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CARNEIRO: Carta Dominante: Valete de Ouros, 
que significa Reflexão, Novidades. Amor: É possível 
que retome o contacto com um amigo muito chegado 
que já não vê há algum tempo e que recordem bons 

momentos juntos. Saúde: Evite enervar-se demasiado com 
problemas do dia-a-dia. Dinheiro: É possível que durante 
esta semana sinta uma pequena quebra no setor financeiro. 
Números da Sorte: 4, 5, 9, 7, 3, 6

TOURO: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa 
Ocasião Inesperada, Amizade. Amor: Lute sempre 
pela sua felicidade, não se deixe vencer pelos 
obstáculos. É possível que conheça online uma 

pessoa muito especial. Saúde: Procure estar mais atento aos 
sinais que o seu organismo lhe envia.  Dinheiro: Os projetos 
que apresentar durante esta semana estarão favorecidos. 
Números da Sorte: 8, 5, 2, 7, 4, 1

GÉMEOS: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa 
Ganho. Amor: Faça uma surpresa agradável a um 
familiar muito querido. Saúde: O seu bem-estar físico 
depende da sua disponibilidade para descansar. 

Cuidado com as correntes de ar. Dinheiro: Não haverá grandes 
alterações neste campo. Evite desperdiçar dinheiro em coisas que 
não lhe fazem mesmo falta. Números da Sorte: 26, 3, 41, 10, 25, 5

CARANGUEJO: Carta Dominante: Ás de Copas, que 
significa Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: As 
crianças da sua família necessitam da sua atenção 
e do seu carinho. Saúde: O seu organismo poderá 

ressentir-se de uma dieta alimentar desadequada. Dinheiro: 
O seu esforço no trabalho poderá vir a ser recompensado. 
Números da Sorte: 10, 20, 1, 4, 7, 11

LEÃO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa 
Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Deixe-se levar 
pelos seus sentimentos. Podem ocorrer mudanças no 
seu relacionamento. Saúde: É provável que se sinta 

um pouco indisposto. Dinheiro: Evite falar com os seus colegas 
sobre assuntos que não lhe dizem respeito a si. Poderá 
solidificar as suas finanças se confiar mais em si. 
Números da Sorte: 6, 8, 4, 1, 2, 10

VIRGEM: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa 
Trabalho. Amor: Durante esta semana vai conseguir 
pôr as suas ideias e sentimentos no lugar. Saúde: 
Tome conta da sua saúde e evite exceder-se. Cuide 

da sua mente. Dinheiro: Proteja-se de um colega com más 
intenções. Período de dúvidas profissionais.
Números da Sorte: 9, 6, 3, 7, 4, 1

BALANÇA: Carta Dominante: 9 de Copas, que 
significa Vitória. Amor: Período em que estará mais 
virado para si. Evite ser frio com o seu par. Saúde: 
Cuidado com as indigestões. Evite problemas 
digestivos. Dinheiro: Proteja as suas economias. Não 

efetue gastos supérfluos. 
Números da Sorte: 33, 36, 39, 28, 27, 40

ESCORPIÃO: Carta Dominante: O Sol, que significa 
Glória, Honra. Amor: Tenha calma e evite atitudes 
precipitadas. Pense bem antes de falar. Saúde: A 
semana decorrerá sem grandes problemas a nível 

de saúde. Dinheiro: Uma inesperada entrada de capital poderá 
dar-lhe alento. Números da Sorte: 9, 8, 1, 2, 5, 22

SAGITÁRIO: Carta Dominante: A Lua, que significa 
Falsas Ilusões. Amor: Colabore em atividades 
familiares. Pense mais no bem-estar geral. Saúde: 
Seja mais cuidadoso com o sistema gástrico. Evite 

situações de stress. Dinheiro: Não se deixe intimidar por 
ameaças infundadas de um colega. 
Números da Sorte: 3, 6, 9, 7, 4, 1

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 2 de Espadas, 
que significa Afeição, Falsidade. Amor: A semana 
promete ser marcada por muito romantismo.  Saúde: 
Período sem grandes problemas. Dinheiro: Seja 

ousado e faça uma proposta ao seu chefe. 
Números da Sorte: 25, 28, 14, 17, 3, 39

AQUÁRIO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que 
significa Perda/ Falha. Amor: Evite deixar-se abater 
por uma discussão com o seu par, você está mais 
sensível. Saúde: Possíveis problemas ao nível 

ocular. Descanse mais. Dinheiro: Não se esperam alterações 
significativas. Saiba resolver situações complicadas. 
Números da Sorte: 3, 6, 5, 2, 4, 1

PEIXES: Carta Dominante: A Temperança, que 
significa Equilíbrio. Amor: Seja mais compreensivo 
com a sua cara-metade. Cuidado com falsos amigos. 
Saúde: Imponha mais disciplina a si próprio. Atenção 

aos excessos. Dinheiro: Período favorável. O seu poder 
financeiro estará estável. Números da Sorte: 2, 5, 4, 10, 11, 13
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O início de uma nova civilização
ANTÓNIO
                PEDRO COSTA

Quando no dia 31 de 
dezembro passado 
celebrávamos o últi-

mo dia do ano de 2019, com 
alegria e com muita esperan-

ça num ano de 2020 muito próspero, dese-
jávamos aos nossos parentes e amigos votos 
de muitas felicidades, mas estávamos longe 
de imaginar o que estava a suceder no nosso 
mundo, com a China a esconder um problema 
de dimensão planetária.
Passados todos estes dias de confinamento 

profilático, vivemos neste momento uma ex-
periência inacreditável, num combate contra 
um inimigo invisível, considerado como uma 
peste de proporções alarmantes, num cenário 
apocalíptico, sem soluções a curto prazo. 
Nesta luta, vamos entrar numa nova etapa, 

em que as medidas de isolamento serão paula-
tinamente desconfinadas, continuando a reco-
mendação de nos isolarmos, sozinhos ou com 
a família e manter a calma para minimizar os 
danos sociais, enquanto o maldito coronavírus 
continua a espalhar-se por todos os continen-
tes.
Até agora, o homem considerava-se dono e 

senhor do mundo, que tinha tudo a seus pés e 
dominava a seu belo prazer a ciência, a técnica 
e a economia e relegava a religião e a espi-
ritualidade para um plano marginal, pensando 
que subjugava o futuro perante a sua vontade 
a todos os títulos invencível. 
No entanto, chegou sorrateiramente um mi-

croscópico vírus e submeteu milhões e mi-
lhões de pessoas, que se refugiaram nas suas 
casas, parando de trabalhar e fechando as es-
colas. A maioria dos países encerraram as suas 
fronteiras e o medo alastrou-se por todo o 
lado, porque neste mundo globalizado o vírus 
rapidamente se espalhou e a população passou 
a sentir-se desprotegida. 
Ainda não há vacinas e nem remédios efi-

cazes, mesmo na toda poderosa América de 
Trump, que tem servido de chacota mundial 
com as suas baboseiras e começa a perceber 
que o seu dinheiro agora de nada serve para 
acabar com esta pandemia. Trata-se de uma 
doença que ataca, silenciosamente, tanto os 
mais poderosos, os mais ricos, exatamente de 
igual forma como ataca os mais pobres.
A covid-19 pode ser uma oportunidade para o 

ser humano mudar de paradigma. Não acredito 
que este tempo não seja uma grande oportuni-
dade para o homem repensar a forma como as 
grandes potências se relacionam, há até quem 

diga que o coronavírus é uma peste de que a 
sociedade moderna necessitava para fazer um 
stop.
Fiquei impressionado com as palavras do 

Papa Francisco, na sua homilia no segundo 
domingo após a Páscoa, ao referir-se que se há 
algo que aprendemos neste tempo é que nin-
guém se salva sozinho. As fronteiras caem, os 
muros desabam, e todos os discursos funda-
mentalistas se dissolvem diante de uma pre-
sença quase impercetível que manifesta a fra-
gilidade à qual estamos sujeitos.
Na mesma ocasião afirmou que esta é a altu-

ra ideal para “unir toda a família humana na 
busca de um desenvolvimento sustentável e 
integral”, até porque “uma emergência como 
a da Covid-19 é derrotada, em primeiro lugar, 
com os anticorpos da solidariedade”. Uma li-
ção que, assegura o Papa, “romperá todo o fa-
talismo no qual estávamos imersos e permitirá 
voltar a sentirmo-nos artífices e protagonistas 
de uma história comum e, assim, responder 
conjuntamente a tantos males que atingem mi-
lhões de irmãos ao redor do mundo”.
Considero que como comunidade internacio-

nal teremos que adotar as medidas necessárias 
para deter a devastação do meio ambiente, 
que cada vez mais estava a degradar o nosso 
Planeta e cujas consequências climatéricas se 
faziam sentir em todos os recantos do mun-
do. Importa encontrar a vacina necessária para 
uma melhor justiça social e um mundo onde 
a caridade e a solidariedade sejam a pedra de 
toque. 
O Papa Francisco também se referiu a que 

não tenhamos medo de viver a alternativa da 
civilização do amor, que é uma civilização 
da esperança, que pressupõe o esforço com-
prometido de todos dos países e advertiu que 
“se atuarmos como um só povo, unido diante 
de outras epidemias que nos rodeiam, pode-
mos ganhar um impacto real. Seremos capa-
zes de atuar com responsabilidade diante da 
fome que muitos sofrem, sabendo que temos 
alimentos para todos? Continuaremos olhando 
para o outro lado com um silêncio cúmplice 
diante destas guerras fomentadas por desejos 
de domínio e de poder? Estaremos dispostos a 
mudar os estilos de vida que mergulham tantos 
na pobreza, promovendo e animando-nos a le-
var uma vida mais austera e humana que pos-
sibilite uma divisão equitativa dos recursos?”.
Toda a civilização vive angustiada com um 

vírus que, de tão contagioso, obriga os seres 
humanos a tomarem medidas radicais, pois 
que aprendamos a viver e a criar condições 
para protegermos toda a humanidade e assim 
viveremos num mundo mais solidário.

CHRISTINE LAGARDE: Os números do primeiro trimestre não 
deixam dúvidas: a economia da zona euro já está em profunda re-
cessão e as previsões de queda do PIB para 2020 são avassalado-
ras. É aqui que tem de entrar o BCE e a sua presidente terá ficado 

ainda mais consciente do seu papel. Lagarde vai ter de continuar a tomar 
medidas e se da reunião de ontem do BCE saiu apenas um sinal positivo, ela 
estará a guardar opções para emergências futuras que advirão da covid-19. 

THOMAS TUCHEL: Nem todos os países estão a gerir da mes-
ma forma o regresso das competições desportivas, e França é 
um dos países que decidiu acabar antecipadamente com os cam-
peonatos profissionais de futebol, o que não mudou muito em re-

lação ao topo da tabela — o título do Paris Saint-Germain começou a ser 
anunciado desde a 8.ª jornada. Por isso, o título, o sétimo em oito anos, foi 
atribuído à equipa de estrelas como Nyemar, Mbappé, Di María ou Cavani.
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SYLVIO MARTINS

O novo (a)normal
O que é a normalidade do dia-

-a-dia?
Desde o dia 13 de março es-

tamos com medo,... um medo 
terrível porque não podemos 
fazer nada. Podemos estar em 
plena forma, com um corpo de 

Deus,... e esta doença pode vos apanhar e matar 
em 3 dias.
Esta noção de 3 dias é incrível, falei com várias 

famílias e a história é a mesma...
- O meu pai apanhou esta doença e estava a me-

lhorar de dia por dia, e derepente, em três dias, 
tudo muda e a saúde cai em três dias, os pulmões 
deixam de funcionar e o resto é uma história de 
horror.
Sabendo que a nossa comunidade está a enve-

lhecer e que neste momento estamos todos em 
perigo. A semana passada, um homem saudável 
que um amor à vida é inegualavel. Já teve uma 
doença grave e sobreviveu,... tem 53 anos, faz 
ginástica todos os dias, corre dois a três quiló-
metros por dia. Tem um trabalho sensacional e 
adora a vida.
Foi a França por causa da companhia no início 

de março. Foi lá e fez o que foi dito para ele fa-
zer, voltou para o Canadá, sentiu-se muito bem.
Falei com ele por telefone sabendo se ele estava 

bem, e disse-me que está número um.
14 dias depois tudo mudou, ele estava internado 

no hospital, não podia falar e o seu corpo o dei-
xou, morreu sozinho, sem os seus filhos, nem a 
sua mulher. 

O hospital não deixou ele dizer adeus a nin-
guém. Esta história é uma história de horror. Sa-
bendo que muita gente está como ele,...

Os números estão aumentando e não podemos 
fazer nada. Fiquei de boca aberta que José Oli-
veira faleceu a semana passada. 
Um homem que amava cantar, brincar e jogar. 
Eu me lembro como se foi ontem que fui a casa 

dele, e cantamos juntos uma das suas canções 
que ele adorava. 
Brincando, brincando,... eu gostava muito dele 

porque ele era um livro aberto, se ele gosta de ti, 
ele o dizia na tua cara, se queria beber um copo, 
bebia. Ele era um homem que eu o admirava 
muito. 

Vou sentir muito a sua falta nas festa portugue-
sas. Adeus meu amigo.
Esta doença, Covid-19, está nas residências dos 

idosos e ele também apanhou esta doença e 80% 
da residência está afeitada. 
As pessoas que trabalham nem podem voltar 

para casa, e devem ir a um hotel viver lá para 
não dar esta doença terrível a toda a sua família.
quinta-feira vi na televisão que uma enfermeira 

morreu e ele não era muita velha. Ela adorava o 
seu trabalho, eu trabalhou até à última.
Eu a compreendo porque é difícil achar um 

trabalho que gosta. Quando tu acordas, a todos 
dias, e que estás com cheia de vontade de ir tra-
balhar, é realmente um sentimento positivo que 
tens e que gostas do teu trabalho.
Muitas destas enfermeiras vão a estas residên-

cias e vão ajudar os idosos a ter um bom serviço  
digno deles. Mas vejo a todos os dias que não é 
fácil.
A todos os dias vejo o Primeiro-Ministro do 

Quebeque e do Canadá falar do que se passa com 
esta doença. Há mais de um mês (45 dias) que 
estamos presos em casa. Eu vou trabalhar escon-
dido no jornal, preparar o jornal da quarta-feira e 

do sábado e acho que em toda esta altura, não vi 
nada de positivo.
Todos os dias vejo 70, 80, 90 pessoas que mor-

reram, a economia está cada vez mais no verme-
lho. Conheço dois restaurantes que não sabem 
como é que eles vão reabrir porque há um custo 
enorme para fazer recomeçar a máquina da res-
tauração. 
Fiquei muito feliz de ver que esta semana três 

restaurantes portugueses reabriram, Ma Poule 
Mouillée, Douro e Aldea para encomendas fora e 
já é muito positivo para nós, 3 grandes restauran-
tes bastante conhecidos pela comunidade e por 
os quebequenses. Hoje em dia os três governos 
falam de voltar a uma vida normal, com a rea-
bertura dos negócios, das escolas e da constru-
ção em geral. Acho muito importante de reabrir 
a cidade mas qual será o preço desta reabertura? 
E, a vida normal ficará um vida completamente 
ANORMAL com máscaras por todos os lados.

DONALD TRUMP:
O Presidente dos EUA não pára de mudar a narrativa em relação à pandemia e isso não será alheio ao facto de ser ano de 
presidenciais. 
Continua a destacar a resposta do seu Governo quando ele próprio a desvalorizou durante bastante tempo, e há alguns dias 

voltou a insistir repetidamente na ideia de que a China escondeu no início a gravidade do vírus. Agora, com uma sondagem que dá 
vantagem a Joe Biden, Trump diz que o comportamento da China visa travar a sua reeleição.
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CRÓNICAS

ENTRÉES
Lupini & Olives 5$ Filetes Sardines
Rissóis de bacalhau e camarão 2$                 grelhadas 9$

Soupe du jour 6$ Camarão com alho 15$

Salade verte maison 8$ Polvo grelhado 18$

Légumes grillés 12$ Chouriço 10$

PLATS PRÊT A MANGER DESSERTS
Bacalhau fresco grelhado 35$ Pastel de Nata 3$

Loup de mer grillé 30$ Mousse au chocolat 7$

½ Frango grelhado 23$  Natas do Céu 7$

Joue de veau braisé 35$

Jarret d’agneau Braisé 35$

Paella Valencienne(frango/camarão) 30$

Paella de Marisco 40$

Arroz de Marisco (2p) 55$

A Nacionalidade do Coronavírus

As pessoas que fazem 
questão de se referir 
ao coronavírus como 
“o vírus chinês” me-

recem o meu reconhecimento. Nu-
tro profunda admiração por quem 
tem espírito científico, e mais ainda 
por todos aqueles em quem o espíri-
to científico surge associado a uma 
vocação para controlador aduanei-
ro. Conhecer o vírus do ponto de 
vista científico é importante, mas 
dar uma vista de olhos no seu pas-
saporte também dá jeito. Imagino 
que estas pessoas, após serem atro-
peladas, comuniquem ao médico, 
à chegada ao hospital, a marca do 
veículo que as atropelou, para que 
ele saiba se foram vítimas de um 
atropelamento francês, sueco ou 
alemão, e possa determinar o trata-
mento adequado.

A identificação da nacionalidade 
do vírus vem preencher uma lacuna 
há muito geradora de grande incó-
modo: nunca temos a informação 

sobre o país de que são oriundos 
os vírus – e, o que também pertur-
ba, dos germes em geral. Nunca se 
ouve falar da bactéria húngara, do 
fungo norueguês ou do protozoário 

alemão. São sempre bactérias, fun-
gos e protozoários, sem referência à 
nacionalidade, à filiação e, já agora, 
a qualquer outro dado do cartão de 
cidadão do germe em causa.

Como é evidente, avanços científi-
cos como a atribuição de nacionali-

RICARDO
A. PEREIRA

dade a um vírus trazem problemas, 
que promovem debates muito inte-
ressantes. Por exemplo: se um ci-
dadão italiano contrair, em Roma, 
o vírus chinês, a nacionalidade do 
vírus mantém-se? O que vale, para 
agentes infecciosos: o jus sanguinis 
ou o jus soli? Uma vez que o soli 
em que o vírus se move é precisa-
mente o sanguinis do doente, o as-
sunto adquire uma complexidade 
inesperada. Outra questão: sendo 
todas as outras doenças até agora 
apátridas, não será conveniente tra-
tar da emissão de vistos, de agora 
em diante? Tenho duas ou três bor-
bulhas lusitanas na testa, produto de 
acne português, que continuam sem 

documentos.

Há ainda o problema de saber se a 
atribuição da nacionalidade ao vírus 
é plenamente satisfatória. Há mui-
to azeite português, mas o azeite de 
determinada cooperativa nacional 
pode ser superior ao de outra. Do 
mesmo modo, quando era peque-
no apanhei varicela do meu colega 
Paulinho. Contraí o vírus português 
ou, especificamente, o vírus do Pau-
linho? O meu pediatra, indiferente 
às idiossincrasias transmitidas ao 
vírus pelo Paulinho, recomendou o 
controlo da febre com paracetamol 
e banhos com água morna. Irres-
ponsável.

Prefiro praias de cidade. A 
melhor praia do mundo é 
a Praia de Gondarém, na 

cidade do Porto. Tem água fria, 
cristalina e norte-atlântica (a me-
lhor do mundo) e por trás tem 
prédios, dia a dia, civilização, lo-
jas de sapatos, bancos, um velho 
centro comercial. 
Prefiro praias de cidade. Barcelo-

na, Rio de Janeiro. Mas essas não 
são tão limpas assim. A melhor 
praia do mundo é a Praia de Gonda-
rém, a minha. 
Vou à praia como quem vai à casa 

de banho, num gesto utilitário, prá-
tico, de satisfação de uma necessi-
dade básica. Vou à praia por entre-
meio de outra coisa qualquer, num 
breve intervalo, faz parte do meu 
dia a dia, como um descaminho a 
que me permito. 
Não vou à praia como finalida-

de em si, como quem “vai para a 
praia” de paravento, toalha e livro. 
As praias selvagens com vegeta-
ção virgem por trás oprimem-me 
a alma. Gosto mais de praias com 
pombas do que praias com gaivo-
tas. Prefiro praia de cidade e a Praia 
de Gondarém é a melhor praia do 
mundo.
Tenho medo de poesia e de poetas. 

Oprime-me a alma todo o linguajar 
exclusivo de alguma classe. E isso 
existe: os poetas, assim como um 
todo, de uma forma abstrata. Gosto 
das palavras do dia a dia, as pala-
vras das conversas, os substantivos, 
verbos e advérbios com que uma 
pessoa vai à mercearia. Não gosto 
das palavras dos poetas, provocam-
-me medo. Não sei com que voz é 
que se lê um poema. Gosto das can-
ções populares porque sei com que 
voz é que se entende as palavras 

que lá vêm: é com a voz do cantor, 
com essa melodia. Mas não gos-
to de muitas das palavras das can-
ções populares porque muitas vezes 
parecem as palavras dos poemas, 
e então eu já não gosto, fico com 
uma certa angústia que se asseme-
lha ao medo. Por exemplo, quando 
as palavras de uma música são “o 
cansaço que há em mim”. Inventei 
agora, mas às vezes as canções di-
zem coisas destas, “não-sei-quê em 
mim”. Não são palavras normais, de 
idas à mercearia. “Queira 200 g de 
fiambre e saiba que hoje sinto um 
certo cansaço em mim”. Em mim? 

Gosto das canções quando dizem 
coisas como “the lights of the city 
look so good, almost like I thought 
they would”, ou então “se fizer bom 
tempo amanhã, se fizer bom tempo 
amanhã, eu vou. Mas se por exem-
plo chover, mas se por exemplo 
chover, não vou”.
Gosto de centro comerciais, es-

tações de serviço de autoestradas, 
gosto de entrar em igrejas antigas 
de outras cidades, gosto de entrar 
nos quartos de banho dos hotéis pela 
primeira vez e inspecionar os sabo-
netes e as toucas, gosto de andar de 
comboio e não gosto de conversas 
de house party, não gosto muito de 
filmes nem de ir a programas de te-
levisão. Gosto muito da minha fa-
mília e de estarmos todos em casa, 
de preferência sem grandes coisas 
para fazer.

Praia, poemas, etc.
MIGUEL ARAÚJO 

TRUMP LIGOU A MARCELO. “PRESIDENTE DOS EUA ELOGIOU DESEMPENHO PORTUGUÊS”
Donald Trump ligou, ao início da tarde desta sexta-feira, a Marcelo Rebelo de Sousa, anuncia uma nota colocada no site da Presidência da Repú-
blica. De acordo com o comunicado, durante  conversa entre os dois presidentes foram “abordados, em tom muito cordial, diversos assuntos de 
interesse bilateral, em particular de natureza económica e da situação internacional”. O Presidente da República portuguesa e o Presidente dos EUA 
“partilharam a evolução da pandemia Covid-19 e a forma como tem sido afrontada a doença e a sua propagação em cada um dos dois países, tendo 

nomeadamente sido referida a participação de uma empresa portuguesa nos testes científicos nos Estados Unidos da 
América, para a produção de um medicamento específico”.
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Recordar o primeiro 1º de Maio
A dominar tudo, um indescritível sentimento de liberdade e uma imparável, inigualável, alegria.” José Carlos de Vasconcelos partilha as suas me-
mórias do 1º de Maio de 1974, na inauguração da nova coluna online “Bloco de Notas”.

Eu estive lá. Ainda há algumas cente-
nas de milhares de portugueses que o 
podem dizer. Que serão, obviamente, 

cada vez menos… E, enquanto é tempo, tam-
bém digo: eu estive lá. Não vou usar adjetivos 
para tentar exprimir agora com que deslum-
bre, porque disso deixei registo. Lá irei.

Refiro-me ao primeiro 1º de Maio, o de 1974, 
uma semana após o 25 de Abril. Sua festa, sua 
consagração, sua transformação de um movi-
mento militar libertador numa revolução demo-
crática e popular de uma nação inteira. Com a 
simultânea afirmação do seu caráter progressista 
e do direito à independência das colónias – o que 
então ainda era, mesmo para alguns opositores 
da ditadura, uma dúvida, uma questão em aberto.
Mas a que propósito vem isto, no que aparen-

ta vir a ser, pelo título genérico, uma espécie 
de caderno com anotações ou opiniões mais ou 
menos de ocasião, variadas e despretensiosas? 
Vem porque  este “Bloco-Notas” decerto será 
também, algumas ou muitas vezes, uma espécie 
de caderno com “histórias da memória”. Como 

JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS afinal acontece já com estas linhas, ficando para 
outra oportunidade contar porque escolhi tal títu-
lo. E acontece já com estas linhas porque passam 
hoje 46 anos sobre esse primeiro 1º de Maio. E 
porque, por força da funesta Covid 19, o 1º de 
Maio de 2020 é naturalmente quase o avesso do 
de 1974…
Havia, em relação a esse já distante dia, uma 

enorme expectativa. Numa mistura de fantásti-
ca esperança de ser uma grande mani-
festação, com o povo na rua a festejar 
maciçamente a liberdade conquistada 
e a homenagear o Movimento das For-
ças Armadas, os “capitães de Abril”, e 
de temor de que ela não tivesse tal di-
mensão ou que houvesse provocações, 
incidentes, que a ensombrassem. E ha-
via também a muita curiosidade de ver/
ouvir pela primeira vez os principais 
líderes da Oposição Democrática, com 
destaque para Mário Soares (Soares 
conhecia-o bem, amigo e colega mais 
velho) e sobretudo para o ‘lendário’ Ál-
varo Cunhal.
Falei em expectativa. E foi ultrapassa-

da a que a mais otimista mente pudesse 
ter criado. De toda a parte surgia gente, 
gente e mais gente, de todas as prove-
niências, condições, idades. Foi-se for-
mando um cada vez mais caudaloso, 
impetuoso e imparável rio de povo. A 
dominar tudo, um indescritível senti-
mento de liberdade e uma imparável, 
inigualável, alegria. Palavras de ordem, 
as mais diversas e desencontradas: os 
sindicatos, poucos, e os os partidos, 
muito menos, ainda não tinham a orga-

nização e importância que viriam a ter – de facto, 
só no PCP havia já uma estrutura, que vinha da 
clandestinidade.
Mas entre as palavras de ordem, de pessoas so-

zinhas ou de pequenos grupos que espontanea-
mente se iam formando, algumas bem criativas 
ou de uma ingenuidade tocante, avultavam, de 
forma talvez surpreendente, as alusivas ao fim da 
guerra e à independência das colónias. A elas se 
juntando, ou com elas se misturando, as cantigas 
que cada um ou cada grupo entoava. Desde as 
de excelência do José Afonso, dos “Vampiros” 
e da “Grândola” ao “Venham mais cinco”, até 
ao esquemático “Canta canta, amigo canta,/ vem 
cantar a nossa canção/ tu, sozinho, não és nada/ 
juntos temos o mundo na mão”, de um António 

Macedo que mais tarde como cantautor desapa-
receu.
O culminar de tudo foi, claro, no Estádio nes-

se dia ‘batizado’ como 1º de Maio – que antes 
era da corporativa Fundação Nacional para a 
Alegria no Trabalho (FNAT). Com um comício 
com várias intervenções – nenhuma de um “ca-
pitão de Abril”… -, com realce para as de Soares 
e Cunhal. As duas, tem hoje a frio de se reco-
nhecer, estiveram muito longe de ser brilhantes, 
ou mesmo boas, quando comparadas com outras 
que ambos fariam mais tarde. Era a falta de prá-
tica, mesmo uma estreia… Mas naquele ambien-
te entusiástico, emocionado e emocionante, que 
importância é que isso tinha?  E, muito mais do 
que dessas intervenções, e das quatro ou cinco 
que as precederam, o que me ficou mais na pele 
e na memória, como decerto ficou na da maio-
ria dos que ali estiveram, foi esse ambiente, esse 
clima, gestos, episódios, imagens de gente anó-
nima.
Poderia dar exemplos, mas seria excessivo 

fazê-lo. Fica, pois, a fechar, o tal registo, um 
poema escrito na altura, e  incluído no meu livro 
Poemas para a revolução (1975), que junta três 
livros anteriores esgotados, o De poema em riste 
(1970), que a Censura tinha proibido e a Pide 
apreendido, e versos inéditos escritos antes e 
imediatamente depois do 25 de Abril. 
Não voltei a publicar esse poema. 
Fica aqui como documento e testemunho de 

como senti, à semelhança de muitíssimos mais 
que tiveram a felicidade de o viver, esse dia úni-
co e irrepetível da nossa democracia e até da 
História do século XX português:

Mil? Cem Mil? Era um milhão,
era um povo inteiro

a gritar, a cantar, de braço dado, pelas ruas,
era um grande mar de festa e entusiasmo,

era um cheiro bom e rubro a céu azul
era a indomável explosão do mês de Abril.

Mil? Cem Mil? Era um milhão,
era um povo inteiro

com um sol matinal despontando no olhar,
no primeiro 1º de Maio

ao sétima dia de Portugal.

Mil? Cem Mil? Era um milhão,
era um povo inteiro

com a fronte de frente para o futuro,
era o instante mais puro, o esplendor da vida,

era uma pátria no coração da primavera.



Journal La Voix du Portugal | 7Samedi, le 2 mai 2020



8 | Jornal A Voz de Portugal Sábado, 2 de maio de 2020

PLANO: ANTÓNIO COSTA LANÇOU PLANO DE REABERTURA DA ECONOMIA, COM MÃO NO TRAVÃO. 
O “NOVO NORMAL” IMPLICARÁ SEMPRE RESTRIÇÕES, ATÉ HAVER VACINA. NINGUÉM SABE QUAIS

Até haver vacina haverá restrições
LILIANA VALENTE, JORNAL EXPRESSO

Mês e meio depois de dar ordem de con-
finamento quase total ao país, António 
Costa lançou o plano de reabertura.

As novas regras chegam em três fases de imple-
mentação: começam a 4 de maio, continuam a 18 
de maio, mas têm olhos postos para o depois do dia 
1 de junho. Esse é o novo dia D, de desconfinamen-
to, para António Costa: é quando começa o “novo 
normal”, se tudo correr bem, com toda a economia 
já em funcionamento. Mas não será uma economia 
em pleno, confirmou o Expresso junto de fonte do 
Executivo: daqui até haver vacina (ou medicamen-
to, ou imunidade de grupo ao vírus) manter-se-ão 
sempre algumas regras gerais e outras específicas, 
diferentes por sectores.
Até porque, “enquanto houver covid, não há vida 

normal”, explica a mesma fonte. Esta quinta-feira, 
o primeiro- ministro admitiu que é preciso acelerar 
para estancar a crise económica e social. E mar-
cou a “reabertura plena” da economia para junho, 
dependendo da avaliação que for feita em termos 
sanitários. Mas deixou a incógnita de como vai ser 
o dia a dia do país depois disso. 
Deixou em aberto, porque esta é a grande dúvida 

que ecoa dentro do Governo: como definir regras 
para o “novo normal”, que durará “até que haja va-
cina”, que não esmaguem a atividade económica, 
numa altura em que as empresas estão num ataque 
de nervos? 
A certeza é que “não podemos estar ilimitadamen-

te com o nível de restrições que temos tido. Não é 
suportável”, diria mais tarde em entrevista à RTP. 
“A liberdade total, a realidade que tínhamos em 

fevereiro, essa não vamos ter”, disse. As regras que 
ontem foram definidas para os três períodos de 15 
dias irão sendo atualizadas para o período da tal 
abertura final. 
O plano está em construção, e nesta altura ainda 

nem está definido com que regras voltarão bares, 
discotecas, ginásios e eventos de grande dimen-
são, como festivais e congressos. Só há a certeza 
de que, mesmo com uma abertura “plena”, haverá 

sempre limitações. 
“Esta é uma situação precária”, reconheceu o 

primeiro- -ministro. As regras serão para cumprir 
pelos cidadãos, de etiqueta respiratória, de distan-
ciamento social e de uso obrigatório de máscaras 
em transportes públicos, escolas, comércio e espa-
ços fechados (haverá multas), mas também pelos 
empresários. Será obrigatória a higienização dos 
espaços e haverá restrições para hotelaria e turismo 
no verão e até para a ida às praias. 
Tudo o resto se verá adiante: quais as lotações das 

lojas e comércios e até dos transportes. Mas exis-
tirão. Este sábado serão conhecidas as regras para 
a reabertura do comércio na segunda- feira (que 
poderão ainda não contemplar o que será a partir 
de junho), e o Governo vai fazer acordo com o co-
mércio e com a associação de cabeleireiros e bar-
beiros, estabelecendo normas de distanciamento e 
higienização, e depois também com a restauração. 
No dia em que abriu algumas atividades, o primei-
ro-ministro foi deixando vários avisos. Este plano 
só será possível se não se descurarem os deveres de 
recolhimento e proteção. Apesar do fim do “estado 
de emergência, a emergência sanitária não desapa-
receu”. 
É por isso que o teletrabalho, essencial para man-

ter mais pessoas longe de transportes públicos e em 
circulação, se vai manter obrigatório pelo menos 
até ao fim de maio. Mesmo depois, tudo funcionará 
em escalas e com regras estritas. 
A responsabilidade é de todos, frisou Costa, para 

que seja possível a tal “reabertura plena”, dando es-
perança que o verão terá alguns assomos de norma-
lidade. Costa espera que seja possível fazer férias 
a partir de junho, mas não sabe “se será possível”, 
pois não é “futurólogo”. Será uma decisão tomada 
em cima do risco, na verdade, entre dois riscos: o 
de descontrolo da pandemia e o de descontrolo da 
queda da economia. 
Mas Costa agora optou por mudar um pouco o 

discurso. Apesar de garantir que a prioridade é a 
segurança das pessoas, chegou a hesitar na utiliza-
ção das palavras, para dizer que, além do problema 
sanitário, estamos com um problema económico: 

“Se queremos estancar esta crise social e económi-
ca,   temos de acelerar (...) o esforço para estancar a 
pandemia, e isso depende de cada um de nós.” 
O que isto significa é que o plano de abertura da 

economia que começa esta segunda-feira, sob a 
chancela do estado de calamidade em substituição 
do estado de emergência, será medido passo a pas-
so, de forma “gradual, progressiva e com todas as 
cautelas”, tendo em vista “o desconfinamento e a 
eliminação das limitações que têm sido impostas à 
vida dos portugueses”. Mas se, e só se, a evolução 
dos indicadores de saúde continuar numa tendência 
positiva, desde que não haja uma “inversão”. 
Risco político Nestes últimos dois meses, o Go-

verno trabalhou sempre com o horizonte do trimes-
tre, até ao fim de junho. Mariana Vieira da Silva, 
ministra de Estado e da Presidência, chegou a dizer 
em entrevista ao Expresso que não era possível fa-
zer “planeamentos de longo prazo”. 
Agora, António Costa acena com uma cenoura 

para que todos, enquanto comunidade, lá chegue-
mos em segurança. Mas com mais peso sobre os 
ombros: se a declaração do estado de emergência 
foi um risco partilhado com o Presidente da Repú-
blica — “O Presidente da República tomou a deci-
são e o Governo concordou”, disse Costa —, desta 
vez, a decisão de passar ao estado de calamidade 
foi tomada pelo Executivo. 
O plano de abertura é assumido por Costa, tal 

como os reveses que poderá ter de fazer. “Este per-
curso gradual, cauteloso, tem sempre dois sentidos 
possíveis, o que todos ambicio namos, de seguir 
em frente e dar o passo seguinte de limitar menos 
a nossa liberdade ou de dar o passo atrás que nin-
guém deseja”, muito menos o líder do Executivo. 
“Sou a pessoa que menos quer dar um passo atrás. 

Não terei vergonha de dar um passo atrás para as-
segurar o bem essencial que é a segurança dos por-
tugueses. Este é um percurso que temos de fazer 
com confiança e em conjunto”, reforçou. Pôs-se na 
mão de todos e garante que não está a acautelar o 
seu futuro político. 
“O preço político é o que ninguém quer saber 

nesta pandemia. Estar a avaliar custos políticos pe-
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rante o drama sanitário, social e económico que é 
enfrentar esta pandemia é algo que não pode estar 
na nossa contabilidade.” 
Veremos se o dia 1 de junho traz as boas notícias 

da abertura. O que é certo é que ,“até lá, temos mui-
to trabalho para fazer”. Depois disso também.

TUDO O QUE VAI MUDAR
NO DESCONFINAMENTO
Com os indicadores da evolução da epidemia e o 

impacto no SNS a mostrarem uma melhoria sus-
tentada, António Costa anunciou o plano para rea-
bertura dos serviços e da economia. Se tudo correr 
bem, o “novo normal” fica consumado a 1 de ju-
nho.

FASE I (4 de maio) 
REGRAS GERAIS
• Confinamento obrigatório para pessoas doentes 

e em vigilância ativa
• Dever cívico de recolhimento domiciliário
• Proibição de eventos ou ajuntamentos com mais 

de 10 pessoas
• Lotação máxima de 5 pessoas/100 m2 em espa-

ços fechados
• Funerais: só com a presença de familiares
TRANSPORTES PÚBLICOS
• Lotação de 2/3
• Uso obrigatório de máscara; higienização e lim-

peza
TRABALHO
• Mantém-se regime preferencial de teletrabalho, 

sempre que as funções o permitam
SERVIÇOS PÚBLICOS
• Reabrem repartições de Finanças, conservató-

rias, etc. (exceto Lojas do Cidadão)
• Uso obrigatório de máscara; atendimento só 

com marcação
COMÉRCIO
• Comércio local: reabrem lojas até 200 m2 e com 

porta para a rua. Uso obrigatório de máscara por 
funcionários e clientes
• Cabeleireiros, manicures e similares, só por mar-

cação
• Livrarias e comércio automóvel, independente-

mente da área
CULTURA
• Bibliotecas e arquivos voltam a abrir portas
• Jardins de monumentos e museus nacionais
DESPORTO
• Prática de desportos individuais ao ar livre — 

golfe, ténis, jogging, surf
• Sem utilização de balneários nem piscinas

FASE II (18 de maio)
CERIMÓNIAS RELIGIOSAS
• Celebrações em locais de culto com restrições
levantadas a partir do último fim de semana de
maio (30 e 31)
COMÉRCIO E RES TAURAÇÃO
• Reabertura de lojas com porta para a rua até
400 m2 ou partes de lojas até 400 m2 (ou maiores 

por decisão da autarquia), com uso obrigatório de 
máscara e funcionamento a partir das 10h
• Reabertura de restaurantes, cafés e pastelarias, 

com lotação máxima de 50% e encerramento às 
23h. As condições específicas de higienização e se-
gurança estão ainda a ser acertadas entre a DGS e a 
associação do sector
ESCOLAS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS
• Recomeço das aulas presenciais para o 11º e 

12º anos dos cursos gerais e 2º e 3º anos de cursos 
profissionais e outras ofertas formativas do secun-
dário. O horário será entre as 10h e as 17h. Uso 
de máscara obrigatório por alunos, professores e 
funcionários

• Reabertura de creches (com opção de apoio à 
família) e equipamentos sociais na área da defi-
ciência
CULTURA
• Museus, monumentos e palácios, galerias de arte 

e similares voltam a abrir portas
DESPORTO (DIAS 30 E 31)
• Futebol: voltam as competições da 1ª Liga de 

Futebol e Taça de Portugal. Todos os jogos serão à 
porta fechada.

FASE III (1 de junho)
TRABALHO
• Teletrabalho parcial, com horários desfasados
ou equipas em espelho
SERVIÇOS PÚBLICOS
• Reabertura das Lojas do Cidadão
• Uso obrigatório de máscara / Atendimento por 

marcação prévia
COMÉRCIO E RES TAURAÇÃO
• Reabrem lojas com área superior a 400 m2 ou 

inseridas em centros comerciais, com uso obriga-
tório de máscara e funcionamento a partir das 10h
ESCOLAS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS
• Reabrem creches / pré-escolar / ATL
CULTURA
• Reabertura de cinemas, teatros, auditórios, salas 

de espetáculos, só com lugares marcados, lotação 
reduzida e distanciamento físico

ESCOLAS: Um regresso tímido 
Sem surpresas, o primeiroministro manteve-se 

fiel às ideias que apresentou a 9 de abril e confir-
mou que o regresso às aulas presenciais acontecerá 
este ano letivo apenas para alunos do 11º e do 12º 

e para os anos equivalentes nas outras vias de en-
sino secundário. No caso das creches, a reabertura 
acontecerá a 18 de maio para as que cumprirem as 
condições que ainda vão ser emitidas pela Direção-
-Geral da Saúde. Costa reconhece que alguns pais 
poderão querer adiar um pouco mais a decisão e 
admite a manutenção dos apoios às famílias até ao 
final do mês, no caso de os filhos não irem para 
as creches. Os jardins de infância e os centros de 
atividades de tempos livres só reabrem a 1 de ju-
nho. Mas o Governo tem de começar a pensar já no 
próximo ano letivo e numa eventual segunda vaga 
da pandemia. Costa garantiu novamente que, caso 
as escolas voltem a fechar, todos os alunos vão ter 
acesso a um equipamento pessoal e internet que 
lhes permita ter aulas à distância.

SAÚDE: Mais cirurgias e ajuda dos privados
O Serviço Nacional de Saúde reinicia na segun-

dafeira o atendimento programado. A cirurgia sem 
internamento será a prioridade e a telessaúde, so-
bretudo com consultas à distância, a grande aposta. 
Há muitos doentes sem resposta, e o Governo diz 
que pedirá ajuda aos privados. Centros de saúde e 
hospitais passam a escalonar os serviços para evitar 
concentrações e doentes e profissionais vão ver-se 
menos, pois a máscara torna-se indispensável, tal 
como a higienização. Em vários cuidados será ne-
cessário o despiste prévio da infeção.

COMÉRCIO
Primeiro passo na rua 
As lojas de rua com menos de 200 m2 reabrem 

segunda-feira, a partir das 10h, juntamente com ca-
beleireiros, livrarias e comércio automóvel. 
Na etapa seguinte, a 18 de maio, reabrem as lojas 

de rua até 400 m2, assim como a restauração. Se 
tudo correr como previsto, o último passo é dado a 
1 de junho, com a entrada em cena das lojas maio-
res e dos estabelecimentos em centros comerciais. 
A norma de cinco pessoas por 100 m2 é para man-
ter, a máscara é obrigatória, a marcação prévia nos 
cabeleiros também e há mais medidas de seguran-
ça definidas entre as associações de cada sector e a 
DGS que serão anunciadas até lá.

HOTÉIS E VIAGENS: Férias cá dentro 
É cedo para saber quando e para onde se poderão 

voltar a fazer viagens de avião. António Costa não 
se pronunciou sobre o retomar das viagens, que fi-
cará para a última fase do plano de desconfinamen-
to a partir de 1 de junho, dependendo da reabertura 
de fronteiras e só se até lá não for preciso “dar um 
passo atrás”. Já sobre os hotéis, frisou não haver 
datas de reabertura, porque nunca foi decretado o 
seu fecho, e o que está a ser discutido são formas de 
“dar confiança” às pessoas para que os possam fre-
quentar. Há hotéis que continuam a funcionar e vá-
rias cadeias planeiam reaberturas faseadas a partir 
da segunda quinzena de junho e com mais ênfase 
no verão, recebendo clientes aos poucos. Máscaras, 
distância social e normas de higiene serão o ‘novo 
normal’ nas próximas férias, pois como frisou Cos-
ta, “enquanto houver covid-19, a nossa vida não 
vai ser normal”.

RELIGIÃO: Retorno das cerimónias
Depois de dois meses sem missas ou celebrações 

presenciais, o primeiroministro referiu que “no diá-
logo entre as confissões religiosas serão adotadas 
as medidas que permitam que, a partir do fim de 
semana de 30 e 31 de maio, sejam levantadas as 
restrições às celebrações comunitárias de qualquer 
religião”. Funerais, batizados e casamentos voltam 
a ser permitidos, assim como a realização de mis-
sas, com regras ainda a definir.

RESTAURAÇÃO: Reabertura a meio gás
Os restaurantes, cafés ou esplanadas vão abrir 

portas a 18 de maio mas com algumas condições 
de segurança. O Governo estipulou que serão obri-
gados a um limite de 50% da lotação habitual, de 
modo a existir mais espaço livre entre os clientes. O 
primeiro-ministro revelou que estão neste momen-
to a ser preparadas medidas de higienização e segu-
rança para serem implementadas nestes estabeleci-
mentos entre a AHRESP, a associação que regula 
o sector, e a DGS. “É necessário que os clientes 
tenham confiança na ida a um restaurante para ter 
um espaço higienizado e com o pessoal protegido”, 
disse Costa. Estes espaços irão encerrar às 23h.

CULTURA: O pano cai fase a fase
Após reconhecer que a cultura foi “um dos primei-

ros sectores a encerrar e um dos mais duramente 
atingidos pelas medidas de contenção”, António 
Costa anunciou que as bibliotecas e arquivos, 
assim como os jardins dos museus e monumen-
tos nacionais, reabrem a 4 de maio. Para 18 fi-
cam os museus, palácios, galerias de arte e salas 
de exposições, e para junho a reabertura, “com 
lugares marcados, lotação reduzida e distancia-
mento físico adequado”, dos cinemas, teatros e 
auditórios. Os festivais de verão ainda estão “em 
avaliação”.
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Cronologia dos principais acontecimentos 

políticos em Portugal centrados na pan-
demia de covid-19, até ao final do estado 

de emergência, que termina às 24:00 de 02 de 
maio.

2019
31 de dezembro - O gabinete da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) na China informa sobre 
mais de duas dezenas de casos de pneumonia de 
origem desconhecida detetados em Wuhan, na pro-
víncia de Hubei.
Ao longo do mês seguinte, surgem centenas de 

casos na China, no resto da Ásia, e a Itália foi o 
primeiro país da Europa com os casos mais nume-
rosos e graves, seguindo-se Espanha.

2020
10 e 11 de janeiro - As autoridades chinesas iden-

tificam o agente causador das pneumonias como 
um tipo novo de coronavírus, que foi isolado em 
sete doentes.

15 de janeiro - Primeira declaração das autori-
dades portuguesas sobre o novo coronavírus. A 
diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, estima, com 
base nas informações provenientes da China, que o 
surto estará contido e que uma eventual propaga-
ção em massa não é “uma hipótese no momento a 
ser equacionada”.

22 de janeiro - Portugal anuncia que acionou os 
dispositivos de saúde pública e tem em alerta o 
Hospital de São João (Porto), o Curry Cabral e o 
Estefânia (Lisboa).

25 de janeiro - Primeiro caso suspeito em Portu-
gal; análises revelam que é negativo.

26 de janeiro - O partido Pessoas-Animais-Natu-
reza (PAN) entrega pergunta no parlamento sobre 
as medidas de controlo preventivo do coronavírus 
à entrada de Portugal que estavam a ser adotadas 
pelo Governo.

30 de janeiro - O Presidente da República, Mar-

celo Rebelo de Sousa, afirma que Portugal está “a 
acompanhar atentamente” a situação dos portugue-
ses que vão ser trazidos da China devido ao novo 
coronavírus e “em colaboração permanente” com 
a OMS.

31 de janeiro - O PSD pede a audição da Direção-
-Geral da Saúde (DGS) no parlamento “com a ur-
gência possível” para obter esclarecimentos sobre 
as medidas que estão a ser tomadas para “defender 
a saúde pública e proteger a saúde dos cidadãos”.

28 de fevereiro - Governo português reforça em 
20% o ‘stock’ de medicamentos em todos os hos-
pitais do país, além de estar a preparar um eventual 
reforço de recursos humanos.

02 de fevereiro - Os 18 portugueses e as duas 
brasileiras retirados da cidade de Wuhan, cidade da 
China onde começou a epidemia, chegam a Lisboa 
e ficam em isolamento voluntário por 14 dias.

04 de fevereiro - Marcelo Rebelo de Sousa reme-
te para os partidos e Governo a questão da legali-
dade da quarentena forçada no direito português e 
uma eventual alteração da lei ou mesmo da Cons-
tituição da República. Presidente congratula-se por 
Portugal não ter “até agora” casos de infeção com 
o novo coronavírus, mas realça: “Há uma conju-
gação de fatores objetivos e subjetivos. Até agora, 
temos estado preservados de notícias menos boas 
nessa matéria, mas ninguém está preservado sem-
pre, com a circulação que há no mundo, com a mo-
bilidade que há no mundo.”

11 de fevereiro - O CDS-PP questiona o Governo 
sobre se “Portugal está preparado para conter casos 
do novo coronavírus” que “possam vir a surgir” e 
pede, dias depois, a presença da ministra da Saú-
de no parlamento para dar esclarecimentos sobre o 
plano de contingência.

25 de fevereiro - Marcelo Rebelo de Sousa 
considera que o surto do novo coronavírus pode 
transformar-se num “problema europeu”, com o 
aumento de casos em Itália, mas alerta para a im-

possibilidade do fecho de fronteiras.

27 de fevereiro - O líder do PCP, Jerónimo de 
Sousa, recomenda serenidade na resposta de Por-
tugal ao problema do novo coronavírus e defende 
que o país deve ter meios preventivos para “garan-
tir que não há consequências maiores” para os por-
tugueses.

29 de fevereiro - Primeiro-ministro, António 
Costa, apela à população reforçar as medidas de 
prevenção para conter os riscos de contaminação, 
salientando que é importante ter a consciência dos 
riscos e evitar alarmismos.

02 de março - Confirmados dois primeiros casos 
em Portugal Funcionários públicos em teletraba-
lho ou isolamento profilático sem perda de salário 
em Portugal, segundo um despacho do Governo. 
O Presidente considera que a existência de casos 
positivos de novo coronavírus em Portugal era uma 
“notícia esperada há muito tempo”, mas pede que 
“não se deve entrar em alarmismos”. António Cos-
ta recomenda “calma e serenidade” aos portugue-
ses e diz confiar no sistema de saúde do país.

03 de março - O Presidente defende que deve ser 
o Governo a ter a “primazia” na gestão da epidemia 
Covid-19, mas admite que, por sua vontade, “já lá 
estava”, próximo dos portugueses infectados.

04 de março - No dia em que o número de casos 
sobe para quatro, o primeiro-ministro anuncia li-
nha de crédito para apoio de tesouraria a empresas 
afetadas pelo impacto económico do surto do novo 
coronavírus, caso seja necessário, no valor inicial 
de 100 milhões de euros. O presidente do CDS-
-PP critica a “cacofonia” nas instruções dadas pelo 
Governo e pela DGS quanto ao surto de Covid-19 
e aponta “alguma quebra de confiança” de Antó-

nio Costa na ministra Marta Temido. Durante um 
debate quinzenal, António Costa e PCP recusam 
revisão constitucional para prever o “internamento 
compulsivo”, proposta pelo deputado do Chega.

05 de março - Marcelo visita o Hospital Curry 
Cabral, em Lisboa, e fala “por intercomunicador” 
com três doentes infectados.

08 de março - O Presidente da República, que 
dias antes estivera com uma turma de uma escola 
de Felgueiras (Porto), entretanto encerrada devido 
ao internamento de um aluno, suspende a agenda 
por duas semanas e permanece em casa sob mo-
nitorização, “apesar de não apresentar nenhum 
sintoma” de infecção. Resultados das análises são 
negativas.

10 de março - António Costa reúne-se com oito 
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ministros, na residência oficial de São Bento, para 
preparar uma reunião, por videoconferência, do 
Conselho Europeu sobre a resposta da União à 
epidemia. Governo português suspende voos para 
todas as regiões de Itália por 14 dias (depois pro-
longado).

12 de março - António Costa reúne-se com lí-
deres dos partidos com assento parlamentar para 
discutir as medidas excecionais para conter a epi-
demia. Todos apoiam as medidas, embora com al-
gumas críticas ao governo. “Esta é uma luta pela 
nossa própria sobrevivência”, afirma Costa que 
garante unidade nos partidos: “Não há o partido do 
vírus e o partido do antivírus.” Primeiro-ministro 
anuncia fecho de todas as escolas a partir de 16 de 
março, encerramento de discotecas, restrições em 
restaurantes, centros comerciais, serviços públicos 
e proibição de desembarque de passageiros de cru-
zeiros. Estado de alerta declarado em todo o país, 
com proteção civil e forças e serviços de segurança 

em prontidão. Os partidos cancelam as suas agen-
das e as reuniões são, na sua maioria, feitas à dis-
tância, por videoconferência, por exemplo. Após a 
reunião com Costa, o líder do PCP, Jerónimo de 
Sousa, prometeu apoio: “Da parte do PCP não fal-
tará nenhum apoio, nenhuma proposta, para que o 
nosso povo saia desta curva.” 

14 de março - Ministra da Saúde, Marta Temido, 
anuncia que Portugal entrou “numa fase de cresci-
mento exponencial da epidemia”, com 169 casos 
confirmados. Em Espanha, onde há mais de 5.700 
casos, Governo impõe “medidas drásticas” no âm-
bito do estado de alerta, proíbe cidadãos de andar 
na rua, exceto para irem trabalhar, comprar comida 
ou à farmácia.

15 de março - A partir de sua casa, e através de ví-
deo, o Presidente convoca Conselho de Estado para 

18 de março. Objectivo: discutir a “eventual deci-
são de decretar o estado de emergência” em Por-
tugal. Antes, Marcelo Rebelo de Sousa e António 
Costa reúnem-se por Skype, depois de o primeiro-
-ministro ter conferenciado, por videoconferên-
cia, com o presidente do governo espanhol, Pedro 

Sanches, para decidir um controlo mais apertado 
nas fronteiras dos dois países. Ao mesmo tempo 
que afirma que o Governo não se oporia ao estado 
de emergência, António Costa também manifesta 
dúvidas. Diz que não vê motivos, por exemplo, 
para se limitarem as liberdades de reunião ou de 
expressão e recorda que a única vez que Portugal 
viveu em estado de sítio foi no 25 de Novembro, 
em 1975, durante a revolução. É uma medida “ex-
tremamente grave” que a maioria das pessoas “não 
tem bem a consciência” do que é, conclui.

15 de março - Numa entrevista à SIC, António 
Costa admite que antes do estado de emergência 

“pode ser decretado o estado de calamidade”, em-
bora sempre dizendo que essa é uma prerrogativa 
do Presidente. E revela até que o Governo “tem es-
tado a trabalhar com o Presidente da República” 
para “desenhar as medidas” que se “podem justi-
ficar”.

16 de março - Governo português anuncia o con-
trolo de fronteiras terrestres com Espanha, passan-
do a existir nove pontos de passagem e exclusiva-
mente destinados para transporte de mercadorias e 

trabalhadores que tenham de se deslocar por razões 
profissionais. Portugal vai também intensificar o 
controlo sanitário nos aeroportos.

17 de março - O PCP considera prematura a even-
tual declaração do estado de emergência devido à 

pandemia de Covid-19, até se esgotarem as medi-
das do atual estado de alerta, antecipando que não 
votará a favor da proposta do Presidente. Presiden-
te termina quarentena voluntária em casa, depois 
dos testes negativos, e vai para o Palácio de Belém.

18 de março - Num dia politicamente intenso, 
Conselho de Estado reúne-se de manhã, por video-
conferência, e é a favor ao estado de emergência. 
O Governo dá parecer favorável, e o parlamento 
vota também, por clara maioria, o decreto propos-
to por Marcelo Rebelo de Sousa. Votam a favor o 
PS, PSD, PSD, CDS-PP, BE, PAN e o deputado 
do Chega, André Ventura. PCP, Verdes, a deputa-
da não inscrita Joacine Katar Moreira e o deputado 
da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo 
optam pela abstenção. No debate parlamentar, Rui 
Rio, líder do PSD, oferece colaboração ao Governo 
que, neste combate, “não é de um partido adversá-
rio”. O “PSD não é oposição, é colaboração”, disse.  
À noite, o Presidente faz uma comunicação ao país 
em que anuncia o estado de emergência que prevê 
medidas excecionais como, por exemplo, o confi-
namento obrigatório compulsivo dos cidadãos em 
casa e restrições à circulação na via pública, a não 
ser que seja justificada.

19 de março - Às 00:00, entra em vigor o estado 
de emergência, inédito em 46 anos de democracia.

23 de março - Marcelo Rebelo de Sousa promul-
ga Orçamento do Estado para 2020, mas avisa que 
“a sua aplicação vai ter de se ajustar ao novo con-
texto vivido” com a pandemia da covid-19.

24 de março - O Presidente reúne-se com técni-
cos e responsáveis políticos, em Lisboa, sobre a 
situação epidemiológica da covid-19 em Portugal. 
No final, afirma que encontro contribuiu para “ci-
mentar um espírito de coesão e de unidade” entre 
responsáveis políticos e que há razões para espe-
rança.

26 de março - Partidos políticos, da esquerda à 
direita, mantém o tom de “unidade” no apoio ao 
combate à pandemia, mas apontam problemas e 
insuficiências, como a falta de equipamento para 
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protecção dos profissionais de saúde ou ainda a es-
tratégia quanto aos testes à covid-19. E todos, do 
CDS ao Bloco de Esquerda, reclamam mais apoios 
sociais e económicos dado que as restrições podem 
prolongar-se durante meses. PCP e BE insistem na 
proibição dos despedimentos, por exemplo.   

27 de março - Primeiro-ministro português clas-
sifica de “repugnante” e contrária ao espírito da 
União Europeia (UE) uma declaração do ministro 
das Finanças holandês, Wopke Hoekstra, pedindo 
que Espanha seja investigada por não ter capacida-

de orçamental para fazer face à pandemia, no final 
de uma reunião do conselho europeu.

02 de abril - Parlamento aprova prolongamento, 
por mais duas semanas, do estado de emergência 
devido à pandemia de covid-19. PS, PSD, BE, 
CDS-PP e PAN votaram a favor, PCP, PEV, Che-
ga e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira 
abstiveram-se. O deputado da Iniciativa Liberal, 
João Cotrim Figueiredo, foi o único a votar contra. 
António Costa considera “absolutamente impres-
cindível” a renovação do estado de emergência em 
Portugal, avisando que o contrário seria dar “um 
sinal errado” quando existem riscos acrescidos. O 
Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, 
admite que Portugal possa registar um número na 
ordem dos 20 ou 30 mil infetados até 17 de abril e 

considerou que o presente mês é crucial e que não 
se pode “baixar a guarda”.

03 de abril - O Presidente da República promulga 
diploma da Assembleia da República que cria um 
regime excecional de endividamento para as autar-
quias locais aplicado às despesas com apoios so-
ciais, equipamentos e outras medidas de combate 
à covid-19.

06 de abril - O líder do PSD pede hoje ao Gover-
no que alargue de três para 10 mil milhões de euros 
as linhas de crédito às empresas devido à crise pro-
vocada pela pandemia, apelando ao financiamen-
to europeu de um pacote de apoios. O Presidente 
da República reúne-se, por videoconferência, com 
representantes da Caixa Geral de Depósitos, BCP, 
Santander, BPI e Novo Banco. Marcelo afirma que 
a banca mostra “grande mobilização no sentido de 
ajudar a economia” e prepara-se para comunicar 
aos portugueses a sua posição sobre a resposta à 
crise.

07 de abril - O Presidente da República avisa que 
o embate da pandemia na economia e na socieda-
de “pode durar uns anos” e defendeu que “tem de 
se pensar a prazo” e não apenas “tapar buracos”. 
Marcelo Rebelo de Sousa defende que é preciso 
manter o esforço de confinamento em abril para dar 
passos de liberdade em maio, tanto no sistema es-
colar, como na atividade económica e social. Mais 
de 7.000 voluntários respondem ao apelo do Esta-
do-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) 
para ajudar durante a pandemia de covid-19. Mi-
nistro da Defesa afirma, numa reunião da União 
Europeia, que as missões militares europeias de-
vem manter-se, com ajustamentos.

08 de abril - Parlamento discute 105 iniciativas 
legislativas numa tarde. A ‘maratona’ de votações 
duas horas e quinze minutos, aprovaram-se apenas 

nove, entre as quais a suspensão dos cortes da água, 
luz, gás e telecomunicações. É aprovado, pelos 
partidos de esquerda, a proposta do Governo que 
cria um regime excecional para as prisões devido 
à pandemia, com votos contra de PSD, CDS-PP, 
Iniciativa Liberal e Chega. Este é o diploma mais 
contestado à direita, a ponto de Rui Rio estimar que 
a lei permite a libertação de 20% dos reclusos. A 
esmagadora maioria dos projetos da esquerda par-
lamentar são chumbados. partidos à esquerda con-
tinuam a exigir mais medidas de apoio. Primeiro-
-ministro reúne-se com partidos representados no 
parlamento para discutir a reabertura das aulas, no 
3.º período.  

09 abril - O primeiro-ministro anuncia que, até 
ao 9.º ano, todo o terceiro período prosseguirá com 
ensino à distância, com avaliação, mas sem provas 
de aferição nem exames, mantendo-se os apoios às 
famílias com filhos menores de 12 anos. No ensino 
secundário ainda pode haver aulas presenciais no 
terceiro período. O calendário de exames é adiado, 
só abrangendo os exames específicos para acesso 
ao Ensino Superior. Se se realizarem aulas presen-
ciais dos 11º e 12º anos, alunos e professores deve 
usar máscaras de proteção e docentes e funcioná-
rios de grupos de risco estão dispensados do ser-
viço. O Presidente da República promulga, apesar 

das dúvidas, a lei do Governo que cria um regime 
excecional de perdão de penas devido à covid-19, 
menos de 24 horas depois de ter sido aprovada no 
parlamento. O Eurogrupo acorda a criação de um 
fundo de recuperação após a crise gerada pela co-
vid-19, mas pede aos líderes europeus para decidi-
rem “o financiamento mais apropriado”, se através 
da emissão de dívida ou de “formas alternativas”.

10 de abril - O Presidente da República anun-
cia que pretende renovar o estado de emergência 
por mais 15 dias, até maio, defendendo que não se 
pode “brincar em serviço” nem “baixar a guarda” 
no combate à propagação da covid-19. O primeiro-
-ministro admite, em entrevista à TVI, que retirar 
nesta altura o estado de emergência devido à co-
vid-19 “seria dar um sinal errado ao país”.
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11 de abril - Em entrevista à agência Lusa, Antó-

nio Costa garante que não adotará a receita de aus-
teridade de há dez anos, alegando não olhar para 
a crise como um momento de punição, e defende 
não haver motivos para antever cortes salariais na 
administração pública. O primeiro-ministro afirma 
que ficaria muito desiludido se concluísse que só 
podia contar com Bloco e PCP em tempo de “va-
cas gordas” e defende que o combate à crise da co-
vid-19 até aproximou os partidos.

13 de abril - O ministro das Finanças, Mário 
Centeno, afirma, em entrevista à TVI, que as esti-
mativas 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. E 
admite que a economia portuguesa poderá voltar à 
situação registada em 2019 dentro de dois anos, se 
a crise for contida no segundo trimestre.

15 de abril - O Presidente da República admite 
que, se a contenção da propagação da covid-19 
em abril correr como esperado, maio pode ser um 
“mês de transição” para uma “retoma progressiva 
da vida social e económica”, no final de mais uma 
sessão técnica sobre a evolução da situação epide-
miológica da covid-19 em Portugal.

16 de abril - O Presidente da República propõe 
ao parlamento a segunda prorrogação do estado de 
emergência em Portugal até 02 de maio. Prevê-se 
a possibilidade de uma “abertura gradual, faseada 
ou alternada de serviços, empresas ou estabeleci-
mentos comerciais” e é permitida a comemoração 
do Dia do Trabalhador, embora com limites. Par-
lamento autoriza estado de emergência, mas PCP 
muda sentido de voto, da abstenção para voto con-
tra, por o considerar “desnecessário”. PS, PSD, BE, 
CDS-PP e PAN votaram a favor, PEV e Chega abs-
tiveram-se. PCP e a deputada não inscrita, Joacine 
Katar Moreira, que se tinham abstido na primeira 
renovação do estado de emergência, juntaram-se 
ao parlamentar da Iniciativa Liberal, João Cotrim 
de Figueiredo, no voto contra. Marcelo Rebelo de 
Sousa anuncia mais um prolongamento do estado 
de emergência e disse esperar que seja a última vez.
17 de abril - Presidente da República reafirma que 

vai participar nas comemorações do 25 de Abril, 
numa altura em que CDS-PP e Chega contestam a 
realização da sessão solene comemorativa na As-
sembleia da República, face às restrições impostas 
para combater a propagação da covid-19.

-  O primeiro-ministro afirma que “o ideal” seria 

o Governo entregar o “orçamento suplementar” 
devido à pandemia no parlamento antes da inter-
rupção dos trabalhos, em Julho. É um orçamento 
de “acréscimo de despesa” e não de contenção, ad-
mite.

20 de abril - O primeiro-ministro pede “bom sen-

so” e considera que a polémica sobre as comemo-
rações do 25 de Abril no parlamento é resultado de 
algum “nervosismo” e “fadiga”, frisando que a As-
sembleia da República está a funcionar.

22 de abril -  António Costa afirma que é preciso 
“evitar acrescentar crise à crise” e recusa “respostas 
de austeridade” face ao surto epidémico, em mais 
um debate quinzenal no parlamento. PCP e BE de-
fendem proibição de distribuição de empresas com 
participação do Estado. António Costa recusa.

23 de abril - Os líderes europeus aprovam pacote 
de emergência acordado na semana anterior pelos 
ministros das Finanças da União Europeia (UE) 
e a respetiva entrada em vigor até 01 de junho. O 
pacote ainda terá de ser negociado ao pormenor, 
o primeiro-ministro considera que, se o fundo de 
recuperação económica se concretizar nos moldes 
defendidos pela maioria dos Estados-membros, os 
países vão dispor de uma bazuca contra a crise.

24 de abril - O Governo proíbe deslocações entre 
concelhos no fim de semana prolongado de 01 a 03 
de maio, como aconteceu na Páscoa.

25 de abril - O Presidente da República usa o 
discurso na sessão solene no parlamento para de-

fender as comemorações do 25 de Abril: “Deixar 
de evocar o 25 de Abril no tempo em que está a 
ser mais testado seria um absurdo cívico. Seria um 
mau sinal, um péssimo sinal de falta de unidade.”

28 de abril - O Presidente da República anuncia 
que não vai propor a renovação do estado de emer-
gência, que termina em 02 de maio, mas alerta que 
isso “não é o fim do surto” de covid-19 e rejeita 
“qualquer facilitismo” nos cuidados a ter por parte 
da população.

29 de abril - Arranca a desinfecção, gradual e fa-
seada, de centenas de escolas por todo o país, pre-
parando-as para a reabertura das aulas presenciais 
dos 11.º e 12.º anos de escolaridade, com a partici-
pação de militares das Forças Armadas.

30 de abril - Conselho de Ministros aprova pla-
no do Governo para o levantamento gradual das 
restrições à atividade social e económica até 01 
de junho. Primeiras medidas entram em vigor na 
segunda-feira, para o comércio local. Em 18 de 
maio, retomam-se, em parte, as aulas presenciais 
dos alunos do 11.º e 12.º anos de escolaridade. As 
creches reabrem “como apoio à família” no dia 18 
de maio e, 01 de junho, prevê-se a abertura plena 
destes equipamentos.
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NOTÍCIAS

Emanuel Rego
Representante de hipoteca Desjardins

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

Governo rejeita solução de Neeleman para a TAP

A salvação da TAP está nas 
mãos do Governo, e Pedro 
Nuno Santos, o ministro 

das Infraestruturas, deixou claro 
esta semana que o Estado não vai 
aceitar um modelo que sirva ape-
nas os interesses dos privados. 
Está, por isso, fora de questão a 

companhia aérea recorrer apenas 
a um empréstimo garantido pelo 
Estado, como pretendia o acionista 
norteamericano, David Neeleman, 
de forma a combater a crise provo-
cada pela pandemia.
Neeleman tem-se desdobrado 

em esforços para mostrar que há 
bancos internacionais disponíveis 
para emprestar dinheiro à TAP e a 
companhia fez chegar à Parpúbli-
ca, a 20 de março, uma proposta 
de emissão obrigacionista de €350 
milhões. Mas Pedro Nuno Santos 
não gostou da ideia — aliás, já avi-
sou que “a música agora é outra 
na TAP”. Esta solução, considera, 
seria uma forma de os acionistas 
privados continuarem a mandar na 
companhia sem investirem mais 
um cêntimo.
O ministro está realmente con-

vencido de que um empréstimo 
privado com garantia pública não 
é boa alternativa.
Porquê? Porque não há evidên-

cia de que a TAP, com dois anos 
consecutivos de prejuízos e uma 
dívida superior a €850 milhões, 
o consiga pagar. Por isso, o mais 
provável é que a solução do Go-
verno passe por ou um empréstimo 
público convertível em capital — 
hipótese que o acionista privado 
português, Humberto Pedrosa, já 
admitiu — ou um aumento de capi-
tal. Ou uma combinação das duas 
em simultâneo. O desenho final da 
ajuda não está fechado, e o Gover-
no, na questão da TAP, tem vozes 
dissonantes. Os acionistas priva-

dos — Neeleman e Pedrosa, que 
controlam a meias a Atlantic Gate-
way, que, por sua vez, tem 45% da 
TAP — já contavam com o A so-
lução para a TAP só levantará voo 
com o aumento do poder do Esta-
do na empresa reforço da posição 
do Estado, quanto mais não fosse 
com a presença deste na comissão 
executiva, onde não está neste mo-

mento. Mas tinham a esperança de 
que a posição estatal se mantivesse 
nos 50% (os outros 5% estão com 
os trabalhadores). Ora, o que ficou 
claro é que o Governo não só quer 
ter uma palavra a dizer na gestão 
da empresa como também admite 
— e quer — ter mais de 50%. E 
assim será se os privados não colo-
carem mais dinheiro. Acusações de 
má gestão Pedro Nuno Santos foi 
muito duro na quarta-feira,
na audição da Comissão Parla-

mentar de Economia, Inovação e 
Obras Públicas. “Não é por ser mi-
nistro que vou passar a dizer que 
a empresa é bem gerida. Faço uma 
apreciação negativa da gestão da 
TAP, como já fazia antes da co-
vid19.”
A mensagem foi direta e sem ro-

deios: o Estado vai meter dinheiro 
na empresa e por isso vai passar 
a mandar. A animosidade face ao 
acionista privado norteamericano 
é grande. 
O ministro deu a entender que o 

Governo se sentiu enganado por 
Neeleman e Antonoaldo Neves, o 
presidente executivo da compa-
nhia, que lhe andaram a garantir 

que a TAP iria ter lucro a partir de 
2018. Ora, não foi isso o que acon-
teceu — a transportadora teve pre-
juízos de €118 milhões em 2018 e 
de €105,6 milhões em 2019, expli-
cou aos deputados. 
O elevado endividamento da TAP 

e os seus prejuízos resultaram dos 
pesados investimentos que, sob 
a gestão de Neeleman, a empresa 
fez, com abertura de várias rotas, 
numa estratégia de crescimento 
acelerado que até poderia correr 
bem se tudo tivesse corrido como 
previsto.
O governante não acredita que os 

€350 milhões cheguem para resol-
ver os problemas da empresa e de-
safiou a gestão a dizer quanto é que 
a TAP precisa até ao final do ano. 
Esta quintafeira, o “Jornal Eco-

ANABELA CAMPOS nómico” dizia que serão precisos 
€700 milhões só este ano. Mon-
tante que fontes da administração 
confirmam. 
O ministro receia que a TAP não 

consiga pagar e que acabem por re-
cair em cima do Estado. 
“E se a empresa não pagar, o em-

préstimo é de quem? É do povo 
português. 
Deve o povo português pagar e 

o privado continuar a mandar?”, 
questionou no Parlamento. “O pri-
vado está disponível para meter 
capital? Se sim, cá estaremos para 
cada um meter a sua parte, e tudo 
ficará como está. Se o privado não 
meter nada, o Estado fica maiori-
tário.” 
No seguimento da intervenção 

do ministro, o Bloco de Esquerda 
apresentou um projetolei para na-
cio nalizar a TAP e promover uma 
auditoria independente às suas 
contas. Em aberto está também o 
regresso à atividade da TAP. Um 
dos cenários passa pela retoma 
progressiva dos voos a meio de 
maio, mas está dependente da lota-
ção máxima determinada pelo Go-
verno e das medidas de segurança 
a aplicar. A questão que se coloca 
é como tornar rentáveis voos com 
lotações tão limitadas, como se tem 
falado, apenas um terço da lotação. 
A subida de preços será inevitável. 
Mas poderá haver situações em que 
se perde mais dinheiro com a reto-
ma dos voos do que se os aviões 
estiverem parados. 
Dentro da administração teme-

se que o arrastar da solução para 
a ajuda do Estado — havia a ex-
pectativa de que fosse anunciada 
esta semana — acabe por fragili-
zar a TAP e comprometer a reto-
ma dos voos. A empresa decidiu 
prolongar o lay-off (suspensão 
temporária do contrato de tra-
balho) de 90% dos seus trabalha-
dores até 31 de maio.

A SUA LIVRARIA PORTUGUESA
COM BONS PREÇOS COM CERTEZA

ABERTO DE 2ª A 5ª DAS 9H ÀS 17H
4231-B BOUL. ST-LAURENT

ESPECIAL DO MÊS DE MAIO
LIVROS E CD’S A 5$

ESTAR COM AMIGOS E FAMÍLIA É O QUE 84% DOS PORTUGUESES MAIS SENTE FALTA
O Barómetro de Opinião COVID-19 da Marktest revela, esta sexta-feira, dia 1 de maio, que o que a maioria dos portugueses sente mais falta, desde que a pandemia do novo corona-
vírus chegou a Portugal e que foi decretado Estado de Emergência, é de estar com os amigos e familiares (84%). Já 75% dos inquiridos respondeu que o que sente mais falta é de 
sair de casa sempre que apetecer e 66% garantiu que é ir ao supermercado sem ter de esperar em filas. A mesma sondagem revela que, ao fim de cinco semanas, o sentimento de 
preocupação (63%) volta a registar o valor mais baixo de sempre, embora continue a ser aquele que mais marca o estado de espírito dos portugueses. Diminui o nível de ansiedade 

(35%) e ganha força o estado de saturação (40%) cada vez maior. A conjuntura particularmente adversa é reconhecida pelos portugueses e a maioria 
continua a afirmar que serão necessários mais de três meses para retomarmos a normalidade que tínhamos antes do Covid-19.
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SAÚDE

Quebra na vacinação coloca-nos em perigo
TIAGO OLIVEIRA

Já ouvimos falar nas últimas semanas 
do novo normal e do regresso gradual 
a uma realidade que nunca poderá ser 

a mesma que conhecíamos sem uma vacina 
contra a covid-19. 
O que não significa que as outras doenças não 

deixem de existir porque os holofotes (e os me-
dos) estão todos fixados na pandemia. Até por-
que, apesar de para a maior parte dessas doenças 
existirem vacinas, podem surgir novos surtos se 
as crianças não receberem as vacinas devidas, 
colocando em risco não só a sua saúde mas tam-
bém a da comunidade onde se inserem. Portugal 
não é exceção a este perigo e os dados mais re-
centes apontam para que este seja uma ameaça 
real. A quebra de 13% no cumprimento do Plano 
Nacional de Vacinação foi mesmo mencionada 
pela diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, e os 
números preocupam os especialistas em saúde 
pública e pediatria. 
“As doenças contra as quais vacinamos não 

estão eliminadas e muito menos erradicadas”, 
lembra Luís Varandas. O professor auxiliar de 
Pediatria da Nova Medical School garante que 
o país é “um bom exemplo, com taxas de co-
bertura excelentes” — que chegam aos 98% 
no caso do sarampo, por exemplo —, ao mes-
mo tempo que concede que “na situação atual 
os pais estão duplamente preocupados. Por um 
lado, têm consciência de que a descida das taxas 
de vacinação pode levar ao ressurgimento de al-
gumas infeções e, por outro lado, têm medo da 
covid-19”. A discussão sobre a vacinação infan-
til foi o foco da primeira conferência digital do 
projeto “Discutir o País” — em que o Expresso 
se associa à Sociedade Portuguesa de Pediatria e 
à UNICEF, com o apoio da GSK — para discu-
tir os desafios da vacinação durante a pandemia. 
No debate, Luís Varandas apontou que, este ano, 
Portugal já tem quase tantos casos de sarampo 
como  em todo o ano anterior, o que é motivo de 
apreensão. Juntamente com a “tosse convulsa e 
as várias formas de meningite bacteriana”, são 
as doenças que provocam mais dores de cabeça 
aos médicos e especialistas, que tentam mostrar 
aos pais que “podem e devem” vacinar os filhos, 
mesmo nesta fase. 
“É urgente recuperar as vacinas em atraso e criar 

todas as condições para que não se adiem mais”, 
atira a diretora executiva da UNICEF Portugal. 
Beatriz Imperatori considera que “deve haver, 
seguramente, mais comunicação por parte das 
autoridades de saúde às famílias, no sentido de 
lhes garantir que devem vacinar as suas crianças 
e que é seguro fazê-lo”. 
E se a preocupação é notória, a confiança tam-

bém. “Não é uma tendência, mas antes uma res-
posta a um contexto muito específico. Vamos 
rapidamente retomar os níveis a que estamos 
habituados em Portugal”, acredita a responsável, 
que fala também na necessidade de começar já 
a preparar os serviços de saúde para que estes 
“não fiquem sobrecarregados daqui a seis me-
ses”. A médica de saúde pública e delegada de 
saúde, Etelvina Calé, refere que cumprir o plano 
de vacinação dos 12 meses é fundamental para 

a saúde da criança porque surge na altura mais 
crítica para o desenvolvimento do corpo e para a 
formação de imunidades. 
O risco é maior do que aparenta, pois os pais 

não podem pensar que esperar não faz grande di-
ferença. Cada momento conta e um atraso, por 
mais simples que seja, pode significar “o ressur-
gimento de outras doenças que tínhamos contro-
lado”, apela. 
O primeiro e o segundo ano de vida são as 

“idades-chave” na vacinação, acrescenta Inês 
Azevedo, presidente da Sociedade Portuguesa 
de Pediatria, que destaca a necessidade de “dar 
tranquilidade aos pais”. A covid-19 é “mais be-
nigna em doentes com idade pediátrica”, explica, 
com esta faixa a representar pouco mais de mil 

infetados e menos de 5% dos casos registados. 
A pandemia também provocou uma “redução de 
60% das idas às urgências relativamente ao ano 
passado na pediatria” e a responsável recorda 
que é “importante mantermos o acompanhamen-
to e acesso das crianças” aos cuidados de saúde, 
seja presencialmente ou, quando necessário, por 
teleconsulta. 
Inês Azevedo faz questão de mencionar que “as 

crianças abaixo dos dois anos não podem usar 
máscaras porque não as sabem usar e podem su-
focar”, enquanto reflete sobre os “novos hábitos 
que vamos adquirindo” e que se parecem muito 
com os antigos. “Faz lembrar a minha infância 
e os conselhos da minha mãe e avó para lavar 
sempre as mãos e não partilhar os copos.”

MÚSICOS PORTUGUESES CRIAM E GRAVAM MÚSICAS E ATÉ ÁLBUNS EM CASA
No dia de Páscoa, 12 de abril, David Fonseca usava as suas páginas nas redes sociais para partilhar o tema “You feel like home”, que conta com a 
participação da modelo e atriz Ana Sofia Martins, e respetivo vídeo, ambos gravados “totalmente em casa”. A acompanhar o vídeo, o músico partilhou 
um texto no qual afirma que “quase todos os momentos mais difíceis” da sua vida “tiveram na criatividade uma resposta à altura, transformando-os em 
algo mais positivo, mais fácil de carregar”. “Chegados até aqui e ao momento difícil que todos atravessamos, o meu ímpeto é o mesmo: criar”, escreveu. 
A música “You feel like home” foi “misturada e masterizada à distância” e “acabou por ser alvo de um ‘lyric video’ a partir de 
um jogo de tabuleiro, uma tarefa de dias que fez valer a pena a desarrumação generalizada de uma das divisões da casa”
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681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

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

Tel.: 514.842.2443

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

Tel.: 514.499.1624

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
ALGARVE

RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATION

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

A MERCEARIA DAS 
FAMÍLIAS PORTUGUESAS

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

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

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

www.acaixa.ca

SEGUROS
Doença Grave

Invalidez | Vida
PLANO POUPANÇA

- Reforma

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

Tel.: 514.522.5175

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

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

INTERIOR 
E EXTERIOR

RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

GILBERTO

Cimento, cerâmica,
casas de banho,

cozinha, canalização
e muito mais...

ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES

LIGEIRAS

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

imóveis

Dentista

Contabilista

Importadores

Monumentos

Notários

Padaria Renovações

Restaurante

Seguros / Financeiros

INGREDIENTES: 
1 posta generosa de bacalhau dessalgado
1/2 garrafinha de creme de leite
1 dente alho bem batido
1/2 cebola cortada em tirinhas finas
50 ml de azeite extra virgem
Parmesão ralado pra finalizar
Sal e pimenta a gosto
MODO DE PREPARO: 
Doure todos os lados do bacalhau em uma frigideira de 
teflon pré aquecida e reserve. Em uma panela, refogue o 
alho juntamente com a cebola, junte o creme de leite e deixe 
reduzir até encorpar. Tempere à gosto e reserve.
MONTAGEM:
Coloque a posta de bacalhau em um pirex e cubra com o 
molho. Salpique parmesão por cima e leve ao forno somente 
pra gratinar.va em travessa de barro e decore com salsa e 
azeitonas pretas.

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO
Bacalhau dos solteiros

Mercearias

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR

Renovações

Seguros / Financeiros

assure-toi.ca

Seguros / Financeiros

EMPREGOSEMPREGOS

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, 
procura pessoa com experiência para a colo-
cação de “pavé-uni”. Precisa-se também de 
uma pessoa para trabalhar no betão e finali-
zação de piscina. 

Nora: 450-628-5472

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

PATRICIA: 514-814-0362

SERVIÇOS
Linhas da mão e cartas. Vidente com 

dons naturais. Resolve os seus 
problemas sem voodoo.

ROSA: 514-893-8213

JARDINS DES BEAUX-RÊVES
Companhia paisagista procura homens para trabalhar

nos jardins. Com ou sem experiência. Bom salário.
514-554-0213 ou 450-641-7389

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

CONTACTAR MANUEL CORREIA: 514-977-3248

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

Envie CV por fax 450-978-9664 ou por E-mail 
sandrag@saronet.com ou ligue para 450-978-0990 

entre 9h00 e 16h30.

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

com carta de condução.

514-242-7649

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 da-
vid@swdla.com  Visite o nosso website para ter uma 
ideia do trabalho a fazer www.swdla.com

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

PRECISA-SE DE HOMENS
PARA TRABALHAR

NUMA FÁBRICA DE ALUMÍNIO
TEL:514-362-1300

Precisa-se de empregados para trabalhar na 
renovação a tempo inteiro. 

514-668-0656

Precisa-se de empregados com um 
pouco de experiência em cortar relva. 

PAYSAGISTE NDC
JACK: 514-992-0312

EMPREGOSEMPREGOS

Estamos à procura de uma pessoa fiável para trabalhar 
no paisagismo: colocação de pedras de pavimentação, 
muros, pequena escavações, plantação. Deve: Gostar 
de trabalhar em equipa; Fale um pouco de francês e que 
tenha a licensa de motorista; Na área da costa sul de 
Montreal (Boucherville, Longueuil e arredores).

Contate Karim 514-623-3662 
ou karim@jardinprestique.com

PAISAGISTA 
ROBERT CAUCCI

Procura-se instalador de “Pavé-uni” muros de pedra e 
alcatrão com experiência e carta de condução de clas-
se 5. Precisamos também um assistente paisagista. 
Assunto sério e salário segundo a experiência. 

514-766-8390
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PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514-299-1593

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

NECROLOGIA

† MARIA HELENA LOBO PITA
1939 – 2020 

É com grande pesar, que a 
família vem por este meio 
informar o falecimento em 
Montreal, no passado dia 19 de 
abril de 2020, com 80 anos de 
idade, de Maria Helena Lobo, 
esposa de Alfredo Pita, natural 
da Ponta do Sol, distrito do 
Funchal, ilha da Madeira. Ele 
deixa na dor o esposo Alfredo 
Pita, o/a filho/a Helena Pita 
(Martin Racine) e Steve Pita 
(Pierrot Trottier), o/a neto/a 
Mathieu Racine e Alicia Racine, 
o irmão José Lobo, os/a 
cunhados/a Francisco Pita, António Pita Junior e Maria 
Pita, assim como sobrinhos/as, primos/as, restantes 
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc 
10300 Boul. Pie-IX, Montréal-Nord
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues | cel.: 514-918-1848
Devido às circunstâcias, o velório tem lugar na privaci-
dade dos seus familiares, seguindo-se uma litúrgia de 
corpo presente na Capela do Complexo funerário. Será 
de seguida 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 haja.

† MARIO DE OLIVEIRA
1966 – 2020 

É com grande pesar, que a 
família vem por este meio in-
formar o falecimento em Mon-
treal, no passado dia 23 de 
abril de 2020, com 53 anos de 
idade, de Mario De Oliveira, 
natural da Ribeira Grande, São 
Miguel, Açores.
Ele deixa na dor os seus pais 
José De Oliveira e Osvalda 
Tavares, os/a irmãos/ã Lucia 
(Daniel Desbiens), Emanuel e 
José, o/as sobrinho/as Maxi-
me, Vanessa, Cynthia e Sabri-
na, assim como tios/as, sobrinhos/as, primos/as, res-
tantes familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc 
6825 Rue Sherbrooke Est, Montréal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues | cel.: 514-918-1848
Devido às circunstâcias, o velório tem lugar na privaci-
dade dos seus familiares, seguindo-se uma litúrgia de 
corpo presente na Capela do Complexo funerário. Será 
de seguida sepultado, em crypta, no Mausoléu Saint-
-Martin em Laval.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Haja.

†
NECROLOGIA

† ARSENIO AMARAL
Faleceu em Montreal, no dia 19 
de abril de 2020, o senhor Arsénio 
Amaral com a idade de 94 anos, 
natural da Lomba da Maia, São 
Miguel, Açores.
Deixa na dor a sua esposa Dion-
tina Moniz, seus filhos/as Manuel 
(Alice), Dino (Berta), Maria (Jose) 
e o já falecido Arsénio, netos e bis-
netos, sobrinhos/as, cunhados/as, 
familiares e amigos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778

Devido às circunstâcias, o velório tem lugar na privaci-
dade dos seus familiares. A família vem por este meio 
agradecer a todas a pessoas que se dignaram tomar 
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer for-
ma, se lhes associem na dor. Bem-Haja.

MARIA DE FATIMA MONIZ
1949-2020

Faleceu em Montreal, no 
passado dia 24 de abril de 
2020, com 71 anos de idade, a 
senhora Maria de Fatima Moniz, 
esposa do senhor Benjamin 
Moniz, natural de Rabo de 
Peixe, São Miguel, Açores, 
Portugal. Ela deixa na dor seu 
esposo, seus filhos/a Jeffrey 
(Lucie), Catherine (Franco) e 
Kevin (Carolyne) , seus neto/
as Miguel, Annabelle, Zarah, 
Aliya e Coralie, seus cunhados/
as, sobrinhos/as, familiares e 
amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Boul. St-Martin E., Laval
514-277-7778
Pedro Alves, Cel.:514-898-1152
Devido às presentes circunstâncias, o funeral teve lugar 
na privacidade dos seus familiares e sera sepultada. Uma 
celebração comemorativa será celebrada em uma data 
ulterior, o dia e hora serão comunicados com antecedên-
cia. Será sepultada no Cemitério Saint-Elzear. 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.

† NOEMIA MARIA
LINHARES DO REGO

1963 - 2020

Faleceu em Montreal, no 
dia 24 de abril de 2020, 
a senhora Noemia Maria 
Linhares do Rego com a 
idade de 57 anos, natural 
da Ribeira Quente, São 
Miguel, Açores. Deixa 
na dor a sua filha Sally 
(Tony Ramos), seu filho 
Louis (Charisma Andal). 
Seu neto Liam Simão 
Ramos, sua mãe Maria 
dos Anjos Linhares, 
irmãos/ãs Madalena, 
Paulo, Leonarda e Luís, 
assim como sobrinhos/as, 
familiares e amigos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean Talon, E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins

Devido às presentes circunstâncias, o funeral terá lugar 
na privacidade dos seus familiares e será sepultada em 
cripta no cemitério Côte-des-Neiges. A família vem por 
este meio agradecer a todas a pessoas que se digna-
rem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de 
qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem-Haja.

†
NECROLOGIA

MANUEL FRANCISCO AMORIM
Faleceu em Montreal, no passado 
dia 24 de abril de 2020, com 72 
anos de idade, o senhor Manuel 
Francisco Amorim filho de António 
Amorim e Gilda Amaral, natural 
de Água de Pau, São Miguel, 
Açores, Portugal. Ele deixa na 
dor seus pais, seu irmão Denis, 
e irmão falecidos Maria Virginia e 
António. Sobrinhos/as, familiares 
e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean Talon, E., Montreal
514-277-7778
Eduíno Martins
Devido às presentes circunstâncias, o funeral teve lugar 
na privacidade dos seus familiares e sera sepultada. Uma 
celebração comemorativa será celebrada em uma data 
ulterior, o dia e hora serão comunicados com antecedên-
cia. 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.

† JOSÉ CARLOS 
VENTURA DE OLIVEIRA

1951-2020

Faleceu em Montreal, no passado dia 19 de abril de 
2020, com 68 anos de idade, o senhor José Carlos 
Ventura de Oliveira, natural de Rabo de Peixe, São 
Miguel, Açores, Portugal. Ele deixa na dor sua esposa 
Olivia Paiva. Filhas/o Emely(Marco), Chantal, Donovan. 
Netos/as Shaielle, Tyrel, Ismael, Yasmina. Bisneto/a 
Kamilah, Giovanni. Irmão Tony Oliveira, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean Talon, E., Montreal
514-277-7778
Pedro Alves, Cel.:514-898-1152
Devido às presentes circunstâncias, o funeral terá lu-
gar na privacidade dos seus familiares e será sepulta-
da. Uma celebração comemorativa será celebrada em 
uma data ulterior, o dia e hora serão comunicados com 
antecedência. Sepultado no cemitério Côte-des-Neiges. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem haja.
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Plantel do Vitória de Setúbal foi
testado à Covid-19 no Estádio do Bonfim

Em declarações ao sítio oficial do clube 
na Internet, Ricardo Lopes, médico 
do atual 12.º classificado 

da I Liga de futebol, explicou os 
exames que foram realizados no 
âmbito da pandemia da covid-19.
“O rastreio contemplou o teste da 

zaragatoa/PCR com colheita naso-
faríngea, para a deteção de doença 
ativa, e o teste serológico com colheita de san-
gue, para deteção de anticorpos e avaliar uma 
eventual imunidade”, disse.
Caso os resultados se confirmem todos nega-

tivos, o plantel irá retomar os treinos na próxi-
ma segunda-feira (dia 4 de maio), definindo um 
modo de funcionamento totalmente adaptado 
a esta nova realidade, que privilegia, acima de 
tudo, a segurança, lembrou o médico do con-

junto sadino. “Fizemos protocolos internos para 
todo este período. Numa primeira fase, os joga-

dores virão já equipados de casa, 
não irão utilizar os balneários e 
serão alvo de um controlo de tem-
peratura à chegada. Além disso, os 
sintomas mais recentes serão ainda 
analisados ao detalhe”, referiu. Ri-
cardo Lopes revelou que, a partir 

de segunda-feira, dia em que a partir das 9:00 
horas a equipa treinada por Julio Velázquez co-
meça a trabalhar no Estádio do Bonfim, todas as 
regras de segurança serão cumpridas.
“O treino será individualizado e com vários ho-

rários definidos”, disse em relação à fase em que 
apenas os elementos testados estão autorizados a 
frequentar as instalações do Vitória de Setúbal.

Há 15 anos, Messi marcava o primeiro
golo pelo Barcelona... e que golo

Lionel Messi tem, esta sexta-
-feira, motivos para festejar, 
uma vez que se completa o 15.º 

aniversário daquele que foi o seu pri-
meiro golo oficial com a camisola da 
equipa principal do Barcelona.
Estávamos a 1 de maio de 2005, quando, aos 88 

minutos, e com os catalães a vencer o Albacete 
por 1-0, Frank Rijkaard decidiu retirar Samuel 
Eto’o (autor do primeiro golo da partida) para 

lançar o ‘miúdo’ argentino. Este aprovei-
tou a oportunidade ao máximo, e, apenas 
dois minutos depois, após um passe pi-
cado de Ronaldinho Gaúcho, recebeu a 
bola e executou um brilhante ‘chapéu’ 
sobre o guarda-redes Raúl Valbuena.

Estava, assim, selado o resultado final da 34.ª 
jornada do campeonato espanhol, que o conjun-
to blaugrana acabaria por conquistar, com quatro 
pontos de vantagem sobre o Real Madrid.

EFEMÉRIDES LUSA

BELENENSES SAD REGRESSA COM TREINOS INDIVIDUAIS NA SEGUNDA-FEIRA
Os ‘azuis’ entregaram um plano ao Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), que avaliou e aprovou as medidas de retoma aos treinos no complexo desportivo do Ja-
mor, em Oeiras, ‘casa’ emprestada do Belenenses SAD nas duas últimas temporadas. Entre as medidas implementadas, está a proibição do uso de balneários e outras instalações, 
com os jogadores a terem de chegar ao local dos treinos equipados das respetivas residências. Depois de testes à covid-19 na manhã de segunda-feira, os jogadores regressam 
aos trabalhos, ainda que de forma individual, durante a tarde do mesmo dia, espalhados por diversos locais do complexo do Jamor, acompanhados por treinadores, que vão focar a 

fase inicial dos treinos no aspeto físico. Aquando da suspensão do campeonato, o Belenenses SAD era 13.º classificado, com 26 pontos, 10 acima dos 
lugares de despromoção.

Principais acontecimentos registados no dia 02 de 
maio, Dia Mundial da Espondilite Anquilosante e 
Dia Mundial da Pesquisa e do Market Research:
1660 - Nasce o compositor italiano Alessandro Scarlatti, 
nome fundador da ópera napolitana e da forma cantata, 
no Barroco.
1895 - O território britânico no sul de África é reorgani-
zado sob o nome de Rodésia.
1945 - II Guerra Mundial. Berlim rende-se às forças so-
viéticas.
1956 – Médio Oriente. Entra em vigor o acordo de ces-
sar-fogo entre Síria e Israel.
1962 – O Benfica torna-se bicampeão europeu, ven-
cendo o Real Madrid por 5-3, em Amesterdão.
1982 - Guerra das Malvinas/Falklands. Submarinos britâ-
nicos torpedeiam o cruzador argentino General Belgrano.
1983 – O tribunal de Vila Nova de Ourém condena o 
espanhol Juan Fernandez Krohn a seis anos e meio de 
prisão pela tentativa de assassínio de João Paulo II, em 
Fátima.
1984 – Portugal, África do Sul e Moçambique assinam 
o acordo tripartido sobre a Barragem de Cahora Bassa.
1990 - O Parlamento checoslovaco aprova a abolição 
da pena de morte.
1991 - A Comunidade Europeia e a EFTA assinam o 
acordo para o Mercado Económico Europeu. Morre, com 
67 anos, o maestro e violinista húngaro Arpad Gerecz.
1993 - Suicida-se o antigo primeiro-ministro francês 
Pierre Bérégovoy. Tinha 67 anos.
1998 – Cimeira do Euro. Apresentação da moeda única 
europeia.
1999 - Durão Barroso é eleito líder do PSD no XXII Con-
gresso do partido, em Coimbra.
2002 - Termina, ao fim de cinco meses, o cerco israelita 
ao quartel-general de Yasser Arafat, em Ramallah.
2003 - Iraque. Começa a instalação de uma “força in-
ternacional de estabilização”. O país é dividido em três 
setores, sob controlo dos EUA, Reino Unido e Polónia.
2006 - A União Europeia põe fim à obrigatoriedade das 
autorizações de residência permanente para cidadãos 
comunitários.
2007 - O historiador José Mattoso recebe o Prémio Tro-
féu Latino 2007 da União Latina. Morre, com 50 anos, 
Isaac Matongo, dirigente da oposição no Zimbabué, 
fundador do Movimento para a Mudança Democrática.
2008 - O Partido Trabalhista do primeiro-ministro Gor-
don Brown sofre a sua pior derrota em 40 anos nas elei-
ções locais em Inglaterra e no País de Gales, perdendo 
331 lugares, segundo os resultados definitivos divulga-
dos pela BBC.
2009 – Morre Augusto Boal, dramaturgo brasileiro, em-
baixador da UNESCO para o teatro. Tinha 78 anos.
2010 - Os ministros das Finanças da Zona Euro apro-
vam um plano de ajuda à Grécia no valor de 110 mil 
milhões de euros, ao longo de três anos, cabendo 80 
mil milhões aos Estados-membros da Zona Euro e o 
restante ao Fundo Monetário Internacional. Em 11 anos 
de história da moeda única europeia é a primeira vez 
que um estado membro tem de ser salvo da bancarrota 
pela incapacidade de refinanciar a sua dívida nos mer-
cados internacionais.
2011 – Morre Boris Ieltsin, primeiro presidente da Rús-
sia após o colapso económico da União Soviética. Ti-
nha 76 anos.
2012 - O Real Madrid, treinado por José Mourinho, con-
quista 32.º título da sua história. O maratonista portu-
guês Hélder Ornelas é penalizado com uma suspensão 
de quatro anos devido a uma violação do passaporte 
biológico, tornando-se no primeiro atleta da modalidade 
a ser penalizado ao abrigo deste programa. Morre, aos 
76 anos, o cineasta Fernando Lopes.
2013 – Morre, aos 49 anos, Jeff Hanneman, guitarrista 
norte-americano e fundador do grupo metal Slayer.
2014 - O Governo anuncia que a 12.ª avaliação regu-
lar da ‘troika’ ao programa de resgate de Portugal está 
concluída e foi “bem superada”. Rui Bragança sagra-se 
campeão da Europa de taekwondo na categoria de -58 
kg, em prova que decorre em Baku, Azerbaijão.
2016 - O Leicester conquista, pela primeira vez na sua 
história, o título de campeão inglês de futebol, ao be-
neficiar do empate cedido pelo Tottenham no reduto do 
Chelsea por 2-2, na 36.ª jornada da Primeira Liga Ingle-
sa. Morre Querubim Lapa, artista plástico que se des-
tacou com um dos principais ceramistas portugueses, 
com vários painéis de azulejos localizados em espaços 
públicos da capital portuguesa. Tinha 90 anos.

RALLY DE PORTUGAL CANCELADO
HÉLDER DIAS

O famoso Campeonato Mun-
dial de Rallys (WRC) acabou 
de ver    cancelado oficialmen-
te e isto por causa do corona-
vírus, o legendário Rally de 
Portugal 2020. Estando lista-
do para ser corrido no mes de 

maio , mais precisamente do 21 ao 24. Ainda  
houve esperanças de poder-se vir a realizar no 
mês de outubro no entanto, foi tomada a decisão 
de cancelá-lo imediatamente devido a incertezas 
relativas à pandemia do Coronavirus. 
Após uma avaliação conjunta com todos os 

nossos parceiros, vários municípios, autoridades 
nacionais e patrocinadores, todas as condições 
de saúde e segurança necessárias para executar 
o WRC Vodafone Rally de Portugal de uma ma-
neira segura não seriam possíveis, dada a situa-
ção imprevisível em que vivemos atualmente, e 
também a incerteza de se poderem abrir as fron-
teiras nacionais ou o espaço aéreo”, afirmou o 
presidente do Automóvel Club de Portugal. 
Devido a esta situação crítica, o Automóvel 

Club de Portugal é obrigado a cancelar a etapa 
portuguesa do Campeonato do Mundo de Rally 
FIA 2020.”“O Automóvel Club de Portugal la-
menta profundamente esta decisão. Mas é a de-
cisão mais responsável, se analisarmos os milha-
res de  fans , equipes, municípios, patrocinadores 
e todas as pessoas envolvidas no evento, o qual  
foi responsável em 2019 por um impacto econó-

mico na economia nacional de mais de 142 mi-
lhões de euros”.
Já solicitamos que o WRC Rally de Portugal re-

torne ao Campeonato Mundial de Rally da FIA 
de 2021 em maio.”o que a priori ja esta confir-
mado. 
Em comunicação com o meu amigo Ricardo 

Oliveira , seguidor e verdadeiro fan no Mundo 
dos Rallyes este não deixou de me dizer ;( este 
será mesmo um ano para esquecer ) estou consi-

go caro amigo .
O Rally da Argentina e o Rally da Italia-Sar-

degna, são outros eventos que foram adiados até 
agora, embora o Rally Safari de julho no Quênia 
pareça seguir o mesmo caminho.
A ver vamos e... esperemos melhores dias . 
Quanto a si caro leitor, respeite as instruções do 

Dr. Horácio Arruda e fique em casa, mantenha as 
suas distâncias e sobretudo lave constantemente 
as mãos.
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O Futebol Está de Volta. 
Agora à Porta Fechada

Quando António Costa chegou ao Palá-
cio da Ajuda, pouco antes das 18h00 
de sexta-feira, para anunciar aos por-

tugueses e às portuguesas como é que o país 
iria sair do confinamento, já o ministro da 
Economia, Pedro Siza Vieira, adiantara no 
Parlamento como é que as coisas se iriam pro-
cessar no desporto — e em particular no fute-
bol: a I Liga tem autorização para regressar à 
atividade no fim de semana de 30 e 31 de maio, 
na chamada terceira fase de desconfinamen-
to; a II Liga, nem por isso; a final da Taça de 
Portugal será marcada oportunamente. Refi-
ra-se que ambas as competições profissionais 
de futebol se encontravam suspensas desde 12 
de março, com 24 de 34 jornadas disputadas. 
Por outro lado, a prática de desportos indivi-

duais ao ar livre — surf, ténis, golfe — pode 
ser retomada a partir da próxima segunda-feira, 
sem utilização de balneários ou piscinas, e todos 
os campeonatos de modalidades de pavilhão — 
basquetebol, andebol, hóquei em patins, voleibol 
e desportos de combate — foram cancelados e 
ou proibidos. 
Na apresentação das novas medidas, António 

Costa foi bastante explícito a propósito das con-
dições da retoma do futebol: será “à porta fe-
chada” e depois de devidamente autorizado pelo 
“protocolo sanitário da Direção-Geral da Saúde” 
apresentado pela Liga, que consiste em controlos 
vários a jogadores, técnicos, staff e outros inter-
venientes no jogo. 
O primeiro- -ministro também exigiu que os 

estádios tivessem condições logísticas e estives-
sem equipados com todos os itens necessários 
para o efeito: por exemplo, acessos, gel desin-
fetante, garantia de distanciamento social nos 
balneários, etc. 
O Expresso sabe que o Governo admite que es-

tes complexos desportivos venham a ser alvo de 
vistorias, de forma a assegurar que todas as nor-
mas de higienização sejam cumpridas. Provavel-
mente, nem todos os estádios serão verificados, 
porque a hipótese mais viável neste momento 
aponta para que as restantes 10 jornadas sejam 
jogadas em menos estádios e em contrarrelógio; 
o Marítimo e o Santa Clara, por causa de des-
locações de e para o Funchal e São Miguel, te-
rão possivelmente de permanecer no continente, 
para evitar eventuais contágios em viagens de 
avião. Para a generalidade dos clubes da I Liga, 
o regresso da competição era uma imprescin-
dibilidade face à “luta pela sobrevivência” que 
muitos deles enfrentavam desde a paragem do 
campeonato. 
Por causa das quebras de receitas relacionadas 

com a bilheteira, sim, mas sobretudo porque os 
operadores de televisão decidiram não pagar os 
meses de abril e maio, justificando estas medidas 
com o facto de não haver futebol. 
O caso da II Liga é um pouco mais complexo. 

Com a competição suspensa, a teoria com mais 
aderentes é esta: o Nacional e o Farense, os dois 
primeiros classificados, sobem à I Liga e os últi-
mos classificados, Cova da Piedade e Casa Pia, 

descem de divisão. 
Porém, há quem na Liga também defenda a ex-

cecionalidade de uma II Liga com 20 equipas 
em 2020-2021, que depois voltaria à normali-
dade com a descida de quatro equipas no final 
dessa época.  OS BASTIDORES DO PODER 
Na segunda-feira, o Governo anunciou que o 
primeiro-ministro, António Costa, receberia no 
dia seguinte os presidentes do Benfica (Luís Fili-
pe Vieira), do Sporting (Frederico Varandas), do 
FC Porto (Pinto da Costa) e da Federação Portu-
guesa de Futebol (Fernando Gomes) para discu-

tir a retoma do futebol. De fora, digamos, desta 
convocatória inicial para ir a jogo em São Bento 
ficou o presidente da Liga Portuguesa de Fute-
bol (LPF) — o regresso à competição nas I e II 
Ligas esteve então para ser debatido na ausência 
do responsável máximo pela organização desses 
mesmos campeo natos. Mas Pedro Proença aca-
bou por ser convidado, no próprio dia e à última 
hora, e foram comunicadas coisas distintas sobre 
este desalinhamento: o Gabinete do Primeiro-
-Ministro justificou o atraso ao Expresso com 
a ausência de resposta do presidente da Liga; o 
jornal “Record” escreveu que foi o presidente da 
Federação a chamar o presidente da Liga à reu-
nião. 
De uma forma ou de outra, a Liga foi desconsi-

derada a propósito de um assunto em que era tida 
e achada — e a Federação, que tem a seu cargo 
a Taça de Portugal e os campeonatos não profis-
sionais, todos eles cancelados, tomou a diantei-
ra do processo. E quando, à saída da reunião de 
São Bento, foi preciso fazer uma declaração ao 
país a assegurar que “haveria uma decisão sobre 
o regresso” do futebol, Fernando Gomes falou; a 
Liga mandou dizer que só falaria quando Antó-
nio Costa falasse. 
Não é de agora que as duas entidades se aco-

tovelam entre si para definir espaços de poder; 
há, aliás, uma cronologia de acontecimentos que 
evidencia estas jogadas de bastidores pouco sub-
tis. 
O “Público” escreveu, a 14 de abril, que a Fe-

deração lamentava o facto de não ter sido con-
sultada pela Liga quando esta enviara uma carta 

a pedir ao Governo “um conjunto de medidas de 
urgência para minimizar os efeitos da crise do 
novo coronavírus”. 
Depois, quando já preparava a “Retoma Pro-

gressiva à Competição” — um documento work 
in progress sujeito a pelo menos duas revisões — 
para ser apresentado ao Governo, a Liga viu-se 
ultrapassada pela Federação, que criou um grupo 
de trabalho concorrente para elaborar o manual 
de regresso à competição. 
A task force federativa reuniu consenso no Go-

verno e na DGS, pois é formada por especialistas 

de saúde pública da Universidade Nova de Lis-
boa, Instituto de Saúde Pública da Universidade 
do Porto, Conselho Nacional de Saúde e serviços 
de infecciologia do Curry Cabral, em Lisboa, e 
do São João, no Porto; não menos importante, 
Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da 
Saúde no Governo da ‘geringonça’, com Antó-
nio Costa, também faz parte desta equipa. Mas 
não são apenas as entidades governamentais que 
parecem inclinar-se favoravelmente à Federa-
ção. 
Um presidente de um clube campeão da I Liga 

e um representante de um histórico na II Liga 
garantem que o tal documento da “Retoma Pro-
gressiva à Competição” era um “nado-morto”, 
“diretamente enviado para o lixo”, um “plano 
lunático”. 
Outro alto interveniente neste processo de re-

gresso à normalidade condicionada garante que 
“os dirigentes preferem agir com a Federação, 
pois está melhor relacionada com quem tem ca-
pacidade para decidir”.

PEDRO CANDEIAS E ISABEL PAULO
JORNAL EXPRESSO

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.
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