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Fada Mãe

Para os amantes de poesia, porque
nem todos gostamos, e gostos não se
discutem. E para fazer o dito ditado
melhor que eles, os poetas o bem o
fazem ou fizeram. Na nossa comunidade temos alguns privilegiados nessa matéria, como tal hoje público um
poema do nosso poeta Laureano Soares, dedicado à Mãe. Jorge Matos

Gostaria escrever-te o mais lindo poema
Dizer-te com ternura e mera gratidão
Ardente sinto em mim uma chama que queima
E quando escrevo Mãe faz tremer minha mão
Tu foste para mim esse raio de luz
Essa primeira voz de amor e doçura
Que no meu coração ficou gravada e pura
A voz que desde então os meus passos conduz
Mas o tempo esse algoz meteu um termo a vida
E tu que foste sempre essa Mãe tão querida
Partiste para o além onde o tudo é nada
E jamais poderei aliviar meu cansaço
Poisar minha cabeça em teu terno regaço
Nem receber as carícias das tuas mãos de fada.
Laureano Soares

O Vosso Futuro Complexo

440, LAVAL

António Rodrigues conselheiro, Natália Sousa conselheira
Complexos Funerários
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RICARDO QUARESMA:
O internacional português de futebol reagiu com elevação à ideia proposta pelo líder do Chega, André
Ventura, de ser criado um “plano específico para as comunidades ciganas em matéria de saúde e segurança durante a pandemia”, que indignou muitos activistas e figuras públicas pelo conteúdo que dizem
ser racista. Se a política deve ser deixada para os políticos, como disse Ventura a Quaresma, então que deixe
de ser comentador de futebol na televisão.

Não há foguetes
a anunciar a festa
ANTÓNIO
PEDRO COSTA

CARNEIRO: Carta Dominante: 10 de Paus, que
significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: Evite
precipitar-se nas decisões que toma. Pense bem
para que não se arrependa mais tarde. Saúde: Evite
constipar-se. Agasalhe-se bem. Dinheiro: Analise as suas
finanças e procure forma de rentabilizá-las.
Números da Sorte: 14, 23, 11, 13, 28, 7
TOURO: Carta Dominante: Valete de Espadas,
que significa Vigilante e Atento. Amor: Procure abrir
o seu coração. Dê a si mesmo a oportunidade para
conquistar a felicidade. Saúde: Previna-se contra as
constipações. Dinheiro: Reflita sobre uma proposta profissional
que lhe poderá ser feita. Números da Sorte: 5, 41, 36, 33, 11, 12
GÉMEOS: Carta Dominante: 7 de Copas, que
significa Sonhos Premonitórios. Amor: Procure
fazer uma surpresa à sua cara-metade criando
um ambiente romântico. Saúde: Deve descansar
um pouco mais. Dinheiro: Evite comentar os seus planos
profissionais. Guarde as suas intenções a sete chaves.
Números da Sorte: 8, 7, 41, 45, 49, 6
CARANGUEJO: Carta Dominante: Rei de Espadas,
que significa Poder, Autoridade. Amor: Período
favorável ao romance. Poderá conhecer online
uma pessoa que se tornará importante na sua
vida. Saúde: Cumpra o horário das refeições. Evite
estar muitas horas sem comer. Dinheiro: Acautele-se contra
possíveis perdas de dinheiro. Previna-se para não sofrer
dissabores. Números da Sorte: 8, 9, 4, 11, 13, 5
LEÃO: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa
Avareza. Amor: A sua experiência de vida poderá
ajudar um amigo. Seja solidário com quem solicitar
o seu apoio. Saúde: Procure cultivar o otimismo, e
a sua saúde estará estável. Dinheiro: Seja mais dedicado ao
trabalho. Não desista dos seus objetivos.
Números da Sorte: 8, 10, 14, 21, 22, 28
VIRGEM: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa
Generosidade. Amor: O pessimismo e a falta de
confiança não favorecem a realização pessoal nem a
vida de casal. Saúde: Descanse o máximo que puder.
Dinheiro: Ponha em marcha um projeto muito importante para
a sua carreira profissional. Números da Sorte: 1, 7, 4, 29, 3, 17
BALANÇA: Carta Dominante: O Julgamento, que
significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Poderá sentir
crescer dentro de si uma paixão arrebatadora, mas
não se precipite. Saúde: Cuidado com aquilo que
come, pode pôr em risco a sua dieta. Dinheiro: Defenda-se de
um colega mal-intencionado, sendo honesto e consciente das
suas capacidades. Números da Sorte: 5, 8, 7, 4, 1, 10
ESCORPIÃO: Carta Dominante: Ás de Paus, que
significa Energia, Iniciativa. Amor: Mantenha a
alegria e o otimismo. Motivará as pessoas que estão
ao seu redor. Saúde: Terá maior tendência para se
sentir sonolento e sem vigor físico. Dinheiro: Poderá ter de
enfrentar alguns problemas. Mantenha a calma, de modo a
resolver os imprevistos da melhor maneira.
Números da Sorte: 26, 35, 14, 28, 6, 9
SAGITÁRIO: Carta Dominante: Os Enamorados,
que significa Escolha. Amor: O amor marcará esta
semana. Faça os possíveis para manter essa
estabilidade. Saúde: Propensão para uma pequena
indisposição. Faça refeições ligeiras. Dinheiro: As suas
qualidades profissionais serão reconhecidas e poderá ser
recompensado. Números da Sorte: 6, 5, 41, 2, 25, 22
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 3 de Ouros,
que significa Poder. Amor: Dedique mais tempo
a si mesmo. Cultive a sua auto-estima. Saúde: A
sonolência e a preguiça irão marcar a sua semana.
Tente travar essa tendência. Dinheiro: Seja mais
compreensivo com os seus colegas de trabalho. Se agir dessa
forma conseguirá melhores resultados.
Números da Sorte: 3, 6, 9, 19, 28, 4
AQUÁRIO: Carta Dominante: 5 de Copas, que
significa Derrota. Amor: Semana favorável. Organize
convívios online com os seus amigos. Saúde:
Poderá sentir-se mais cansado que o habitual. Tome
um duche quente e relaxe. Dinheiro: Assente os pés na terra e
saiba aquilo com que conta. Pense bem antes de agir.
Números da Sorte: 45, 44, 40, 2, 26, 3
PEIXES: Carta Dominante: Rei de Copas, que
significa Poder de Concretização, Respeito. Amor:
Aproveite os momentos com a família pois darlhe-ão um grande bem-estar emocional. Saúde:
Cuide da sua alimentação com mais rigor. Dinheiro: Estará
financeiramente estável.
Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3

Estamos na semana maior do calendário religioso micaelense, com
a celebração das festas em honra
do Senhor Santo Cristo dos Milagres, culto que foi impulsionado por Madre Teresa da Anunciada, clarissa cuja espiritualidade é
de uma riqueza extraordinária e está em perfeita
conformidade com a doutrina teológica da Igreja.
Estes seriam dias de grande azáfama para os
lados do Campo de S. Francisco, em Ponta Delgada e no ar, para tristeza geral, não se sente o
perfume da religiosidade própria difundida pelo
ambiente junto ao Santuário e pelo olhar da enternecedora Imagem do Senhor Santo Cristo dos
Milagres. O Senhor do Senhores não irá percorrer as ruas de Ponta Delgada, que não se engalanou para receber o tributo fervoroso dos açorianos.
Este momento de crise devido a esta pandemia,
estimula-nos, contudo à redescoberta dos valores fundamentais e autênticos, instigando-nos a
olhar para o lado e ajudar os que mais necessitam a enfrentar a dor ou aflição de nada ter para
dar de comer aos filhos. Será esta a forma de
celebrarmos este ano as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres que ficará para a história,
pela sua não realização.
Nem por isso deveremos deixar de invocar nesta
altura o nome da Freira que impulsionou a devoção de Cristo, sob a invocação de Senhor Santo
Cristo dos Milagres e que faleceu com fama de
santa e tinha um grande amor e veneração pela
Maria Santíssima, Mãe de Deus, a quem chamava a Gloriosíssima Senhora.
O mistério da redenção dominava todos os seus
sentimentos e era o inspirador alimento da sua
vida espiritual que abrangia as três Pessoas da
Santíssima Trindade, para com as quais invocava
as ricas expressões de mais alto respeito e veneração dentro dum verdadeiro sentido teológico.
Madre Teresa da Anunciada desde criança sentia grande inclinação pela solidão do seu quintal
para onde se retirava frequentemente e a sós com
Deus, meditava e orava. Despontava nela a vocação para a vida contemplativa que iria terminar na sua consagração a Deus no Convento da
Esperança, em Ponta Delgada, onde a santidade
da sua vida atingiria o seu auge.
Ainda criança sentia grande alegria em acompanhar a sua mãe nas frequentes visitas que fazia
à Igreja de São Francisco, ou Senhora do Guadalupe, onde se encontra a Imagem de Cristo fla-

gelado e amarrado à coluna da flagelação. É a
Imagem do Senhor Santo Cristo dos Terceiros,
imagem bela e comovedora que deve ter emocionado a alma sensível de Teresa muito inclinada, já naquela idade, à meditação da dolorosa
paixão de Cristo.
Toda a vida de Teresa mostra bem toda a sua
profunda espiritualidade e radicalidade, que não
era apenas fruto do ambiente de misticismo próprio da época em que viveu, pois desde criança
gostava muito de dar aos pobres e era extremamente rigorosa nos jejuns, como forma de vivenciar a paixão de Cristo.
De realçar que por baixo do seu hábito, ela usava cilícios e a sua cela era pobre e muito desconfortável, tudo isto para dedicar-se à edificação e
ascese espiritual, pois levava uma vida penitente, exercitando-se em todas as obras de virtudes,
sempre respeitada por todo o povo da ilha de S.
Miguel e que desde então recorre à sua intercessão.
No livro da Vida da Venerável Madre Teresa da
Anunciada, escrito e dedicado ao Senhor Santo Cristo com a invocação do Ecce Homo, pelo
Padre da Ordem de S. Filipe de Neri, José Clemente, em 1762, são referidos inúmeros relatos
da vida desta clarissa. Para os mais céticos dirão
que se trata de uma descrição fantasmagórica
dada a abundância dos prodígios nele relatados,
mas um investigador tem o dever de saber lê-lo à
luz do tempo em que foi escrito e com a racionalidade própria do século XVIII.
Esta temática é dos assuntos sobre os quais mais
se tem escrito e editado nos Açores e os prodígios que se verificaram pela intercessão de Madre Teresa mostra o quão poderoso é valimento
ela tem junto do povo desta ilha, bem como junto
dos milhares de açorianos espalhados na diáspora nos Estados Unidos, no Canadá e no Brasil.
O chamado “Livro do Senhor Santo Cristo” já
conheceu inúmeras impressões, desde o século
XVIII até aos nossos dias, sendo que a sua vigésima edição teve lugar em Ponta Delgada, em
2018, o que indica bem o grande interesse do
povo por esta obra e importa de facto conhece-lo, como forma de se entender melhor o ambiente religioso e social da época em que viveu
a Madre Teresa da Anunciada, cuja biografia é
extensamente retratada e a sua primeira edição
aconteceu vinte e cinco anos após a sua morte
(16 de Maio de 1738).
Estamos esperançados que, passados estes tempos conturbados, possamos, proximamente, ver
a Veneranda Imagem transpor os umbrais do
Convento.
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DONALD TRUMP:
O Presidente dos EUA, que precisa constantemente de se auto-elogiar (diz agora que a resposta à pandemia talvez
tenha sido o melhor trabalho da sua Administração), não se cansa de dizer que o país tem de recomeçar a funcionar e
vai ainda mais longe: Trump quer a economia aberta a todo o custo, ou seja, mesmo que isso signifique mais mortes
no país com mais vítimas de covid-19 no mundo.
Nem os números cada vez mais dramáticos demovem Trump.

Os mais vulneráveis ao
coronavírus: Afinal quantos são?
PEDRO LAIRES E CARLA NUNES

O

s registos mais antigos de epidemias
surgem-nos da Mesopotâmia, local
onde a humanidade deu os primeiros
passos para uma ética que viria a mudar o
mundo e a separar irreparavelmente a nossa
espécie das demais.
Na civilização babilónica, o rei Hamurabi criou
um código tido em simultâneo como berço da ética médica e prenúncio dos direitos fundamentais
do homem, onde explicita a preocupação em defender os mais frágeis. Aos nossos dias chegam
ecos dessa clivagem entre o homem e a lei natural do mais forte. Quase quatro milénios depois,
em pleno século XIX, a seleção natural foi então
anunciada por Charles Darwin, que descreve a
impiedosa condição a que todos estamos sujeitos, até mesmo um coronavírus. Somente sobrevivem os mais adaptados — survival of the fittest —, pelo que os mais fracos, em determinado
contexto, são naturalmente eliminados. Uma das
maiores proezas da humanidade foi conseguir
contornar esta lei natural ou, pelo menos, torná-la menos irremediável — entre os homens, não
têm de sobreviver apenas os menos vulneráveis.
Hamurabi deixou isso por escrito — para que o
“fraco” não seja oprimido, este tem de ser protegido pelos outros e pela lei. A doença cavalga
ao lado da seleção natural e acomete os que estão
mais “fracos”. Perante um agente patogénico, um
vírus por exemplo, insta saber quem, entre nós,
está mais vulnerável, para que possa ser protegido
pelos restantes. Num momento em que estão a ser
definidas as próximas medidas de saúde pública
a aplicar, em particular, as alterações relativas ao
confinamento, torna-se crítico conhecer em maior
profundidade quem são e onde estão os mais vulneráveis. Todos sabemos que a população idosa
é particularmente vulnerável à infeção pela covid-19, mas no que diz respeito ao risco, é insuficiente segmentar a população apenas com base
na idade. A comunidade científica publica a um
ritmo nunca antes visto e estão a ser descortinadas
as condições que desabrigam o indivíduo, tanto
no risco de infeção, como no seu desfecho. É esse
um dos fins da Epidemiologia — compreender
os fatores que favorecem a doença como forma
de desenvolver medidas para a evitar. Contemporâneo de Darwin, John Snow, o pai da epidemiologia moderna, interrompeu a propagação do
vibrião colérico ao deslindar as condições envolvidas na disseminação da epidemia da cólera que

devastava Londres, nesse caso a localização das
pessoas e das bombas de abastecimento de água.
Hoje, além da idade, já se conhece um conjunto
de condições associadas a um mau prognóstico
da covid-19. Algumas dessas condições são doenças que os portugueses tão bem conhecem. Um
estudo recente que analisou a literatura científica
disponível à data, estabeleceu a hipertensão, a
diabetes, a doença pulmonar obstrutiva crónica,
e o conjunto de doenças cardio e cerebrovasculares como condições clínicas de risco para desenvolver complicações graves em caso de infeção
com covid-19. Infelizmente estas patologias estão
longe de rarearem entre a população portuguesa.
A título de exemplo, estima-se que mais de um
terço (36%) da população portuguesa entre os 25
e os 74 anos de idade, sofra de hipertensão arterial
(INSEF 2015). Mais, tratando-se de uma doença
crónica, acumula-se numa esmagadora proporção entre os mais velhos: cerca de 3 em cada 4
pessoas (71%) entre os 65 e os 74 anos sofre de
hipertensão arterial. À semelhança do que foi realizado por um estudo recém-publicado na revista
do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças
dos Estados Unidos, que quantificou a população
norte-americana de maior risco à covid-19 com
base na morbilidade — número de portadores de
determinada doença em relação à população total
— procurámos quantificar em Portugal quantos
de nós estão em maior risco. Recorrendo aos dados do último Inquérito Nacional de Saúde (INS
2015) e considerando a população de idosos (cerca de 2,2 milhões, INE/PORDATA), bem como as
doenças atrás referidas, que são fatores de risco à
covid-19, estimámos que cerca de 15% da nossa
população acumula o risco da idade com o risco
de sofrer, pelo menos, uma das doenças crónicas
mencionadas. Isto significa que cerca de milhão e
meio de portugueses esteja particularmente vulnerável (relatório técnico disponível no site do
Barómetro Covid-19. Diante de um número tão
elevado de pessoas em alto risco, caso a dinâmica
epidemiológica se deteriore em Portugal, ou caso
ocorra um segundo pico, bastará uma pequena
proporção de pessoas ficar infetada para que o
nosso Serviço Nacional de Saúde que  rapidamente em grande esforço, potencialmente em
colapso, sem conseguir dar a devida resposta. É,
portanto, imperativo continuar a fazer tudo o que
estiver ao nosso alcance para evitar a contaminação nas pessoas mais velhas e com doença crónica, custe o que custar. As medidas de saúde pública têm de permanecer pautadas por este princípio,
baseando-se na melhor evidência disponível para

que o concretizem o mais eficazmente possível.
Adicionalmente, tratando-se de um grupo tão
heterogéneo, é indispensável conhecê-lo melhor
para o continuar a proteger, nomeadamente, quantos se encontram em lares ou quem são os mais
desfavorecidos do ponto de vista socioeconómico.
É conhecido em Saúde Pública que as doenças,
de uma forma geral, podem exacerbar as diferenças socioeconómicas previamente existentes, isto
é, as consequências da doença podem ser mais
devastadoras para grupos à partida já mais vulneráveis. Garantir a proteção dos mais vulneráveis
nesta pandemia é importante não só porque eticamente está correto, ou porque é um gesto de gratidão e de afeto (que o é certamente!), mas sobretudo por ser esse o pendor da Humanidade, desde o
tempo de Hamurabi.
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RUAS DE BENFICA VOLTAM A ENCHER-SE PARA COMPRAS NO MERCADO
A entrada principal do mercado está fechada. Agora, faz-se pela zona onde se encontravam os feirantes, com as pessoas serpenteando pelas bancas que permanecem no local, mas sem os habituais vendedores que apregoavam alto e bom som os seus produtos. O chão está marcado para
que estas cumpram as distâncias de segurança e por isso, uma fila tem sempre uma imagem de ser muito concorrida. Apesar de tudo, a maioria
chega a esperar mais de meia hora para entrar e hoje, com a chuva a teimar em cair a espaços, por ali estavam, seguramente, mais de 50 pessoas
protegidas devido ao telheiro. Maria Isabel, acompanhada do marido, disse à reportagem da Lusa ter esperado, na fila
CRÓNICAS
destinada aos maiores de 65 anos, cerca de 20 minutos para entrar no mercado de Benfica.

Entre a pandemia e o golpe militar
CHRISTIANA MARTINS
E MANUELA GOUCHA SOARES

N

a semana em que o porta-voz do Presidente Jair Bolsonaro, Otávio Santana do Rêgo Barros, anunciou que o
seu teste de coronavírus era positivo, o Brasil — maior país da América Latina, com 210
milhões de habitantes — tornou-se a terceira
nação no mundo a registar maior crescimento
das infeções.
Os 135.106 casos confirmados quinta-feira não
retratam, contudo, a degradação dos corpos sepultados em valas comuns, mesmo que os números oficiais estejam longe dos dos Estados
Unidos e da Rússia, líderes desta classificação.
No mesmo dia, o Brasil ultrapassou a barreira
dos nove mil mortos, com mais 610 vítimas do
coronavírus no dia anterior, e uma letalidade de
6,7%.
O porta-voz presidencial, general de 59 anos, é
símbolo dos dois maiores riscos que o Brasil enfrenta: rápida progressão da pandemia e a imensa incógnita sobre a atitude dos militares em relação ao chefe de Estado.
“O Brasil de Bolsonaro já tem, proporcionalmente, mais militares como ministros do que
a vizinha Venezuela, onde há muito tempo as
Forças Armadas abdicaram da neutralidade e

se tornaram fiadoras da permanência de Nicolás Maduro no poder”, escrevia a BBC Brasil a
26 de fevereiro, quando Bolsonaro pregava ao
mundo que o coronavírus era uma “gripezinha”,
sugerindo que a então epidemia ficaria apenas na
Europa.
“Os militares controlam oito dos 22 Ministérios

do Governo (36,36%). Na Venezuela comandam
dez dos 34 Ministérios (29,4%)”, explicava a
emissora britânica.
“Os militares podem ficar desagradados com
as atitudes do Presidente, mas sabem que estas
reforçam a adesão dos apoiantes, que veem incentivos à ação em frases como ‘E daí?’ ou ‘Lamento, quer que eu faça o quê?’ com que Bolsonaro reagiu ao aumento do número de mortos. A
situação é muito cómoda para os militares, que
não sofrem o desgaste das polémicas junto da

Por um lado, oito ministros são militares e há
mais de dois mil oficiais no ativo ou na reserva
em funções civis no segundo e terceiro escalões
da administração federal”, ou seja, no aparelho
do Estado. “Por outro, o alto comando das Forças Armadas, sobretudo o do Exército, esforça-se por diferenciar a instituição militar do Governo. É uma situação muito turva e complicada,
que vai gerando riscos crescentes de atores menores tomarem decisões mais ousadas em apoio
ao Presidente.

O processo político pode degenerar numa grande crise política.”
“Até ao momento, os comandantes da Marinha, Exército e Força Aérea têm conseguido dar
o tom nos seus ramos. Porém, o que acontecerá
se oficiais de nível médio começarem a manifestar- se sobre assuntos políticos? A integridade
das Forças Armadas estará sob risco. Numa situação tão tensa como a que vive o Brasil, pode-se facilmente perder o autocontrolo”, prossegue
Amorim Neto.
O perigo dos subalternos
No Rio de Janeiro, em confinamento, Octávio Não crê no risco de estes “atores menores” susAmorim Neto, catedrático de Ciência Política da tentarem a transformação do bolsonarismo num
Fundação Getúlio Vargas, avisa: “As Forças Ar- regime militar de fachada civil: “Pode até ser o
madas estão numa situação extremamente ambí- desejo dos mais radicais, mas as Forças Armadas já deixaram claro que não tolerarão esse tipo
gua dentro do Governo.
opinião pública.
Controlam de fora, sem se exporem”, diz ao
Expresso o filósofo Vladimir Safatle, professor
de Teoria das Ciências Humanas na Universidade de São Paulo. Comentador político e ex-colunista da “Folha de São Paulo”, aos 46 anos está a
recuperar da covid-19.
Atento ao que se passa fora da janela, acusa
Bolsonaro de governar “para a sua minoria”.

Emanuel
Rego
Representante de hipoteca Desjardins

Sempre disposto a
vos servir na vossa
língua: português,
francês e inglês
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de aventura. Infelizmente, Bolsonaro tem procurado associá-las à sua gestão para dissuadir os
poderes legislativo e judicial de imporem limites
aos seus excessos.
Essa associação não se faz apenas com a nomeação de milhares de militares para cargos

reita e extrema-direita. E se não der certo, os militares têm no [vice-presidente] general Mourão
um plano B”. A comunidade internacional está
cada vez mais preocupada com o errático comportamento de Bolsonaro face à pandemia. O
alerta foi dado pela revista médica britânica “The

executivos, mas com a frequente presença do
Presidente em cerimónias militares”. Safatle vê
“uma racionalidade cruel detrás das atitudes [do
Presidente]. Bolsonaro não é negociador, é jogador, tem sobretudo o apoio da base do Exército.
O seu horizonte é um golpe militar ou um governo de milícias. Tem muito apoio na polícia. O
dramático da política brasileira é que a oposição
morreu, decompôs-se. O embate hoje é entre di-

Lancet” no seu editorial desta semana: “Talvez
a maior ameaça à resposta do Brasil à covid-19
seja o seu Presidente.” Acrescenta que “o Brasil tem de se unir para uma resposta clara ao ‘E
daí?’ do Presidente. Bolsonaro precisa de mudar
drasticamente de rumo ou terá de ser o próximo
a sair”. Pior, “a população brasileira não entende os sinais enviados pelos militares. Há sinais
equívocos e défice de informação”, comenta Jo-
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nas Medeiros ao Expresso.
Oposição só nas redes sociais
Para este investigador do Núcleo Direito e Democracia do Centro Brasileiro de Análise e Planeamento, a “situação vai piorar, do ponto de
vista da saúde pública, económico e político, e
os militares terão de tomar posição. Segunda-feira houve o rumor de que Bolsonaro ia demitir o comandante do Exército, um militar muito
legalista que se tem mostrado preocupado com a
pandemia. Seria um sinal claro de ideação golpista. Neste momento não é possível contar com
manifestações de rua, que põem em risco a vida
das pessoas.
Quem ocupou as ruas foram os defensores de
Bolsonaro, negacionistas do vírus. A oposição
faz-se nas redes sociais. E batendo panelas nas
janelas, mas é pouco. Se não houvesse pandemia, acredito que haveria mais manifestações e
que Wilson Witzel e João Doria [governadores
do Rio de Janeiro e de São Paulo, respetivamente] não colocariam a Polícia Militar contra os
manifestantes. Estamos dependentes de acordos
nos bastidores da elite. E na expectativa de que
os militares não se radicalizem”. Há perigo de
interferência do Presidente no poder judicial.
Em Brasília, a semana fica marcada pela ida de
uma comitiva de empresários e ministros, chefiada por Bolsonaro, ao Supremo Tribunal Federal. A pretexto de “visita de cortesia”, o grupo
atravessou a pé a Praça dos Três Poderes e, no
Tribunal, abordou a necessidade de acabar com o
isolamento social, regressando à plena atividade
económica. Contrários ao desconfinamento, que
tem altos riscos sanitários, governadores estaduais como os de São Paulo, Maranhão e Pará,
reforçam as medidas restritivas.
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COVID-19: SEGUNDA VAGA PODE ADIAR FASE DE RECUPERAÇÃO NOS AÇORES
“Estamos numa fase intermédia, de transição entre a contenção alargada e a recuperação, tendo saltado, felizmente, a fase de mitigação. Não podemos dizer que estamos já na fase
de recuperação, porque mantemos ainda algumas das medidas de contenção alargada que foram implementadas no início de março”, adiantou Tiago Lopes. Na sua comunicação
diária, o responsável máximo pela Autoridade de Saúde Regional dos Açores explicou que o plano de contingência regional previa as fases de preparação, contenção, contenção
alargada, mitigação e recuperação. “Esta seria a gradualidade, mas penso que o mais provável é que façamos uma regressão nas diferentes fases e, da contenção alargada, passar
para a contenção, porque aquilo que era expectável, de passarmos pelo surto e não voltarmos a sofrer com o mesmo, não se perspetiva neste momento,
atendendo àquilo que nos tem chegado de além-fronteiras: casos de reinfeção, um novo impulso do surto em determinados países”, esclareceu.
NOTÍCIAS

O Pior Estará Para Vir

A

região mais desigual do planeta luta
contra a pandemia, sabendo que depois virá terramoto ainda pior: recessão económica brutal e quebra de estruturas
políticas. Teme-se que venha aí mais uma
década perdida. A desigualdade sente-se nas
condições económicas, de saúde e situação
política, mas também nas estratégias tomadas contra o coronavírus.
COSTA RICA
Uma fortaleza inesperada
É, mais do que nunca, a Suíça da América.
A Costa Rica encabeça a luta contra o coronavírus, amparada na força do sistema de saúde universal e numa população educada. Soma
êxito após êxito: não há contágio comunitário
entre os 765 casos detetados até ao fecho desta
edição, 445 dos quais recuperaram. Com seis
falecidos, tem a taxa de mortalidade mais baixa da América: 0,78%. O Presidente Carlos
Alvarado, progressista, não só cortou 10% ao
seu salário como evitou as tiradas populistas
de alguns vizinhos. Apesar de o país depender
de receitas turísticas, não hesitou em encerrar
fronteiras a estrangeiros, sem impor quarentena aos cidadãos. As restrições foram fortes no
trânsito e nos eventos sociais, os bares fecharam mas os restaurantes ficaram abertos com
50% da capacidade. Nos últimos dias vários
sectores têm reaberto sob fortes medidas de segurança: cinemas e teatros, por exemplo, funcionam exigindo distância entre espectadores.
ARGENTINA, PARAGUAI,
CHILE, URUGUAI
Tudo sob controlo
Desde 20 de março, o isolamento obrigatório
paralisa a Argentina (5371 casos, 282 mortes,
1601 recuperados). A partir de segunda-feira
haverá certa flexibilização comercial, produtiva e recreativa do estrito regime, que obteve
excelentes resultados graças ao elevado acatamento (75% a 95%). O Chile (24.581 casos,
285 mortos, 11.664 recuperados) decretou o recolher obrigatório e pôs as Forças Armadas nas
ruas a 20 de março, mas focou o isolamento
nos distritos mais afetados. A capital, Santia-

go, tem bairros em quarentena total e outros
menos limitados. A estratégia baseia-se num
sólido sistema de saúde e em muitos testes diários. No Paraguai (462 casos, 10 mortos, 148
recuperados) a rígida quarentena, iniciada a 11
de março, incluiu um cerco sanitário à capital,
Assunção. O regime começa a ser flexibilizado. Abordagem mais aberta foi a do Uruguai
(684 casos, 17 mortos, 492 recuperados). Último país da região a diagnosticar covid-19,
preferiu ao isolamento imposto a cooperação
voluntária da população, a partir de 24 de março. Na semana passada, as escolas rurais foram
reabertas, como parte do comércio. Com um
sistema de saúde eficaz e alto número de testes
diários, o Governo garante que o vírus está sob
controlo.
MÉXICO
Reviravolta de Obrador
O Presidente López Obrador minimizou, como
Bolsonaro, a preocupação com o coronavírus.
Ao contrário deste último, porém, mudou de
opinião. A quarentena mexicana, desde 23 de
março, não é total, mas alguns distritos reforçaram-na com recolher obrigatório. A capital, Cidade do México, acrescentou limitações à circulação de pessoas no transporte público. A 20
de março, México e Estados Unidos fecharam
a fronteira terrestre a viagens não-essenciais. O
México prevê atingir em breve o pico da curva
pandémica, com os hospitais no limite. Tem o
maior número de mortos após o Brasil (2961,
com 29.616 casos e 17.781 recuperações), mas
a taxa de letalidade (1,8%) está abaixo das do
Equador, Peru e Brasil.
VENEZUELA, EL SALVADOR, CUBA
Revoluções não afrouxam
O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro,
aposta em medicamentos cubanos que de pouco servem num país depauperado, mezinhas
locais e explicações metafísicas. O que não
falta é repressão contra médicos, opositores e
jornalistas. Os cientistas pensam que o isolamento (escassos voos internacionais desde que
as fronteiras foram fechadas) tem sido positivo
(381 casos, 10 mortos, 185 recuperados), alia-
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do à “quarentena radical”, apesar do colapso
do sistema de saúde. Em Cuba (1729 casos,
73 mortos, 1031 recuperados), o Governo de
Díaz-Canel impôs um controlo social com
disciplina militar, já aplicado por ocasião dos
furacões. “É uma boa gestão, para cujos propósitos é eficaz um Estado centralizado, dada
a carência aguda de alimentos, transporte e outros bens”, explica ao Expresso o historiador
Armando Chaguaceda. Em El Salvador (742
casos, 15 mortos, 257 recuperados) o Presidente Nayib Bukele optou por medidas muito duras e eficazes, aproveitando para atacar o Parlamento e o Supremo Tribunal.
Populista clássico de 38 anos, deu luz verde à
“força letal” contra os bandos conhecidos por
maras.
EQUADOR, PERU
Reações tardias
No Equador vigora, desde 17 de março, quarentena com severo recolher obrigatório: das
duas da tarde às cinco da manhã. Mas as medidas chegaram tarde ou foram ineficazes para
a cidade de Guayaquil, maior porto do país,
que concentra 71% dos 30.298 contaminados equatorianos (há 1654 mortos e 3433 recuperados). É a “Wuhan da América Latina”.
Com acentuada desigualdade social, não há
lugar para os mortos nos cemitérios nem para
os vivos nos hospitais. O sistema de saúde, já
deficiente antes da pandemia, ficou saturado.
O colapso chegou ao sistema funerário e às
prisões. No vizinho Peru (58.526 casos, 1627
mortos, 18.388 recuperados), a quarentena e o
recolher obrigatório começaram a 15 de março.
É possível sair para breves compras conforme
o sexo: segunda, quarta e sexta-feira, homens;
terça, quinta e sábado, mulheres; ao domingo
ninguém pode sair. Mesmo assim o Peru é, depois do Brasil e do Equador, o país com mais
contagiados e mortos na região. Faltam camas
para os doentes e materiais para os médicos.
A elevada informalidade da economia (70%)
agrava a situação. Metade da população perdeu
o trabalho, apesar do anúncio de ajuda económica equivalente a 12% do PIB.
NICARÁGUA
Como se o vírus não existisse
Na Nicarágua, os números oficiais, que não
inspiram confiança, indicam que apenas 16
pessoas foram contagiadas. Dessas, cinco faleceram e sete recuperaram. É a taxa de letalidade mais alta: 31,25%. O país de Daniel Ortega
é o único na América Latina que não tomou
medidas nem alertou a população. É como se
o vírus não existisse. As escolas funcionam.
Bares e restaurantes estão abertos. Até o campeonato de futebol continua. Ortega aproveita
para intensificar o asfixiante controlo social. O
Presidente esteve sumido 34 dias (especulouse sobre se teria sido contaminado) e, quando
reapareceu, não trazia nenhum plano debaixo
do braço. Nem quarentena nem distanciamento
social. “A covid-19 é um sinal de Deus”, concluiu o caudilho sandinista, que partilha com
o venezuelano Maduro o apego às soluções
“místicas”.
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PRESIDENTE ANGOLANO DECLARA ESTADO DE EMERGÊNCIA POR MAIS 15 DIAS: Numa comunicação ao país divulgada pela televisão pública de Angola, João Lourenço reconheceu os efeitos negativos da situação para a vida das pessoas e das empresas, mas alertou para a necessidade de manter as medidas.
Desde o dia 21 de março, data em que foi conhecido o primeiro caso no país, “os angolanos tiveram de consentir enormes sacrifícios e ficar sujeitos a grandes restrições” nas suas vidas, efeitos que atingiram também as empresas, a indústria e o comércio, reconheceu o chefe do Estado. Passados 45 dias do anúncio e com 43
casos positivos em Angola, números que, segundo João Lourenço, parecem refletir “uma tendência de contenção da progressão da pandemia”, a doença continua a
preocupar. “Se tivermos em conta que temos 16 casos de transmissão local corremos sérios riscos de evoluirmos para transmissão
comunitária se afrouxarmos agora as medidas até agora impostas pelo estado de emergência até aqui em vigor”, sublinhou.
NECROLOGIA

Morreu Little Richard, pioneiro do “rock’n’roll” e
personagem extravagante que influenciou gerações

O

cantor e pianista norte-americano Little Richard, pioneiro do rock’n’roll e
autor de temas influentes que combinavam gospel e blues, morreu este sábado em
Tullahoma, no estado do Tennessee. Tinha 87
anos. Tutti Frutti, Good Golly Miss Molly e
Long Tall Sally foram algumas das canções
que o tornaram conhecido. A morte do artista
— cujo nome de batismo era Richard Wayne
Penniman — foi confirmada à revista Rolling
Stone pelo filho, Danny Jones Penniman. A
causa da morte foi um cancro dos ossos, disse
à agência Associated Press um representante
legal do artista.

os rudimentos do piano e uma provável influência estética: Billy Wright e S. Q. Reeder, dupla
conhecida como Esquerita (tão abertamente homossexuais quanto era possível naquele tempo,
escreveu o New York Times).

ro criativo, de acordo com o investigador musical Cary O’Dell, da Biblioteca do Congresso dos
EUA.
Com créditos atribuídos a Little Richard e Dorothy LaBostrie, o tema seria publicado no ano

Mudou-se em 1955 para a editora Specialty Records, que supunha ter encontrado o rival
musical de Ray Charles. Aí lançou uma série de
sucessos. Desde logo, Tutti Frutti, gravado num
estúdio em Nova Orleães em setembro de 1955,
diz-se que por acaso, num momento de desespe-

seguinte, numa época em que Elvis Presley,
por exemplo, também dava os primeiros passos
como cantor. Nunca se tinha visto nada assim.
Tutti Frutti e o estribilho “a-wop-bop-a-loo-bop-a-wop-bam-boom” marcaram gerações.

Personagem incontornável da música popular
americana, Little Richard (o nome referia-se a
uma alcunha da infância e não à estatura) era
dono de um estilo eletrizante em palco e de uma
imagem sexualmente ambígua, sublinhada por
fatos de seda e maquilhagem pronunciada, totalmente em desuso, e por isso pioneira, na época
em que se fez famoso.

Nasceu em plena Grande Depressão, a 5 de
dezembro de 1932, em Macon, estado da Geórgia. A mãe, Leva Mae Stewart, e o pai, Charles
Penniman, pedreiro e contrabandista de bebidas
alcoólicas, tiveram mais 11 filhos, todos criados
na fé cristã da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Em criança, cantou num coro de igreja, algo que
o pai nunca apreciou. A provável homossexualidade do filho terá sido fonte de conflitos e aos 13
anos já Little Richard tinha fugido de casa para ir
viver com uma família branca. Assim se tornou
amigo de um rapaz que também viria a inscrever o nome a letras grandes na música popular
norte-americana, Otis Redding — que acabaria
por morrer aos 26 anos num acidente de avião,
em 1967. Otis Redding era nove anos mais novo
do que Little Richard e terão sido uma influência
musical mútua.
Porteiro e ajudante de cozinha por algum tempo, lançou-se na música no fim da década de 40.
Aos 19 anos, em 1951, assinou pela RCA Records e a seguir pela Peacock, mas teve pouco êxito
com os primeiros temas. À época atuava numa
zona boémia de Atlanta, a Decatur Street, ao
lado de comediantes, travestis e stripteasers. Foi
quando conheceu dois músicos que lhe deram
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PLAYSTATION 5 SERÁ REVELADA MUITO EM BREVE, DIZ JORNALISTA DA BLOOMBERG
O jornalista Jason Schreier da Bloomberg avançou com a notícia de que a Sony poderá desvendar oficialmente a sua PlayStation 5 no início/meio
de junho. “De momento e tanto quanto sei, a Sony ainda planeia fazer uma coisa no início ou meio de junho, digamos. Não levem isto com tanta
certeza dado que estamos a atravessar uma pandemia global inédita e tudo pode acontecer”, afirmou Schreier durante o mais recente podcast
Press Start (abaixo).
Os rumores que têm circulado indicam que a Sony tem uma apresentação especial marcada para o dia 4 de junho
mas, de momento, ainda é cedo para confirmar que o evento terá de facto lugar.
CRÓNICA

A Falência da Regina
HÉLIO
BERNARDO LOPES

Pois não, caro leitor, não me
refiro aos históricos e saborosos
chocolates da Regina, que comi
com fartura na minha infância e
juventude, mas que creio ter desaparecido do mercado, depois
de adquirida por uma outra empresa que desconheço. Refiro-me, isso sim, à despudorada atriz
Regina Duarte, de cujas atuações os portugueses
tanto gostaram, mas que nos veio agora revelar
uma faceta absolutamente inesperada.
O simples facto de se aceitar fazer parte de um
Governo de Jair Bolsonaro, depois de tudo o que
já foi possível ver e ouvir a este homem, olhando a imensidão do que nos contou Sérgio Moro,
tendo presentes as linhas de investigação a serem

prosseguidas pelas autoridades judiciais do Brasil, seria já, só por si, uma clara marca da falta de
cidadania de Regina Duarte. Simplesmente, ela
foi imensamente mais longe e para muitíssimo
pior.
Afinal, Regina Duarte disse-nos agora que concordou com a Ditadura Militar no Brasil, o que
não pode deixar de ser valorado também à luz do
que se passou de gravíssimo nesse período e que,
portanto e no mínimo, ela compreendeu, calando
e consentido. Mas disse ainda mais: a tortura e
a morte sempre existiram, pelo que não vale a
pena continuar a falar desse tema. E a verdade é
que fui completamente apanhado pelo espanto,
porque nunca imaginei que uma atriz do teatro,
do cinema e da televisão tivesse o descaramento
de assumir uma posição deste tipo.
Sendo assim, talvez valesse a pena aplicar a
Regina Duarte, logo que possível, o mesmo que

Dilma Rousseff sofreu nos seus tempos de juventude, porque certamente Regina compreenderia
que o melhor seria pôr um ponto em tal situação,
uma vez que se imporia sempre evitar falar de
morte e de tortura. Seguir em frente, olhos projetados no futuro, evitando tratar o que pudesse ter
sofrido seria o que se imporia.
Aqui está uma singularíssima embaixadora do
pior que as mulheres podem ter, e que é o mesmo, ou do mesmo tipo, do que se passa com os
homens. O que Regina ali disse, para lá do mais,
constitui-se num atestado de reprovação às palavras que, anualmente, nos são ditas e reditas por
quase todos os líderes do mundo, sejam políticos
ou religiosos.
Enfim, a Regina simplesmente faliu e está muitíssimo bem no cargo para que Bolsonaro a nomeou. E que mulher!!

O Dia e os dias da Língua Portuguesa
JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

A

língua portuguesa não é “propriedade” nossa mas de todos os países que a
têm como língua materna ou oficial, de
todos que a falam, e daí a sua grandeza.
1. Pela primeira vez comemorou-se neste 5
de Maio o Dia Mundial da Língua Portuguesa,
instituído pela Unesco com toda a propriedade
e justiça. A língua portuguesa é a maior riqueza
da nossa Pátria*. Ontem, hoje – e para sempre.
O mais extraordinário e ‘específico’ património
que deixamos espalhado pelo mundo. E que com
o tempo só se tem ampliado, engrandecido, todas
as projeções indicando que isso sucederá cada
vez mais, em particular em África. Ampliado,
engrandecido, ao contrário de outros patrimónios
que com o tempo se gastam ou podem até ser
destruídos, por força de desastres ou fenómenos
naturais, como é caso do património edificado.
2. Mas o que garante se vá ainda ampliar, engrandecer, essa fantástica riqueza que a nossa
língua é e representa?
Garante-o essa riqueza consubstanciar-se em
perenes “tesouros” que já nos deu e de certeza
nos continuará a dar. Como Eça, autor de alguns
deles, escreveu: “Só um livro é capaz de fazer a
eternidade de um povo”. A nossa pátria reconheceu-o e reconhece-o ao ter como Dia de Portugal
não o de qualquer acontecimento histórico ou do
nascimento de qualquer “herói”, rei, militar ou
político, mas o de um poeta – o genial poeta que
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exatamente consolidou e coroou a Língua Portuguesa em todo o seu esplendor.
E sobretudo garante-o o facto de a riqueza da
língua ser tanto maior quanto maior for o número
dos seus falantes ou usuários e a tendência para
aumentarem. Ora, no caso do português, esse número já é muito grande e a tendência é para aumentar forma exponencial. Quer pelo acentuado
crescimento populacional de dois dos chamados
PALOP e do Brasil, quer porque nas antigas colónias era muito diminuta, exceto em Cabo Verde, a percentagem da população que falava ou
compreendia o português, percentagem que com
as independências tem sempre aumentado (também neste aspeto se vê como era esclarecida e
“patriota” a ditadura colonialista…).
3. A evolução é, aliás, impressionante. No princípio do século passado o número de usuários
do português não devia chegar aos 25 milhões:
os brasileiros eram 17,4 milhões, 5,4 milhões os
portugueses, nas colónias africanas era o que se
viu, em Goa semelhante, em Macau e Timor nem
se fala. Hoje, esse mesmo número é da ordem
dos 260/265 milhões, o que faz do português a
quarta língua mais falada do mundo. E as previsões apontam para 400 milhões a meio do século
e 500 milhões no final – o que equivaleria a uma
multiplicação por 20 em dois séculos!

decisão de instituir aquele Dia foi “um gesto de
grande valor simbólico e que abre muitas oportunidades para a projeção da nossa língua” – citando iniciativas que ele próprio propôs.
A instituição do DMLP, bem como intervenções
“promissoras” ou otimistas de vários membros
do Governo a seu propósito, não podem no entanto levar a esquecer o que neste domínio nunca foi feito e devia ter sido. Ou mesmo esquecer
fracassos estrondosos e violações inadmissíveis
de compromissos assumidos. O mais flagrante,
para não dizer envergonhante, é o do Instituto
Internacional de Língua Portuguesa (IILP), que
acompanho desde que foi decidido criá-lo, na
cimeira de chefes de Estado no Maranhão, em
1989, por proposta do Presidente do Brasil, José
Sarney, a partir da iniciativa do seu ministro da
Cultura, o ‘inigualável’ José Aparecido de Oliveira. O objetivo do IILP, bem definido num
projeto de estatutos já na altura apresentado, era
que tivesse um papel fundamental no campo que
o seu próprio nome define, além de ser primeira
epropulsora pedra da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa. Ora, três décadas depois, o
IILP praticamente inexiste. Desde logo, e desde
sempre, por falta de “verbas”, as que tem só darão para pagar instalações e talvez dois funcionários!…

Assim, de uma língua internacionalmente quase ignorada, secundária ou subalterna, mesmo
na Europa, o português passou a ter uma uma
dimensão e um reconhecimento assinaláveis
e crescentes. E creio que se pode dizer global,
quando o seu ensino para estrangeiros se está a
afirmar em múltiplas latitudes, tendo no pelotão
da frente a China, a ministrá-lo em meia centena
de universidades a cerca de cinco mil estudantes.

5. E para terminar de uma forma ainda mais
“lírica” do que, imagino, alguns que bem conheço considerarão parte do que acima escrevo,
permitam-me, prometendo não reincidir muito
nesta prática, citar o final de um poema deste escriba sobre a língua que é também sua paixão e
seu ofício:

4. Excelente que 5 de Maio tenha passado a ser
considerado DMLP. Para o que deu fundamental
contributo o agora embaixador de Portugal na
UNESCO, António Sampaio da Nóvoa, confirmando a justeza da sua escolha para o cargo e o
acerto da sua aceitação. Nóvoa que em entrevista
na edição de 22 de abril do JL sublinhou que a

Nossa voz, nossa carne e nosso ser,
se outros a confundem eu distingo-a,
feita de mar no falar e no escrever.
E poderá à minha volta, à mingua
não de sonho mas de água, morrer
tudo – que nunca morre a nossa língua.

Samedi, le 9 mai 2020

PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS

EMPREGOS
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UMA ESCOLHA CERTA

TEL.: 514-299-1593
EMPREGOS
Companhia em paisagismo está à procura de
empregados com ou sem experiência
com carta de condução.

Precisa-se de homens para trabalhar nos jardims, assentar pedra “Pavé-uni”, coffragens. BOM SALÁRIO. Se possível com carta de condução. Com ou sem experiência.
CONTACTAR MANUEL CORREIA: 514-977-3248
JARDINS DES BEAUX-RÊVES
Companhia paisagista procura homens para trabalhar
nos jardins. Com ou sem experiência. Bom salário.
514-554-0213 ou 450-641-7389
Precisa-se de padeiro com experiência para a Padaria
Lajeunesse. Muito bom salário.
PATRICIA: 514-814-0362

514-242-7649

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque,
procura pessoa com experiência para a colocação de “pavé-uni”. Precisa-se também de
uma pessoa para trabalhar no betão e finalização de piscina.
Nora: 450-628-5472

Precisa-se de 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
PRECISA-SE DE HOMENS
PARA TRABALHAR
NUMA FÁBRICA DE ALUMÍNIO
TEL:514-362-1300

PAISAGISTA
ROBERT CAUCCI

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

514-766-8390

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

TERRASSEMENT

TERRA-NOVA

Empresa em expansão, oferece vários empregos:
instalador de “pavé” e parede e operador de escavadora com licença de condução de classe 1 ou 3.
Salário competitivo.
ROBERTO: 514-992-1586

Precisa-se de 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.

DaRocha WEBSTER

PAYSAGES

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

SERVIÇOS

Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons naturais.
Resolve os seus
problemas sem voodoo.

ROSA
514-893-8213
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Agências de viagens

agência
ALGARVE

Importadores

Padaria

Seguros / Financeiros

Seguros / Financeiros

Renovações

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

assure-toi.ca
SEGUROS

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

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

Doença Grave
Invalidez | Vida

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

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

PLANO POUPANÇA

Renovações

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

- Reforma
- Investimentos - REER-CELI

Restaurante

Paulo F. Gonçalves

T.: 514 884.0522

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

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

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

GILBERTO
ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES
LIGEIRAS

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

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

Contabilista

T.: 514.668.6281

JES RENOVATIONS

Seguros / Financeiros

JOSÉ SILVA

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

Dentista

A MERCEARIA DAS
FAMÍLIAS PORTUGUESAS
4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808
Monumentos

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

RBQ: 5599469301

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

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

5
SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca
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T.: 450.681.0612

ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ

T.: 514.844.2269

ASS. PORTUGUESA DE LASALLE

T.: 514.366.6305

ASS. PORTUGUESA DE STE-THÉRÈSE

T.: 450.435.0301

ASS. DA TERRA QUEBEQUENTE

T.: 514.237.3994

CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE

T.: 514.388.4129

CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

T.: 514.353.1550

CÍRCULO DE RABO DE PEIXE

T.: 514.843.8982

CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL

T.: 514.342.4373

CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL

T.: 514.844.1406

COMUNIDADE ANGOLANA DE MTL

T.: 514.619.5932

FESTIVAL PORTUGAL INTERNACIONAL

T.: 514.923.7174

LIGA DOS COMBATENTES

T.: 514.844.1406

SPORT MONTREAL E BENFICA

T.: 514.273.4389

CENTRO

AÇÃO SÓCIO COMUNITÁRIO

T.: 514.842.8045

PORTUGUESA DE LAVAL
SANTA CRUZ

FILARMÓNICAS

DIVINO ESPÍRITO SANTO
PORTUGUESA DE MONTREAL

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

PALAVRA CRUZADA

9 2
1
4
7

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Arroz malandrinho de bacalhau

T.: 514.495.3284

ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

ESCOLAS

SUDOKU

3

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS

INGREDIENTES:
200 g grelos congelados; 3 dentes de alho; 100 g cebola em cubos congelada; 3 c. sopa azeite; 1 folha de louro; 200 g mini-pimentos-doces tricolores; 1 malagueta de piripíri fresca (opcional); 350 g arroz carolino; 1 frasco
polpa de tomate com cebola e alho; 1,2 l água; 1 c. sobremesa + 1 c. café
sal; 4 porções bacalhau fresco; qb pimenta de moinho; qb alho em pó; qb
coentros.
PREPARAÇÃO:
1. Mergulhe os grelos em água a ferver para que descongelem rapidamente. 2. Descasque e esprema, ou pique os alhos. Leve-os ao lume num
tacho com a cebola, o azeite e a folha de louro. 3. Lave os mini-pimentos,
limpe-os de sementes e corte-os em tiras ou em cubos. Se gostar de picante, corte a malagueta em rodelas. Junte ao refogado da cebola. 4. Adicione
o arroz, mexendo durante cerca de 1 minuto. Junte a polpa de tomate e os
grelos escorridos. 5. Regue com 1,2 l de água a ferver e tempere com 1 colher de sobremesa de sal. Mexa com um garfo. Tape e deixe cozer sobre lume moderado durante 15 minutos. 6. Corte cada porção de bacalhau em quatro pedaços
e tempere com o restante sal, pimenta moída na altura e alho em pó. 7. Introduza o bacalhau no arroz e deixe cozer
tapado durante mais 5 minutos. 8. Sirva sem demora para não deixar o arroz secar. Polvilhe com os coentros picados.

HORIZONTAIS: 1. Com a pandemia, há quem tenha medo de
andar neles. 2. Da Rússia. Ter por costume (ant.). 3. Suspiros.
Prefixo (duas vezes). Milímetro (abrev.). 4. Rebordo do chapéu.
País cuja capital é Port-au-Prince. 5. Avenida (abrev.). Pecado
(inglês). Sigla de water closet. 6. A hormona do “sono” (a sua produção é inibida pela luz dos ecrãs, facto que prejudica o descanso
dos mais novos). 7. Sumário. Camareira. 8. Apócope de muito.
Desguarnecido. 9. Ferro (s.q.). Joaquim (...), realizador do filme
Índice Médio de Felicidade 10. Doçura (fig.). Nome masculino. 11.
Seguir até. Peça de vestuário.
VERTICAIS: 1. Atrasam o movimento. Fundo Monetário Internacional. 2. Nome masculino. Johannes (...), pintor holandês que
pintou a “Rapariga com Brinco de Pérola”. 3. Queima. Unidade
monetária da Moldávia e da Roménia. 4. Nosso Senhor (abrev.).
É o país onde a taxa de contágio pelo novo coronavírus é a mais
elevada no mundo. 5. Chefe de tribo africana. A tua pessoa. Ave
pernalta corredora. 6. Adicionei. 7. Eles. Canto em louvor da Pátria. Prefixo (três). 8. Língua indo-europeia falada pelos Ciganos.
“Muitas (...) no mesmo prato é uma guerra de muito aparato”. 9.
Receei. Sódio (s.q.). Elemento de formação de palavras que exprime a ideia de ombro. 10. Érbio (s.q.). Mark (...), pseudónimo
de Samuel Langhorne Clemens, autor da obra As Aventuras de
Huckleberry Finn. Artigo antigo. 11. Textualmente (adv.). Reduz
a auto.
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†

NECROLOGIA

JOÃO DOS ANJOS PEREIRA
1927 – 2020

†

ANA ROSA MARTINS BARROSO
1929 – 2020

João dos Anjos Pereira faleceu no
dia 27 de abril em Montreal, Canadá, com 93 anos. Era natural de
Telhados Grandes, Porto de Mós.
Deixou a sua esposa Olinda Rosa
Novo, seus três filhos Maria João,
Luis Manuel (Linda) e Isabel Maria
(José), seus quatro netos Jonathan, Chlöé, Benjamin e James,
assim como suas três irmãs, um
irmão, restantes familiares e amigos.
‘’Que Deus lhe dê o Eterno Descanso. Foi um grande lutador e
ficará para sempre nos nossos corações.’’

Faleceu em Montreal, no passado dia 30 de abril de
2020, com 84 anos de idade, a senhora Maria Graciete
Dias, natural de Paderne, Albufeira, Algarve, Portugal.
Ela deixa na dor seu filho José Mendes e o seu irmão
António Dias, familiares e muitas amigas.
Os serviços fúnebres estam a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120 Jean-Talon E., Montreal
514-277-7778
Eduíno Martins
Devido às presentes circunstâncias, o funeral terá lugar
na privacidade dos seus familiares e será 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.

†

†

MARIA GRACIETE DIAS
1935-2020

MARIA LUISA BENEVIDES

1925-2020
Faleceu em Laval, no passado dia 4 de maio de 2020, com
95 anos de idade, a senhora
Maria Luisa Benevides, natural de Santa Cruz, Lagoa, São
Miguel, Açores, esposa do já
falecido Sr. Manuel do Rego
Vital.
Ela deixa na dor sua filhos/
as Eduardo Manuel, Maria do
Rosário (José Pedro de Melo),
José Carlos, João Luís, Ana
Paula (Louis St-Amant). Seus
6 netos e 2 netas, familiares e
amigas.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159 Boul. St-Martins E., Laval
514-277-7778
Eduíno Martins
Devido às presentes circunstâncias, o funeral terá lugar
na privacidade dos seus familiares e será 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.

†

JOSÉ REBELO
DE ANDRADE CABRAL
1926-2020

Faleceu em Montreal, no dia
25 de abril de 2020, com 93
anos de idade, senhor José
Rebelo de Andrade Cabral
natural de Rabo de Peixe,
São Miguel, Açores, Portugal.
Esposo da já falecida Sra.
Georgina Cabral. Deixa na dor
seus filhos/a Georgina, Beatrice, José, Tony-Manuel, Elizabeth e já falecida Maria de
Lourdes. Seus netos/as e bisnetas/os, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Rideau Funeral Home
Dollard-des-Ormeaux, QC
Devido às presentes circunstâncias, o funeral terá lugar
na privacidade dos seus familiares. 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.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
6825 Rue Sherbrooke Est, Montreal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues cell. 514-918-1848
Devido às presente circunstâncias, o funeral foi celebrado na privacidade dos seus familiares na Capela do
Complexo Funerário, tendo sido sepultado no Cemitério
Le Repos Saint-François d’Assise. A família vem por este
meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer
forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos
o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

†
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É com grande pesar, que a família vem por este meio informar o falecimento, em Montreal, no dia 27 de abril de
2020, de Ana Rosa Martins, 91 anos de idade, viúva de
Alberto Antunes Barroso, natural do Campo do Gerês,
concelho de Terras de Bouro, distrito de Braga.
Ele deixa na dor os/as seus/as filhos/as Teresa Barroso,
falecido Sylvestre Barroso, Ana Maria Barroso, Isabel
Barroso (Peter Riccardi), Manuel Barroso (Kim Descôteaux), Norberto Barroso (Nina Yai) e Heidi Barroso.
Netos/as Émilie, Tania (Philippe), Jonathan (Anita), Raphael, Alberto, Ismael, Mélissa (Nicolas), Clarissa, Eva
(Jean-Francis), Miriam (Kevin), Matteo, Jessica e Isabel
(Othman). Bisnetos Nathan, Alexis e Joaquim, assim
como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
6825 Rue Sherbrooke Est, Montreal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
cell. 514-918-1848
Devido às circunstâncias atuais, o funeral será celebrado numa data posterior. Um novo anúncio será publicado oportunamente. 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.

†

ANTÓNIO ARRUDA
1933-2020

Faleceu em Montreal, no
passado dia 29 de abril de
2020, com 86 anos de idade,
Senhor António Arruda esposo de Senhora Maria Georgina Cunha Cabral, natural de
Vila Franca do Campo, São
Miguel, Açores.
Ele deixa na dor sua esposa,
seus filho/as Lina, Sylvain
(Nathalie), Suzanne (Gino)
e Annie (Dany), seus netos
Simon et Benjamin, sua irmã,
cunhadas, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estam a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
514-277-7778
Pedro Alves
Cel.:514-898-1152
Devido às presentes circunstâncias, o funeral teve lugar
na privacidade dos seus familiares e será sepultado 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.

MARIA EMILIA
SEABRA DA JOANA
1938-2020

Faleceu em Montréal, no
passado dia 25 de abril de
2020, com 81 anos de idade,
Senhora Maria Emilia Seabra
da Joana, natural de Anadia,
Aveiro, Portugal. Ela deixa na
dor sua filha Olga (José Pereira), seu filho Hugo. Neto/a
Olyvia e LLucas e a mãe deles Nicole, sua irmã Nazaré
(já falecido Antonio Batista),
seu sobrinho Danny (Annick)
e sobrinha Betty, seus pequenos sobrinhos/a Rebecka,
Anthony e Dylan, familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estam a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
514-277-7778
Pedro Alves Cel.:514-898-1152
Devido às presentes circunstâncias, o funeral teve lugar
na privacidade dos seus familiares e foi sepultada no
cemitério Repos St-Francois D’Assise. Uma celebração
comemorativa será celebrada em uma data ulterior, o
dia e hora serão comunicados com antecedência.
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.

†

MARIA DOS ANJOS
FERNANDES DA SILVA
1956 – 2020

Faleceu em Laval, no dia 28
de Abril de 2020 a Sra. Maria Dos Anjos Fernandes Da
Silva, natural de Mouriscas,
Portugal, com a idade de 63
anos. Deixa na dor seu esposo o Sr. José Luís Silva,
sua filha Tania (Sam), seus
netos Rafael, Jade, e Gabriel, seus enteados Pedro
(Karina) e Vanda (Richard)
assim como outros restantes familiares e amigos.
Recordaremos sempre a nossa Zita como uma cozinheira exceptional, uma costureira inigualável e uma
jardineira de jardins de encanto.
Os serviços estiveram a cargo do:
Grupo Yves Légaré
1350, Autoroute 13 Laval, QC
Victor Marques
(514) 595-1500
O funeral teve lugar sexta-feira dia 01 de Maio pelas
13 horas, no cemitério de Ste-Dorothée em Laval, onde
foi sepultada. 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.
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Jerry Seinfeld voltou, e é
tal e qual como antigamente
23

Hours to Kill, o novo especial de Jerry Seinfeld que desde anteontem está
disponível na Netflix, começa com o cómico
lendário, ainda com 65 anos, a saltar de um
helicóptero para o meio do rio Hudson, em
Nova Iorque.
Chegado ao palco do Beacon Theatre, tem uma
big band atrás dele, que só aparece ao início,
como que a mostrar que o orçamento é chorudo
e permite este tipo de envergadura. Sucedendo a
Jerry before Seinfeld, de 2017, composto maioritariamente por material antigo, 23 Hours to Kill
é apenas o quarto especial da carreira do cómico,
que antes disso só tinha experimentado o formato um par de vezes, em 1987 e 1998 — antes e
depois de Seinfeld, a sitcom dos anos 1990 que
o tornou famoso no mundo inteiro e fez dele um
multimilionário.
Mais uma vez, é um conteúdo Netflix, plataforma que já tinha lançado Jerry before Seinfeld e
tem sido, ao longo dos últimos anos, a casa do
provavelmente finado Comedians in Cars Getting Coffee, o talk show em que, como o nome
indica, Seinfeld conversa com outros cómicos,
enquanto viajam de carro e bebem café. Filmado
em frente a uma cortina azul e sem grandes artifícios, além da banda e do salto de helicóptero,
cuja preparação é mostrada no final, 23 Hours to
Kill vive das observações, irritações e dissecações da vida contemporânea que sempre caracterizaram Jerry Seinfeld.
Nenhuma actualização, nenhuma verdadeira
novidade. São piadas à antiga, feitas com a mestria de décadas de palcos, que resultam numa
hora bem passada. Seinfeld clássico. Os tópicos
deste especial gravado em Outubro do ano passado, quando ainda nem sequer se sonhava com
a radical transformação do mundo que chegaria
com a covid-19, incluem, entre muitos outros assuntos, buffets, restaurantes sofisticados, telemóveis, SMS, atendedores de chamadas, amizade,
como as vidas de toda a gente são uma treta, o
pouco que separa
algo óptimo de algo que é uma treta, os correios americanos ou os cinemas que pedem aos

espectadores para apanharem o lixo que fazem.
Tirando as partes mais autobiográficas (os 65
anos e a relação com a mulher e a família também vêm à baila), e que são não são propriamente uma constante na carreira deste cómico, não
há aqui nada de verdadeiramente novo em relação ao que o Seinfeld de há dez, 20, 30 ou 40
anos faria.
O que não é nada mau, já que ninguém faria
tão bem como ele estas piadas em particular.
Fora do tempo? Em conversa com Dave Itzkofi,
do New York Times, que o entrevistou a 29 de
Abril, dia em que fez 66 anos, Jerry Seinfeld diz
sentir-se com muita piada por estes dias, apesar
da sombra da pandemia. A esse respeito, aliás,
confessou algum arrependi- mento pelas piadas
que em 23 Hours to Kill faz sobre os serviços
postais dos Estados Unidos, um serviço valioso actualmente a passar um mau bocado. Muitos dos pontos de vista expressos no especial, e
especialmente no que toca à mulher, revelam-se
antiquados, mesmo que haja quase sempre boas
piadas lá no meio. É, aliás, algo que Jerry Seinfeld consegue fazer mesmo quando os temas são
batidos e já foram alvos de inúmeras piadas. Mas
nem sempre chega.
Larry David, o co-criador de Seinfeld e protagonista da sitcom semi-improvisada Calma, Larry!, é melhor a universalizar as preocupações e
as irritações de um homem de alguma idade com
muito dinheiro.
Até quando 23 Hours to Kill mostra alguma
autoconsciência, nem sempre é bem sucedido.
Qual é o problema de um cachorro quente ser
vendido por um ex-presidiário, algo que Jerry
Seinfeld refere como negativo numa piada? 23
Hours to Kill gaba-se de ser o primeiro especial
com novo material de Seinfeld em 22 anos. Só
que algumas destas piadas já não são novas. Em
2015, o cómico começou uma diatribe contra “o
politicamente correcto”, que na sua visão estava
a “a matar a comédia”, por causa de uma piada
em que comparava o acto de fazer scroll num
telemóvel pela lista de contactos ao gesto de “um
rei francês gay”.

Numa altura em que já tinha contado a piada
em vários programas de televisão, disse a Seth
Meyers, no seu Late Night, que vivia com medo
da “polícia da ofensa” por causa dela. Pois a mesma piada, que não é particularmente boa ou inteligente, está em 23 Hours to Kill, e nota-se nele
um certo alívio quando as pessoas se riem, como
se tivesse ganho o desafio. Se esta piada o fez

concluir que há certas coisas que não podem ser
ditas hoje, como é que consegue mantê-la num
especial ultra mainstream pelo qual a Netflix lhe
pagou 92,5 milhões de euros? Na mesma entrevista ao New York Times, Seinfeld explica que é
possível que este seja o seu último especial.
Nunca deixará os palcos, diz, mas não quererá
deixar-se filmar depois de uma certa idade e já
desistiu de tentar lidar com o jogo do negócio do
entretenimento. O próprio discorre, em 23 Hours
to Kill, sobre como, aos 65 anos, é mais fácil não
fazer nada.
Se for mesmo o último especial, e tendo em
conta a pouca produtividade que tem tido neste
formato, saltar de um helicóptero para o meio do
Hudson não terá sido uma má despedida.
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GOOGLE E FACEBOOK ADIAM REGRESSO AOS ESCRITÓRIOS PARA 2021: Sundar Pichai, presidente do conselho de administração da Google
e da Alphabet, comunicou a decisão numa assembleia geral realizada na quinta-feira. As pessoas que poderão regressar aos edifícios a partir de junho ou
julho serão a exceção. A Alphabet, que emprega mais de 100 mil assalariados em todo o mundo, já tinha comunicado em final de abril que o teletrabalho
continuaria até 01 de junho, pelo menos, e que o regresso seria “escalonado” e “progressivo”. O mesmo se vai passar com o Facebook, que tenciona
reabrir os diferentes escritórios a partir de 06 de julho, mas os seus funcionários que o queiram poderão continuar em teletrabalho até 2021. O Facebook,
que emprega 45 mil pessoas, sem contar com os milhares de trabalhadores subcontratados, prevê recrutar mais dez mil
para acelerar o desenvolvimento da oferta de produtos e serviços, nomeadamente adaptada ao distanciamento social.
LAZER

Os Irmãos Willoughby

E

mbora tropece na produção de filmes
live-action, que costumam a deixar a
desejar, a Netflix sempre apresentou
uma qualidade ímpar quando o assunto é animação. Entre seu catálogo de originais, a plataforma já lançou longas como Klaus, Next
Gen e Caninos Brancos, todos elogiados por
seu enredo bem construído e animação impressionante. Mais nova adição ao repertório

de animações do streaming, Os Irmãos Willoghby não só mantém esse histórico positivo da
Netflix, como também inova com sua atmosfera colorida e um humor ácido divertido.
Diferente das animações já citadas, Os Irmãos
Willoughby é produto da união de animação 3D
e stop-motion, que de cara criam uma identidade
visual única para seu cenário divertido. A trama
também foge um pouco do tradicional: quatro
irmãos, cansados de serem ignorados e destratados pelos pais, bolam um plano para se tornarem
órfãos e viver sem regras. Após convencer os

progenitores a embarcar em uma perigosa viagem ao redor do mundo, Tim, Jane e os gêmeos
Barnaby A e Barnaby B ficam aos cuidados de
uma simpática babá, que lhes dá todo o afeto que
não receberam dos pais. Dublados por comediantes talentosos, como Will Forte, Maya Rudolph,
Martin Short, Jane Krakowski e Terry Crews, os
personagens principais do filme se beneficiam
do carisma e da experiência de seu elenco, que
acerta na entonação e entrega de
cada piada e trocadilho do roteiro.
Até mesmo o gato narrador interpretado por Ricky Gervais brilha
com um timing cômico impecável. Dirigido por Kris Pearn, Os
Irmãos Willoughby conta com um
ritmo dinâmico, extremamente beneficiado por seu cenário enfeitado
com novelos e fios de lã, que dão
uma textura charmosa ao filme. A explosão exagerada de cores ajuda na criação de uma experiência imersiva, ressaltando as situações absurdas em que os irmãos se metem durante o longa.
Carismático, o quarteto principal – que conta
com vozes de Forte, Seán Cullen e Alessia Cara
– encanta por suas personalidades atípicas e bizarras, realçadas pela chegada da Babá. Simpática e divertida, a personagem de Rudolph foge
da caracterização padrão de figura materna, sem
nunca deixar de mostrar cuidado ou carinho pelas crianças.

Por outro lado, o filme não encontra tempo para
desenvolver completamente seus personagens
entre uma situação absurda e outra. Por mais que
a diversão seja o grande objetivo de Os Irmãos
Willoughby, o crescimento dos personagens é
extremamente prejudicado e apenas Tim e Jane
mostram o mínimo de evolução entre o começo e o final do longa. Por causa disso, o final é
extremamente anticlimático e a criatividade por
trás dos diálogos e da animação não se traduz no
encerramento batido trazido pelo longa.
Ainda que sua conclusão seja relativamente óbvia, seus problemas não afetam tanto a qualidade
do filme como um todo. Graças às performances
brilhantes de seus dubladores – sendo a interpretação peculiar de Cullen como os gêmeos o grande destaque, o longa cumpre a promessa feita em
seus primeiros segundos de contar uma história
diferente e interessante. A qualidade da animação, que imagina um mundo perfeito em meio ao
caos que é a vida dos Willoughby, também ajuda
o espectador a se distrair dos pequenos tropeços
do filme e se divertir durante praticamente toda
a sua exibição.
Bonito e engraçado, Os Irmãos Willoughby
atesta a qualidade da Netflix em selecionar seus
lançamentos animados. Absurdo na medida certa
e ácido como poucas produções infantis, o trabalho de Pearn agradará crianças e adultos com seu
retrato cômico de relações familiares e personagens carismáticos.
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QUASE DOIS TERÇOS DOS PORTUGUESES CONCORDAM COM ESTADO DE CALAMIDADE
Questionados sobre a situação de calamidade, que se seguiu ao estado de emergência, as opções e o calendário do Governo para lidar com o
surto do novo coronavírus, 64,2% dos inquiridos consideram estas decisões “totalmente adequadas”, 14,8% “parcialmente adequadas” e 11% “mal
adequadas”, enquanto 10% tem dúvidas ou não sabe ou quer responder. Quanto às medidas do estado de emergência, que terminou em 02 de
maio, 72% dos entrevistados consideraram-nas “boas para o país”, 15,5% “erradas para o país” e 12,5% tem dúvidas, não sabe ou quer responder.
Sobre o impacto da covid-19 na economia e no emprego, 75,2% acha que vão ser “muito afetados”, 12,1% “parcialmente afetados” e 7,2% “pouco afetados”, enquanto 5,5% tem dúvidas, não sabe ou não quer responder.
NOTÍCIAS

EFEMÉRIDES LUSA
Principais acontecimentos registados no dia 09 de
maio, Dia da Europa, Dia Mundial do Comércio Justo
e Dia Mundial das Aves Migratórias:
1502 - O navegador Cristóvão Colombo larga do porto
de Cádis, em Espanha, na quarta e última viagem ao
Novo Mundo.
1707 – Morre, aos 70 anos, Dietrich Buxtehude, compositor alemão de origem dinamarquesa, “kantor”, de Lubeck, admirado por Johann Sebastian Bach.
1736 – Morre, com 77 anos, o diplomata e estadista Diogo de Mendonça Corte-Real, secretário de Estado de D.
João V, negociador do Tratado de Utreque e cofundador
da Academia Real de História.
1858 – Nasce Ricardo Jorge, médico, escritor, investigador, fundador do Instituto Nacional de Saúde.
1918 - Sidónio Pais é proclamado presidente da República Portuguesa.
1945 – Manifestação, em Lisboa, pela vitória aliada na
II Guerra Mundial. Concentração no Largo do Rato com
percurso pelas embaixadas dos EUA, do Reino Unido e
da França. II Guerra Mundial. O criminoso nazi Hermann
Goering é capturado pelo 7.º Exército dos EUA.
1950 - Robert Schuman, ministro dos Assuntos Externos
francês, propõe a criação de uma autoridade comum
para regular a indústria do carvão e do aço na Alemanha
Ocidental e em França. É o primeiro passo político para
a União Europeia.
1967 - O vice-presidente indiano Zakir Hussain ascende
à Presidência, sendo o primeiro muçulmano como Chefe
de Estado.

A vida regressa, de máscara e com medo

Q

uase todos usam máscaras, muitos luvas de látex. “Sinto- -me mais segura”, diz ao Expresso uma jovem que,
sozinha, contempla de cima o Circo Máximo.
Além, um casal caminha lado a lado, separado
por cerca de um metro. No vale do que foi um
dos maiores circos ao ar livre do Império, outro casal deitado na relva. Uma vez por outra
tocam as mãos. Gestos normais que se tornaram excecionais.
Dois ciclistas contemplam uma solitária Fontana
de Trevi, incrédulos com a ausência dos 300 turistas que a assediavam todos os dias do ano. “É
maravilhosa.” O solo da Piazza Navona, deserto
durante dois meses, tornou-se prado incipiente.
As plantas brotaram no meio dos paralelepípedos,
por fim livres das pisadas de milhares de turistas. Crescem dentes-de-leão, chicória e ervas que
ninguém conhecia no centro de Roma. O mesmo
sucede na Praça do Panteão e aos pés do elefante
de Bernini na Minerva. A vingança da natureza.
Deve ser um professor aposentado. Caminha sem
pressa pela Viale Trastevere. Desconfiado. Diz
que se chama Rodolfo e usa máscara. “Não sei se
aprenderemos alguma coisa com isto, mas temos
de ir além do medo e do terror de adoecer, embora eu não saiba...” Adiante, taxistas esperam por
clientes.
São 17h e Marco chegou às 14h30. Nenhum
passageiro. Giorgio não teve melhor sorte. Uma
jovem taxista leva-me às muralhas de Aureliano,
onde alcaparras crescem orgulhosas. É uma primavera sem contaminação, como não se via desde
que os táxis eram carruagens puxadas por cavalos. Pede-me que coloque a máscara. “Obrigada
pela cortesia, estava à espera de um cliente há
duas horas”, diz. Não se importa. “Venho todos os
dias de Ostia para Roma [25 quilómetros], porque
posso ver uma cidade como nunca vi, é maravilhoso, devia ser sempre assim.” Cuidado, medo,
responsabilidade.
Os italianos, famosos pela indisciplina, parecem
ter saído de casa amansados e medrosos diante do
inimigo invisível.
“Os italianos são melhores do que a Itália”, reconhece Domenico Arcuri, comissário para a emergência.
“Tenho medo de nós”, admite uma senhora madura, de máscara e luvas, que espera para entrar
num supermercado. Os bares podem abrir, mas o
cliente tem de consumir na rua e em pé. “Vendi
quatro espressos”, diz Giovanni, do Lepanto, no
bairro de Prati. “Terei servido cinco pizas todo o
dia”, diz Mahmud, na Viale Trastevere. São 17h e
o seu kebab ficará para amanhã.

O inimigo invisível incute medo. Como numa
guerra, todos ouvem o boletim diário dos mortos.
Mais de 30 mil pessoas reais, com filhos, netos e
bisnetos, memória de uma família, cidade ou país.
Em dois meses desapareceu uma geração. “Menos pensões a pagar”, diz um cínico vendedor ambulante de frutas e bebidas. Menos histórias para
os netos e nenhuma ajuda para o filho desempregado, é também a realidade num país onde parte
do estado social depende dos avós. Após 60 dias,
estamos na primeira fase do desconfinamento. A
segunda começará no dia 18 e a terceira em junho,
quando bares e restaurantes puderem abrir. Cada
fase é controlada pelas autoridades de saúde, prontas a fechar de novo, não o país, mas cada novo
foco de infeção. O futuro próximo será assim. Depois talvez volte a normalidade. “Consideramos
este primeiro desconfinamento uma experiência”,
diz o epidemiologista Giovanni Rezza.
“O resultado depende da consciência de cada
um”, acrescenta Silvio Brusaferro, presidente do
Instituto Superior de Saúde. Fora do centro histórico, nos subúrbios, a situação muda. Há certo bulício, mais pessoas, grupos, apesar da proibição,
mais filas para lojas e supermercados. “Temos
de nos armar de paciência”, diz Rosamaría, que
espera vez com resignação. “Teremos de acostumar-nos”, acrescenta um jovem impaciente, que
digita compulsivamente no WhatsApp. A solidão
causa estragos. Na estação central de Termini e no
aeroporto de Fiumicino há corredores para entrar
e outros para sair e os passageiros têm de fazer
fila para medir a temperatura. Com mais de 37,5
graus, submetem-se a uma análise rápida que, se
positiva, os desviará para o hospital.
Outono agoirento
Em comboios, autocarros e aviões, um lugar está
livre, outro é proibido, o terceiro é livre... para que
os veículos urbanos viajem com até 15 pessoas
e os aviões com um máximo de 50. Passam ou
voam com mais frequência, uma despesa enorme
para as transportadoras.
Nas principais estações houve um primeiro aumento de passageiros entre 30% e 40%. São os
4,5 milhões de trabalhadores que regressaram ao
trabalho. A primeira fase da abertura também afeta as uniões de facto e relacionamentos estáveis,
o que permitiu que muitos jovens viajassem para
onde estavam os seus parceiros (mas não se viverem em regiões diferentes).
Há pouca gente nas ruas em todas as cidades, em
muitos casos com expressão de curiosidade e estranheza, exceto nos bairros mais populares e em
Nápoles, onde quase todos usam máscaras, mas
caminham colados uns aos outros.

O QUE AÍ VEM PARA O
FUTEBOL PORTUGUÊS

C

om o Governo a dar luz verde para
que se completem as 10 jornadas que
faltam à I Liga, a semana arrancou
com boa parte das equipas do principal escalão a voltarem aos treinos.
Aos outros, restam as decisões administrativas,
as ajudas para mitigar o desaparecimento das
receitas de bilheteira e das transmissões televisivas, o “até para o ano”. O que aí vem para o
futebol português começa a definir-se, dentro da
indefinição que é viver dia a dia com o novo coronavírus.

Direção, a Liga decidiu que Nacional e Farense,
os dois primeiros classificados do 2º escalão à
data da interrupção, sobem à I Liga. Em sentido
contrário, Casa Pia e Cova da Piedade, os dois
emblemas que estavam nos lugares de despromoção, descem de divisão. A Liga decidiu ainda
disponibilizar um “Fundo de Apoio à Tesouraria
em Resposta à covid-19”, de €1,52 milhões para
14 clubes da II Liga (ficam de fora os promovidos e as equipas B de FC Porto e Benfica), para
mitigar os problemas financeiros dos emblemas,
que se viram de repente sem receitas correspondentes à bilheteira e direitos televisivos. A este
valor junta-se um milhão de euros disponibilizados pela FPF.

O REGRESSO DA I LIGA
E TAÇA CONFIRMADA
O plano de desconfinamento apresentado pelo
Governo a 30 de abril contempla o retomar da CAMPEONATO DE PORTUGAL
I Liga, algo que deverá acontecer a partir de 30 SEM DESCIDAS
e 31 de maio. Contudo, o primeiro- -ministro Cancelado por decisão da FPF (que cancelou
António Costa deixou o alerta de que tudo está também a Liga BPI, primeira divisão do futebol
dependente da aprovação por parte da Direção- feminino, bem como o 2º escalão), Arouca e Vi-Geral da Saúde do protocolo sanitário apresen- zela vão transitar para a II Liga por serem os dois
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1-FC Porto
2-Benfica
3-SC Braga
4-Sporting
5-Rio Ave
6-V. Guimarães
7-FC Famalicão
8-Moreirense
9-Santa Clara
10-Gil Vicente
11-Boavista
12-V. Setúbal
13-Belenenses SAD
14-CD Tondela
15-Marítimo
16-P. Ferreira
17-Portimonense
18-CD Aves

		

PTS J

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

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

P

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

V

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

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

J

V

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

E

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

D

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

E

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

D

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

GM

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

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

GM

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

GS

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

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

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

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

1/8 DE FINAL

2ª MÃO
ADI
ADI
ADI
ADI
ADI
ADI
ADI
ADI

1ª MÃO

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

1-0
0-3

ADI
0-5
1-3
1-2

ADI
1-1

LIGA MLS
PTS J

tado pela Liga. Os jogos das 10 jornadas que
faltam disputar na I Liga deverão realizar-se
num número restrito de estádios que cumpram
as “condições indispensáveis”, disse António
Costa, para o regresso do futebol. Está prevista
também a realização da Taça de Portugal, entre
Benfica e FC Porto, ainda sem data definida — e
dificilmente poderá ser jogada no Jamor. Todos
os jogos serão disputados à porta fechada.
II LIGA CANCELADA
Ao contrário da I Liga, o Governo entendeu não
estarem reunidas as condições para o retomar da
II Liga, que foi assim cancelada. Em reunião
com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF)
e com o conjunto dos clubes que formam a sua

clubes que eram os líderes com mais pontos dentro das quatro séries do campeonato. Não haverá
descidas de divisão.
III LIGA, UMA NOVA REALIDADE
Entretanto, a FPF anunciou uma nova terceira
divisão no futebol nacional, que será uma realidade a partir da época 2021/22, batizada como
III Liga e sob alçada da federação. Esta III Liga
será disputada por 24 equipas, determinadas pela
edição do próximo ano do Campeonato de Portugal e pelos dois clubes despromovidos da II Liga
de 2020/21. A partir de 2021/22, o Campeonato
de Portugal passará a ser então a 4ª divisão do
futebol português.

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

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

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

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

V

E

D

GM

GS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7
8
4
4
4
3
2
2
1
1
4
1
1

1
3
2
2
3
2
3
3
1
2
7
5
3
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LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE
UMA APROXIMAÇÃO HUMANA | ESCOLHAS INFORMADAS

CONFIANÇA
RESPEITO
CONTINUIDADE
PERENIDADE

A NOSSA EQUIPA ESTÁ PRESENTE PARA VOS FACILITAR SEUS
PROCEDIMENTOS E ORIENTÁ-LO, RESPEITANDO AS SUAS
ESCOLHAS E O SEU ORÇAMENTO.
ENTRE EM CONTATO COM UM DOS NOSSOS CONSELHEIROS: 514 255-6444

Langelier
Radisson

PARA MAIS INFORMAÇÕES, POR FAVOR CONSULTE O NOSSO SITE WEB:

RSFA.CA

