financeiros

Renovações

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

- Reforma
- Investimentos - REER-CELI

Restaurante

Paulo F. Gonçalves

T.: 514 884.0522

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

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

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

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

SUDOKU

2
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4

6 9

imóveis
Notários

1 3
7

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

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

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

7
5 8

8 2
1

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Bacalhau com Natas

INGREDIENTES:

T.: 450.681.0612

ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ

6 1 3

6 3 2
4
7 5
6

T.: 514.495.3284

ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

ESCOLAS

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

8
8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS

400g de bacalhau desfiado e dessalgado; 4 batatas médias cortadas em cubos pequenos; 1 cebola
pequena em cubos; 2 dentes de alho; 300ml de leite; 150g de nata (se não achar pode usar creme
de leite fresco); 1 colher de sopa de amido de milho; Queijo parmesão ralado; Farinha de rosca; 1
maço de cheiro verde; Sal, noz moscada e pimenta à gosto.
MODO DE PREPARO: Primeiro de tudo vamos dessalgar o bacalhau, basta deixa-lo na geladeira imerso em água por 48hs e sempre vá trocando a água. No caso de comprar ele já desfiado
demora menos, umas 24hs já está bom. Mas você sempre pode ter mais certeza pegando um
pedacinho e provando.Depois que você já dessalgou o bacalhau, colocar em uma panela o leite e
cozinhar o bacalhau no leite. Cuidado para o leite não subir e esparramar. Preste atenção pois o bacalhau cozinha super rápido e
não queremos que ele fique esfarelando. Escorra o bacalhau do leite, mas não jogue fora, pois vamos cozinhar os cubos de batata
neste leite que está com o aroma do bacalhau, assim as batatas fica com gostinho intensificado. As batatas também não podem ficar
desmanchando, tem ser firmes. Quando estiverem al dente, escorra e deixe-a em papel toalha. Mais uma vez não jogue o leite fora,
pois vamos usar no molho. Agora em uma outra panela ou frigideira funda, refogue a cebola e o alho em azeite, acrescente as natas e
um pouco do leite, misture bem. O restante do leite você mistura com o amido de milho e jogue na panela também. Junte o bacalhau
e o cheiro verde. Acerte no sal, pimenta e noz moscada Enquanto isto em uma frigideira de uma fritadinha nas batatas, para que fique
com uma textura crocante. Quando estiver pronto, misture no bacalhau. Num recipiente misture na mesma proporção a farinha de
rosca e o queijo ralado, numa quantidade que dê pra cobrir o bacalhau.Em uma travessa que vai ao forno, coloque o bacalhau e por
cima a mistura de queijo e farinha. Deixe gratinar e sirva com arroz e brócolis refogados!

HORIZONTAIS: 1. Saiu da prisão após aceitar revelar passwords
dos discos encriptados (duas palavras seguidas). Rádio (s.q.). 2.
Eles. Abandona o lugar. Ratar. 3. Trivial. Aro metálico da roda de
um veículo. 4. Empresa Pública. Recíproco. 5. Orçamento do Estado. Meta em mala. Símbolo de miliampere. 6. Sofrimento. Graceja.
Preposição designativa de falta. 7. Uma quebra de 25% neste ramo
penalizaria a economia em 2,9%. Numeração romana (3). 8. Autores (abrev.). Reze. Plural (abrev.). 9. Acreditar. Aprovação (fig.).
10. Acrescentei. Agente da série Twin Peaks, interpretado por Kyle
MacLachlan. 11. Volta em espiral. Pau de bandeira.
VERTICAIS: 1. Orvalho. Tomar o taco (refeição) entre o almoço e
o jantar. 2. Costume. (...) Cabrita, Ministro da Administração Interna. 3. A mim. Sufixo (agente). Aqui está. 4. Iniciativa que promove
a literacia mediática nos estudantes universitários. 5. Avançavam.
Senhor (abrev.). Cálcio (s.q.). 6. Letra grega correspondente a n.
Fruto do marmeleiro. 7. (...) Machado Vaz, autor do livro “À Escuta
dos Amantes”. Interjeição (espanto). 8. Pessoa louca. Sumo Pontífice. 9. Organização das Nações Unidas (acrónimo). Cidade onde
se encontra Centro Nacional de Reprodução de Lince-Ibérico. 10.
Recuperei. Artigo (abrev.). 11. Centésima parte do hectare. Plantio
de amieiros.

Mercredi, le 15 avril 2020

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
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UMA ESCOLHA CERTA

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

DA COSTA
† CARLOS SALVADOR
1939-2020
Faleceu em Montreal, no passado
dia 9 de abril de 2020, com 80 anos
de idade, senhor Carlos Salvador
da Costa, esposo da senhora Maria
Emília Cabrita Silva Costa, natural
de Peniche, Portugal. Ele deixa na
dor sua esposa Maria Emilia, suas
filhas São (Gaddi), Luisa (Tony)
e Isabel (Tony), seus netos/a
Samuel, Eladio, Antoine e Eliana,
seus irmãos/ã, seus cunhados/as,
sobrinhos/as, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, St-Martin e., Laval
514-277-7778
Pedro Alves Cel.:514-898-1152
Devido às presentes circunstâncias, o funeral terá lugar
na privacidade dos seus familiares e será sepultado em
cripta 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 haja.

SERVIÇOS

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
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.

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

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

DaRocha WEBSTER

PAYSAGES

Companhia de construção e jardins procura pedreiros et homens con experiência
no “Pavé uni” melhor salário na industria.
Estamos a procura igualmente de homens sem ou com pouca experiência.
Contactar David 514-979-5604
Envie o cv para david@swdla.com
Visite o nosso website para ter uma ideia
do trabalho a fazer
www.swdla.com

ABERTO DE 2ª A 5ª DAS 9H ÀS 17H

4231-B BOUL. ST-LAURENT

BOLO DA SEMANA

Quarta-feira, 15 de abril de 2020
14 | Jornal A Voz de Portugal
ZUMPING: A NOVA TENDÊNCIA ONLINE PARA TERMINAR NAMOROS
A Covid-19 e a obrigação de estarmos confinados fez com que muitos de nós tivessem de alterar os seus hábitos. Ora, assim, o trabalho passou a fazer-se em
casa, ao invés de se ir para os escritórios; os treinos fazem-se na sala, ao invés de se ir aos ginásios; e as idas ao café ou ao bar fazem-se agora de cerveja na
mão... no sofá. Numa altura em que o contacto social é reduzido ao máximo, muitos casais terão percebido que a sua cara metade não lhes fazia assim tanta
falta. Posto isto, estão a correr a aplicações de videochamada, como o Zoom, para... pôr termo aos namoros. A tendência até já tem nome e está a ganhar destaque nas redes sociais. Foi, aliás, através de uma publicação no Twitter que esta tendência se tornou pública. Julia Moser recorreu
LAZER
a esta rede social para questionar se teria sido a única a ser ‘abandonada’ através do Zoom. Pelos vistos, não era caso isolado.

EFEMÉRIDES LUSA
PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS
NO DIA 15 DE ABRIL, DIA DO DESENHADOR:
1452 – Nasce Leonardo Da Vinci.
1516 - Isabel de Aragão, mulher de D. Diniz, é beatificada por Leão X.
1581 - Filipe II de Espanha é aclamado Rei de Portugal
com o nome de Filipe I.
1715 - Prússia, Saxónia, Polónia, Hanover e Dinamarca
constituem a aliança contra a Suécia.
1861 – Guerra Civil dos EUA. O presidente Abraham
Lincoln declara o estado de insurreição, três dias depois
da tomada do Forte Sumter, na Carolina do Sul, pelas
forças confederadas.
1891 - É constituída a Companhia do Katanga, para explorar os depósitos de cobre no Congo belga.
1902 – Nasce o jornalista Fernando Luís de Oliveira
Pessa (Fernando Pessa), em Aveiro, na freguesia de
Vera Cruz.
1912 – Estabelecimento da Escola de Aeronáutica Militar em Vila Nova da Rainha, Azambuja. O paquete
Titanic submerge completamente às 02:20 da manhã.
Morrem 1513 pessoas.
1913 - Em Spezia, na Itália, é entregue à Armada portuguesa o submarino Espadarte, primeira unidade do
género da Marinha de Guerra nacional.
1923 - A insulina, descoberta pelo investigador canadiano Frederick Banting, é colocada em circulação para
uso generalizado dos diabéticos.
1942 – II Guerra Mundial. A artilharia japonesa destrói
posições norte-americanas em Corregidor, Filipinas.
1945 - II Guerra Mundial. Holocausto. Forças britânicas
libertam o campo de concentração de Bergen-Belsen,
na Alemanha, antes apresentado como “campo de repouso”, pelos nazis. Encontram 40 mil sobreviventes
das cerca de 300 mil pessoas que aí foram presas.
1947 - O Diário de Notícias revela a transferência, para
o campo de concentração do Tarrafal, dos responsáveis
pelas lutas operárias do início do mês, nos portos de
Lisboa.
1959 – Fidel Castro visita os Estados Unidos da América.
1960 - É proclamada a independência da República do
Congo-Brazaville.
1964 - O marechal Castelo Branco toma posse como
presidente do Brasil, no contexto do golpe militar de 31
de março, que derrubara João Goulart.
1975 - Os transportes aéreos portugueses são nacionalizados, constituindo-se a TAP, EP.
1976 - É criada a empresa pública Petrogal, resultante
da fusão da Sacor, Cidla, Sonap e Petrosul.
1979 - Um sismo com a magnitude 7,2 na escala de
Richter sacode a costa adriática na manhã de Páscoa.
Morrem 235 pessoas na Jugoslávia e na Albânia.
1980 - Morre, em Paris, o filósofo existencialista francês
Jean-Paul Sartre. Tinha 74 anos.
1981 – A jornalista Janet Cooke, do Washington Post,
devolve o Prémio Pulitzer que recebera dois dias antes, declarando falsa a reportagem sobre um jovem de
8 anos viciado em heroína, que lhe garantira a distinção.
1982 - Cinco muçulmanos fundamentalistas são executados no Cairo, depois de condenados pelo assassínio
do presidente egípcio Anwar el Sadat.
1986 - Forças norte-americanas desencadeiam ataques
aéreos sobre Tripoli e Benghazi, na Líbia. A Líbia ataca
o centro de telecomunicações dos EUA na ilha italiana
de Lampedusa. Morre o escritor francês Jean Genet. Tinha 75 anos.
1989 – Primeiras manifestações de protesto dos estudantes chineses do movimento Pró-democracia, após a
morte do líder comunista Hu Yaobang. Incidentes no decurso de um jogo de futebol no estádio britânico de Hillsborough, Sheffield, provocam a morte a 95 pessoas.
1990 – Morre, com 84 anos, a atriz de origem sueca
Greta Garbo.
1991 - 39 países, entre os quais Portugal, inauguram o
Banco para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD).
1993 - Giulio Andreotti, sete vezes primeiro-ministro de
Itália, comparece perante a comissão do Senado que
vai decidir se lhe retira ou não a imunidade parlamentar,
perante as acusações que o ligam à mafia.
1994 - É assinado o Acordo do Uruguay Round, negociado nos últimos sete anos, no âmbito do Acordo Geral
de Tarifas e Comércio (GATT), que dará origem à organização Mundial do Comércio em 1996.
1996 - Morre a atriz Beatriz Costa, com 88 anos. O Prémio
Camões é atribuído ao ensaísta Eduardo Lourenço pelo
conjunto da sua obra.

The Batman | Matt Reeves diz
que quarentena não afetará história

C

om as filmagens paralisadas por causa
da pandemia do COVID-19, The Batman não sofrerá alterações em seu roteiro. Principal nome por trás do filme, Matt
Reeves afirmou que passou dois anos traba-

lhando no script e que, apesar de a “pausa”
lhe dar mais tempo para pensar em como realizar sequências mais longas, a história não
passará por nenhuma mudança (via Deadline).
“Passei dois anos trabalhando nessa história e é
um mistério noir muito específico que foi mui-

Sonic - O Filme

N

ostálgico graças às muitas
re f e r ê n c i a s
aos jogos clássicos
da Sega, Sonic é infantil, mas capaz de
agradar também aos
fãs do videogame.
Embora seja melhor do que longas
com ideias similares,
como Pica-pau, e do
que boa parte dos
filmes baseados em
games, definitivamente não terá apelo para
quem não se importa com o Ouriço azul.
A premissa, ainda bem, não se leva muito a sério e mostra Sonic forçado a fugir do seu mundo
para escapar das garras dos vilões que querem
usar suas habilidades para o mal.
Escondido na cidade de Green Hills, EUA, homenagem à Green Hill Zone do jogo de 1991, ele
vive isolado nessa cidade pacata, mas tudo muda
quando o governo percebe que algo estranho
acontece na região e manda Dr. Robotnik (Jim
Carrey) investigar.
Jim Carrey é a grande estrela deste filme e supera até mesmo o próprio Sonic. Nesse filme, o
comediante nos faz lembrar de seu auge em Ace
Ventura e Mentiroso. As interações com outros
personagens são hilárias, já que Robotnik costuma ser o homem mais inteligente onde quer que
esteja e garante que todos saibam disso. Como
esperado, a dinâmica de gato e rato dele com Sonic funciona bem.
Graças a personagens centrais carismáticos,
atuações inspiradas de Jim Carrey e muitas referências ao jogo, esse filme se torna divertido
passatempo para quem gosta do videogame.

to bem bolado por mim e meus companheiros”,
garantiu o cineasta, que dirige The Batman, afirmando que o máximo que pode fazer é alterar o
tom de algumas cenas para se encaixar melhor
na porção que já foi filmada. “Isso acontece o
tempo todo quando se está filmando. É o inesperado – acidentes felizes e coisas que você não
estava prevendo”.
De acordo com Reeves, o intervalo inesperado
também lhe concedeu tempo para pensar melhor
em como desenvolver algumas das cenas mais
compridas de The Batman. “Com filmes assim,
nunca há tempo de preparação o bastante, porque eles são incrivelmente complexos e enormes
de tantas maneiras. Isso me dá um momento
para pensar um pouco sobre as sequências maiores que ainda temos que fazer e como eu quero
realizá-las”.
O elenco de The Batman conta com Robert Pattinson no papel principal, Zöe Kravitz como a
Mulher-Gato, Paul Dano como o vilão Charada
e Colin Farrell como o Pinguim. Jeffrey Wright,
de Westworld, será o Comissário James Gordon
e Andy Serkis viverá o fiel mordomo Alfred. O
longa será dirigido por Matt Reeves.

Dolittle

É

curioso como as
adaptações
do
Doutor Dolittle,
o médico que fala com
os animais da literatura, refletem as suas
determinadas épocas.
O longa de 1967, por
exemplo, tem mais de
2h30, algo impensável
para um filme como esse
nos dias atuais, mas um
pouco mais frequente
em projetos cinematográficos desse período.
Ou observemos as duas produções estreladas
por Eddie Murphy, que transportam o médico para os Estados Unidos no clima das comédias dos anos 1990.
O novo Dolittle não é diferente. A maior fidelidade à narrativa e ao contexto que o escritor
Hugh Lofting criou foi direto ao encontro de
duas questões contemporâneas: as aventuras
cômicas/dramáticas com criaturas digitais para
toda a família e Robert Downey Jr.; a ideia desse
projeto é completamente compatível com o estilo do ator, que é justamente ser uma das estrelas
da linha de frente de Hollywood com o seu carisma caricato. No entanto, o potencial - talvez imprevisto - dessa versão em ser algo a mais do que
um entretenimento divertido deixa o resultado
final menos empolgante. O elenco de homens,
mulheres e crianças reais é igualmente qualificado e Downey continua a reciclar os trejeitos de
Tony Stark e Sherlock Holmes com segurança.
Todas essas são expectativas atendidas. O mérito
que veio sem ser previsto foi a maturidade do roteiro em determinados pontos. O filme é bastante
engraçado e divertido para toda a família. Vale a
pena o ver todos juntos.

«Acho muito difícil o regresso
da liga italiana, não é prioritário»

I

tália é um dos países mais afetados pela bate como prioritário. Creio que podemos renunCovid-19 e, à medida que o tempo passa, ciar ao desporto por mais um mês», afirmou ao
um possível regresso do campeonato ita- RaiNews24.
liano é algo que parece cada vez mais difícil.
Mesmo que o futebol regresse nos próximos
tempos... será praticamente impossível que seja com adeptos
nas bancadas. «As pessoas só
voltam aos estádios quando estivermos em plena segurança, ou
seja, quando existir uma vacina
contra a Covid-19», garantiu
Sandra Zampa.
«Não vejo catastrófico esperar
outro mês. Se os clubes depois
acreditarem que se podem organizar jogos, vão valorizar-se as
propostas. Eu diria que não, mas
não me cabe a mim decidir»,
concluiu.
Esse cenário ainda se complicou mais, depois O campeonato italiano está suspenso de forma
das declarações da subsecretária do ministério oficial desde 9 de março até nova ordem em conda saúde italiano, Sandra Zampa. «Vejo muito trário.
difícil o regresso do futebol e não vejo este de-

Wrestling está a ter
transmissão ao vivo nos EUA

A

World Wrestling Entertainment está a
transmitir em direto combates, depois
de o governador da Florida ter considerado que os desportos profissionais eram
um serviço essencial.
O responsável por aquele estado norte-americano incluiu o desporto na mesma lista de supermercados, hospitais ou bancos.
Escreve a CNN, citando fontes, que o despacho do governador refere que os funcionários
dos desportos profissionais e de produção media
com audiência nacional podem continuar a trabalhar desde que o façam num local fechado ao
público, uma vez que são críticos para a economia da Florida.
A WWE retomou, então, as transmissões televisivas em direto, depois de ter usado gravações
antigas de combates. Para isso, está a usar as instalações que tem em Orlando, Florida, de modo
a produzir conteúdo para os adeptos.
«Acreditamos que, mais do que nunca, é importante proporcionar diversão às pessoas nestes

tempos difíceis», escreveu a organização, em comunicado enviado à estação de TV.
«Estamos a produzir material conteúdo num
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1-FC Porto
2-Benfica
3-SC Braga
4-Sporting
5-Rio Ave
6-V. Guimarães
7-FC Famalicão
8-Moreirense
9-Santa Clara
10-Gil Vicente
11-Boavista
12-V. Setúbal
13-Belenenses SAD
14-CD Tondela
15-Marítimo
16-P. Ferreira
17-Portimonense
18-CD Aves

		

PTS J

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

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

P

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

V

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

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

J

V

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

E

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

D

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

E

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

D

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

GM

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

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

GM

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

GS

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

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

Taça de Portugal
Benfica ADIADO FC Porto

ambiente fechado apenas com pessoas essenciais
ao serviço presentes, seguindo as linhas orientadoras e tomando medidas preventivas adicionais,
para garantir o bem estar e saúde dos nossos protagonistas e funcionários», continuou a WWE.
A Florida está debaixo de uma ordem de isolamento até 30 de abril.

«Ronaldo treina no nosso campo
com uma determinação assustadora»

R

Mercredi, le 15 avril 2020

ui Alves, presidente do
motivado e determinado. O ar maNacional, falou ao jornal
deirense tem-lhe feito bem, está
italiano Tuttosport sobre
com uma energia positiva. Treina
os treinos de Cristiano Ronaldo
muito e um jogador como ele não
no estádio da Choupana.
pode esperar que esta emergência
«Ele ligou-nos e ficámos felizes
sanitária termine. Para o bem do
por lhe dar essa oportunidade.
Mundo e do povo, antes de tudo, e
Cumprimos todas as regras e prodepois porque ele também tem um
tocolos de saúde da Madeira por
grande desejo de voltar a jogar.»
causa da Covid-19, respeitando as
«Ele era o nosso menino e agodistâncias de segurança», disse o
ra é o melhor exemplo que há do
dirigente, explicando: «Às vezes
trabalho da Academia do Naciovem de manhã, outras vezes à tarnal. É um modelo para o mundo
de. Depende dos seus programas
inteiro, super-profissional, com
de treino.»
qualidades humanas notáveis. É o
«O Cristiano Ronaldo está numa
orgulho da nossa sociedade, de toforma incrível. Treina no nosso
dos nós. O melhor jogador da hiscampo com uma determinação assustadora», ex- tória nasceu na nossa pequena ilha», acrescentou
plicou Rui Alves, acrescentando: «Achei-o super o presidente do Nacional.

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

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

1/8 DE FINAL

2ª MÃO
ADI
ADI
ADI
ADI
ADI
ADI
ADI
ADI

1ª MÃO

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

1-0
0-3

ADI
0-5
1-3
1-2

ADI
1-1

LIGA MLS
PTS J

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

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

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

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

V

E

D

GM

GS

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

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

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

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

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

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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DAKAR 2021 EM... ‘STAND-BY’: A ASO, empresa responsável pela organização do Dakar, emitiu esta segunda-feira um comunicado a dar conta de que, devido à pandemia de Covid-19, ainda não há uma esquema delineado para o percurso da próxima edição do rali. “Caros concorrentes. Geralmente, nesta altura
do ano conseguimos fornecer uma ideia relativamente precisa do percurso da próxima edição do Dakar. Este ano, devido às medidas necessárias implementadas em muitos países para impedir que a epidemia de COVID-19 se espalhe, infelizmente, para já não conseguimos fazê-lo. No entanto, a organização do
Dakar 2021 está a trabalhar e voltaremos a entrar em contacto para revelar mais novidades o mais brevemente possível”, lê-se no comunicado assinado por
David Castera. Devemos permanecer juntos para enfrentar e superar esta crise o mais rapidamente possível, para que nos posDESPORTO
samos encontrar novamente nos trilhos dos nossos desertos favoritos”, acrescenta a organização do Dakar 2021 no comunicado.

FORMULA 1

Stirling Moss foi ums Grande Lenda na Fórmula 1

informou a mulher, Susie Moss, à agência de MULA 1, nunca conseguiu vencer o Mundial de
notícias Press Association.
F1, ficando por quatro vezes no segundo lugar e
antigo piloto britâni- Sir Stirling Moss participou em 529 corridas
co Stirling Moss, vi- em várias modalidades de velocidade ao longo
ce-campeão mundial da sua carreira, somando 212 vitórias.
da Fórmula 1 nos anos 50, Entre 1951 e 1961, disputou 66 Grandes Préfaleceu, com 90 anos, vítima mios de Fórmula 1, somando 16 vitórias. Caso
de uma doença prolongada, curioso o qual vai permanecer nos anais da FÓRHÉLDER DIAS

O

três em terceiro, acabando por ficar conhecido
como “o melhor piloto sem nunca vencido um
campeonato do Mundo”. Moss defendeu as cores da HWM, CONNAUGHT, ERA, COUPER,
MASERATI, MERCEDES, VANWALL, BRM,
LOTUS e FERGUSON.
Stirling Moss, que é recordado como um dos
grandes pilotos da história do automobilismo
mundial, estava afastado da vida quotidiana desde 2018, devido a problemas de saúde, depois de
ter contraído uma infeção pulmonar, em 2016 a
qual o manteve hospitalizado durante 134 dias.
Moss nasceu em Londres, em 17 setembro de
1929. PAZ A SUA ALMA.

