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CARNEIRO: Carta Dominante: 5 de Espadas, 
que significa Avareza. Amor: Não seja mal-
-humorado, cultive diariamente o otimismo. 
Saúde: Faça exercício através de aulas online, 

como ginástica e dança. Dinheiro: Não deixe para ama-
nhã aquilo que pode fazer hoje. 
Números da Sorte: 1, 3, 18, 19, 22, 29

TOURO: Carta Dominante: Os Enamorados, 
que significa Escolha. Amor: Exprima os seus 
sentimentos sem medo de ser ridículo. Saúde: 
Cuidado com as mudanças de temperatura. 

Dinheiro: Momento favorável para definir novas metas. 
Números da Sorte: 8, 11, 36, 45, 47, 49

TOURO: Carta Dominante: Os Enamorados, 
que significa Escolha. Amor: Exprima os seus 
sentimentos sem medo de ser ridículo. Saúde: 
Cuidado com mudanças de temperatura. Di-

nheiro: Momento favorável para definir novas metas. 
Números da Sorte: 8, 11, 36, 45, 47, 49

GÉMEOS: Carta Dominante: A Justiça, que 
significa Justiça. Amor: Deixe o orgulho de lado 
e peça desculpa quando errar. Saúde: Agasa-
lhe-se, pois está sensível a constipações. Di-

nheiro: Cuidado com os gastos supérfluos. 
Números da Sorte: 5, 15, 29, 33, 34, 40

LEÃO: Carta Dominante: 3 de Copas, que 
significa Conclusão. Amor: Se existir descon-
fianças entre o casal, será difícil a harmonia. 
Saúde: Na saúde em geral não se sentirá muito 

bem. Seja mais positivo. Dinheiro: Poderá ter tendência 
para gastar mais do que habitualmente. 
Números da Sorte: 7, 22, 36, 45, 48, 49

VIRGEM: Carta Dominante: Ás de Espadas, 
que significa Sucesso. Amor: Sentir-se-á irre-
sistível, aproveite este período para fortalecer o 
seu amor-próprio. Saúde: Combata o sedenta-

rismo. Dinheiro: Oportunidade para concluir um projeto 
com êxito. Dê o seu melhor. 
Números da Sorte: 2, 14, 22, 29, 37, 47

BALANÇA: Carta Dominante: 3 de Paus, que 
significa Iniciativa. Amor: Não viva obcecado 
com a ideia de perder a pessoa que tem ao 
seu lado. Saúde: Não se desleixe e cuide de 

si. Mesmo estando em casa, aposte na sua imagem. 
Dinheiro: As suas economias estão a descer, tenha al-
gum cuidado. Números da Sorte: 11, 32, 38, 39, 44, 47

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 5 de Ouros, 
que significa Perda, Falha. Amor: Procure ser 
mais extrovertido, telefone aos seus amigos. 
Saúde: Evite correntes de ar. Dinheiro: Se pre-

tende investir, desenvolva uma estratégia para aplicar 
no futuro.Números da Sorte: 7, 15, 19, 23, 32, 41

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Rei de Ou-
ros, que significa Inteligente, Prático. Amor: Dê 
mais valor a cada momento na sua relação. 
Saúde: Melhore a sua alimentação. Dinheiro: 

Pense bem antes de tomar qualquer tipo de decisão 
nesta área. Números da Sorte: 2, 14, 21, 24, 28, 33

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 10 de 
Paus, que significa Sucessos Temporários, 
Ilusão. Amor: A harmonia reina na sua família. 
Saúde: Previna-se contra otites. Dinheiro: As 

suas finanças poderão sofrer uma quebra acentuada. 
Números da Sorte: 1, 12, 26, 36, 44, 46

AQUÁRIO: Carta Dominante: Rainha de Co-
pas, que significa Amiga Sincera. Amor: Se 
não disser aquilo que sente verdadeiramente, 
ninguém o poderá adivinhar. Saúde: Cuidado 

com o excesso de açúcar. Dinheiro: Este é um período 
em que deve ser mais comedido. 
Números da Sorte: 2, 13, 37, 45, 47, 49

PEIXES: Carta Dominante: 10 de Ouros, que 
significa Prosperidade, Riqueza e Segurança. 
Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a pes-
soa que tem a seu lado. Saúde: Faça exercício 

físico em casa e verá como a sua circulação sanguínea 
vai melhorar. Dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia, pois 
mais tarde poderá vir a precisar de um dinheiro extra. 
Números da Sorte: 4, 18, 19, 26, 37, 42
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Quer informação sobre o vírus?
Evite informação viral

Incontáveis estudos têm vindo a demons-
trar que as redes sociais, especialmente se 
usadas de forma acrítica, não são a me-

lhor fonte de informação, seja sobre que tema 
for. Uma nova análise ao consumo de notícias, 
feita nos EUA, veio indicar que, também para 
o caso do coronavírus, aquilo que circula por 
plataformas como o Facebook e o Twitter 
pode distorcer factos e, no limite, levar a com-
portamentos perigosos.
O Pew Research Center, um conhecido 

think tank americano, fez um inquérito 
que, entre outros factores, dá indicações 
sobre o grau de informação, bem como 
a percepção sobre as notícias, entre con-
sumidores que usam sobretudo as redes 
sociais para se informar (o que pode sig-
nificar uma mistura de fontes fiáveis de 
informação e conteúdo duvidoso) e os 
que obtêm informação maioritariamente 
por órgãos de comunicação tradicionais.
As discrepâncias surgem logo na percepção so-

bre o trabalho dos jornalistas.
Os que consomem informação sobretudo nas 

redes sociais são aqueles que parecem confiar 
menos nos media: 30% dos consumidores de in-
formação via redes sociais disseram que a cober-
tura noticiosa não era muito boa, quase o dobro 
da média de 17% registada entre todos os inqui-
ridos.
Avaliar o grau de informação de cada um dos 

tipos de consumidor de notícias pode ser uma ta-
refa mais complicada. Mas uma das perguntas do 
inquérito dá uma pista. Entre os consumidores 
de informação em redes sociais, 43% afirmaram 
esperar uma vacina para a covid-19 no prazo de 
um ano a um ano e meio, um intervalo de tempo 
que está em linha com o que tem sido avançado 
por vários investigadores e autoridades.

Este número fica aquém dos 49% que são a mé-
dia e muito abaixo dos 77% observados entre os 
leitores do The New York Times, um dos mais
respeitados jornais a nível mundial.
A questão sobre a origem do coronavírus tam-

bém indica maior desconhecimento ou desinfor-
mação entre os consumidores das redes sociais: 
35% disseram que o vírus foi criado num labo-
ratório e 1% disse que o vírus, na verdade, nem 
sequer existia — duas afirmações que reflectem 
teorias conspirativas que circulam online.

Parece, no entanto, haver alguma desconfiança 
saudável: 87% dos que se informam nas redes 
sociais afirmaram terem visto pelo menos algu-
mas notícias que pareciam ser completamente 
inventadas e um quarto reconheceu que as fontes 
de informação que consultavam não estavam a 
fazer um bom trabalho.
O tipo de informação consumida pode condi-

cionar comportamentos, um factor significativo 
no caso de uma pandemia, cuja contenção de-
pende, em boa parte, do distanciamento social e 
outras precauções que cada pessoa consiga levar 
a cabo.
Como em muitos outros temas, o melhor é ir a 

uma fonte credível. Entre muitas outras opções, 
há uma página da Organização Mundial de Saú-
de que desmonta os mitos comuns sobre o vírus. 
Merece mais atenção do que uma qualquer teoria 
da conspiração a circular no Facebook.

JOÃO PEDRO PEREIRA

AURIOL DONGMO: Num período de grandes limitações e contrarie-
dades, eis uma boa notícia para o desporto nacional. Auriol Dongmo, 
recordista do peso em Portugal (actualizou o recorde por duas vezes em 
menos de um mês), vai poder representar o país a partir de 26 de Julho. 
A autorização dada pela federação internacional permite à atleta nasci-
da nos Camarões, e naturalizada portuguesa em Outubro, participar nos 
Europeus de Paris, já em Agosto. Se não houver adiamento, claro está.

VON DER LEYEN: A Comissão Europeia deve ter como preocupa-
ção o equilíbrio entre os diferentes membros da União. Classificar 
os “coronabonds” como “mero slogan” quando há vários governos 
a pedir um qualquer tipo de mutualização da dívida a nivel europeu 
não parece ser a melhor estratégia para encontrar os necessários 

compromissos entre Estados. Tanto não é que se viu obrigada a recuar. 
Ursula Von der Leyen precisa de mostrar que está à altura do momento.
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A Bouça do Hortal

RICARDO A. PEREIRA
JORNALISTA DA VISÃO

Sangue, suor e likes

Situações como a que esta-
mos a passar trazem ao 
de cima o melhor das pes-

soas. E, felizmente para mim, 
também o pior. 
O melhor das pessoas é difícil de suportar, por-

que se trata de uma recordação dolorosa de que 
há gente com uma abnegação e altruísmo dos 
quais eu não sou capaz. Por exemplo, os profis-

sionais de saúde passam uma vida inteira a estu-
dar, trabalham em geral com muito menos condi-
ções do que merecem, e em momentos de crise 
dedicam-se aos outros até à exaustão, arriscando 
a vida, e nós retribuímos com um grande aplauso 
às 22 horas – o que é bonito, mas é também o 
pagamento que eu recebo se subir a um palco e 
disser a coisa mais estúpida que me ocorrer. Já 
o pior das pessoas dá gosto. Contempla-se com 
muita satisfação. 
Normalmente, porque as pessoas estão a fazer 

em público o que nós fazemos em privado, ou 
porque fazem o que nos apetece fazer mas não 

temos coragem. É muito mais fácil entender o 
pior das pessoas do que o melhor. Entendo per-
feitamente quem açambarca produtos no super-
mercado. Refreio-me para não fazer o mesmo, 
mas entendo. Além disso, o pior das pessoas tem 
a grande vantagem de nos permitir adoptar um 
comportamento que sabe mesmo bem: o julga-
mento. “Ah, eu nunca! Olha aquele, a fazer uma 
coisa da qual eu já me tinha lembrado mas fe-
lizmente não fiz, ou fiz apenas quando ninguém 
estava a ver!” É muito agradável. Dito isto, va-
mos então assinalar um divertido comportamen-
to, que é este: bom, tudo bem, estamos a viver 
uma altura difícil, mas e se eu conseguisse fazer o 
post mais viral? Mais choroso, mais sentimental, 
mais preocupado, mais exibicionista? Pode estar 
tudo a desmoronar-se, mas o fim do mundo há-de 
aparecer no momento em que eu tiver mais likes 
do que toda a gente. Sempre é um consolo. Ou 
então vou pôr a circular a peta mais partilhada no 
WhatsApp. 
A mais catastrofista, com a melhor teoria da 

conspiração. Infelizmente, não tenho redes so-
ciais. Mas gostava de sugerir um movimento 
contrário. Posts sobre o modo como estamos em 
casa, um bocado assustados e sem vontade nem 
presença de espírito para dar conselhos nem para 
inspirar todos com a exibição de uma coragem 
que, na verdade, não temos. 
Ou uma mensagem de WhatsApp a dizer que, 

em princípio, a comunicação social não nos está 
a esconder nada e nós não temos quaisquer pri-
mos que trabalham nos hospitais e têm informa-
ções privilegiadas sobre dois milhões de mortos. 
Vamos, tudo a partilhar mensagens realistas ou 
da mais chã humanidade. 
Mas não se esqueçam – por favor, não se esque-

çam mesmo: fui eu – eu! – que tive a ideia.

Viveu, em tempos 
idos, na freguesia de 
Eiriz, ali para os la-

dos de Santo Tirso, um la-
vrador abastado, dono da 

bouça do Hortal, onde diariamente deixava 
as suas vacas a pastar. 
De manhãzinha, quase logo ao alvorecer, le-

vava o homem as suas vacas para a bouça e 
lá as deixava, sós, sem pastor que as guardas-
se porque a bouça era vedada por uma tapada 
alta e cerrada. Acontecia que à noite, quando 
ia buscar as vacas à bouça, para mungir e reco-
lher, faltava frequentemente uma delas, e por 
sinal a mais gorda e luzidia. 
Sendo a sua melhor leiteira, nesses dias em 

que desaparecia vinha invariavelmente sem 
leite, o que muito o espantava. Além disso, 
nessas alturas em que não a via a pastar junta-
mente com as outras, dava por ela, de repente, 
aparecendo por detrás de um espesso silvado. 
Muito intrigado, o lavrador decidiu de vigiar o 

animal e passou a acompanhar o rebanho até à 
bouça. Durante dois dias nada aconteceu. 
Ao terceiro, porém, a vaca desapareceu sem 

deixar rasto e por mais que a procurasse não 
conseguiu dar com ela. Pela tardinha, quando 
recolheu, ali estava ela, anafada mas sem leite. 
E este fenómeno reproduziu-se outras vezes, 
sem que o homem conseguisse deslindá-lo. 
Parecia coisa mágica! Um dia, porém, ocor-

reu-lhe um expediente que esperava desse re-
sultado. E deu-o realmente. De manhã, ao sair 
de casa, agarrou-se ao rabo da vaca e não o lar-
gou mais. A vaca deu umas voltas pela mata, 
pachorrentamente, pastando como as outras, 
até que, por fim, chegou-lhe a veneta da par-
tida. Desencabrestou apressada por entre o es-
pesso silvado ao fundo do qual o lavrador viu 
a entrada de uma mina. Até que se viu dentro 
de um fabuloso palácio de ouro e cristal, ilu-
minado e brilhante como um sol. 
A vaca entrou por ali adentro como se o pa-

lácio fosse o seu próprio curral. Pelo chão ata-
petado havia bolas de ouro, diamantes a rodos, 
pedras preciosas de todas as cores e tamanhos.
 De olhos esbugalhados, o homem bem lhe 

apetecia apanhá-los, mas o pavor de ali ficar 
eternamente perdido fê-lo agarrar ainda com 
mais força o rabo da vaca e de desistir de toda 
aquela enlouquecedora tentação de riqueza. 
Por fim, a vaca parou num enorme salão, como 
não há coisa igual em terra alguma do Mundo, 
em que a luz era coada através de uma poalha 
finíssima de ouro.
 Mal refeito da caminhada e do espanto, o la-

vrador deixou-se cair no chão, sempre agar-
rado aos pêlos do rabo da vaca. Esta porém 
não se mexia e parecia esperar mansamente 
alguma coisa. Com efeito, apareceu inespera-
damente uma velha muito feia, seca e encar-
quilhada. Vinha vestida com um grande balan-
drau preto, de seda, mas no rosto brilhavam, 
sob um cabelo branco e hirsuto, uns olhinhos 
redondos e vivos.
Abeirou-se da vaca e o lavrador encolheu-

-se todo de medo. A velha, contudo, não deu 
pela sua presença e sacou debaixo do balan-
drau uma escudela de ouro polido. Sentou-se 
num escabelo de pau-rosa embutido a marfim 
e começou a mungir a vaca, que, muito quieta, 
esperou o final da operação. Quando a escude-
la ficou cheia e a velha se levantou do banco, 
a vaca, com um sacão, desembestou de novo 
à desfilada a caminho da bouça. O homem 
agarrou-se como pôde e lá partiu aos trope-
ções através das salas iluminadas do palácio. 
Conforme iam passando faziam saltar diante 
de si um areal de rubis, safiras, esmeraldas, 
tudo isto envolvido na tal poeira de ouro tão 
fina que sufocava. 
Mas o receio de perder o rabo da vaca en-

diabrada não permitia ao homem lançar mão 
de um punhado daquela riqueza desperdiçada 
no fundo da mina. Lá ficou tudo! A vaca, na 
sua correria, voltou a entrar na treva da mina 
e, pouco depois, desembocava por detrás do 
silvado da bouça do Hortal. O lavrador, assim 
que se viu de novo no seu mundo, não quis 
saber de mais nada. Largou a vaca, esqueceu 
a bouça e desatou a correr com quanta força 
tinha, monte abaixo, em direcção à sua casa de 
Eiriz. Pelo caminho ia fazendo o sinal-da-cruz 
dezenas de vezes para purificar a sua alma do 
que vira dentro da mina. 
Nunca mais ninguém o voltou a ver próximo 

da bouça, nem para lá tornaram os seus ani-
mais. Quanto à vaca, conta-se que ainda hoje 
é vista de vez em quando na bouça do Hortal, 
pastando pachorrentamente o mato mimoso. 
O que não consta é que alguém lhe voltasse a 
agarrar o rabo!

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

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.

CRÓNICAS

TAP VAI AVANÇAR COM ‘LAY OFF’
Num comunicado a que a Lusa teve acesso, depois da reunião com o Conselho de Administração e a Comissão Executiva da transportadora, a direção 
do SPAC diz aos associados que “a TAP informou que, devido ao cancelamento de todos os seus voos para o mês de abril, pretende colocar em regime 
de ‘lay-off’ os seus pilotos, sem concretizar as medidas, que ainda estão em análise”. “A TAP ficou de o fazer muito rapidamente”, refere no mesmo comu-
nicado. De acordo com outras fontes sindicais, que também esta tarde se reuniram com o Conselho de Administração, liderado por Miguel Frasquilho, e 

com a Comissão Executiva, encabeçada por Antonoaldo Neves, a TAP comprometeu-se a comunicar aos trabalhadores as 
medidas a adotar face ao impacto da covid-19 nos próximos dois dias.
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História muito triste
para Rosas de Portugal

SYLVIO MARTINS

Sábado passado tive a opor-
tunidade de ver o filme 
“Contágio”, um filme inspi-

rado numa realidade como a que 
estamos a viver com a contamina-
ção do coronavírus: destruíção, 
roubos e pessoas a fugir, distan-
ciamento e esperança são as prin-
cipais mensagens deste filme.
Em tempos dificeis podemos ver a 

ficção ser real, tal como uma ver-
dadeira história de horror sobre os 
proprietários da joalharia Rosas de 
Portugal situada no 3953 Boul. St-
-Laurent em Montreal. Os ladrões 
entraram no restaurante Casa Mi-
nhota que está na parte adjacente 
da joalharia - um trabalho de quatro 
horas para poder chegar aos cofres 
da joalharia. Também, um caso bas-
tante estranho, é que nenhum dos 
sistemas de alarme das duas lojas 
funcionou. Os dois cofres roubados 
pesavam cerca de uma tonelada e 
meia cada.
Para o proprietário, Eduardo Nu-

nes, parece simplesmente impossí-

vel sobreviver com este incidente.
“Estou no mercado há 39 anos. É 

certo que tínhamos alguns metais 
de lado, pedras preciosas e jóias 
que estavam a ser arranjados para 
os nossos clientes. Isso é o pior 
para mim: como é que vamos po-
der reembolsá-los?”, lamentou o 
proprietário numa entrevista à TVA 
Nouvelles, quarta-feira.
Com tudo isso o filho do proprie-

tário organizou um GOFUNDME, 

um serviço estabelecido na inter-
net para angariar fundos para uma 
causa, e desta vez é para um dos 
nossos que precisa. E, num tempo 
como este em que devemos ajudar-
-nos uns aos outros, para ajudar a 
loja Rosas de Portugal para poder 
enfrentar estes momentos difíceis 
virtualmente, não podendo orga-
nizar uma festa de angariação de 
fundo, isto é a melhor maneira de 
ajudar diretamente esta linda famí-
lia portuguesa da nossa comunida-
de. Alguns já deram, convida todos 
a ajudar. Para simplificar o “Link” 
para o gofundme.com criei este en-
dereço mais simples: tiny.cc/rosas.
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Emanuel Rego
Representante de hipoteca Desjardins

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

Novidade da Nossa comunidade e
a Missa em Direto da Missão Santa Cruz

SYLVIO MARTINS

Nestes tempos de crise 
estamos sempre aber-
tos a novas ideias, no-

vas intenções e alguns avan-
çam com novos projetos.
Vimos um início de epide-

mia na China que se tornou 
em pandemia em 3 meses através do mundo. Já 
lá vão duas semanas que a cidade de Montreal 

está fechada. As escolas primárias, secundárias, 
colégios, CEGEP, universidades, todas estão 
fechadas. Pouco a pouco vimos todos os servi-
ços públicos tal como serviços sociais , igrejas, 
todos os escritórios  em Montreal, bibliotecas, 
tudo o que é lazer, tal como museus, cinemas, 
discotecas, etc., fecharem também.
Nestes últimos dias estamos em casa tal como 

milhares de famílias, brincando, jogando, dan-
çando, informando tal como acompanhar as re-
des sociais, a internet, ver a televisão ou ouvir 
a rádio, fazer algumas renovações e limpezas 
da primavera sem sair de casa. Estamos a viver 
momentos muitos difíceis porque o contágio 
está sempre aumentando e não estamos a sair de 
casa,... mas devemos continuar a informar o que 
se passa na comunidade e nos arredores. Fui ao 
escritório sexta-feira ver o que se passa, verifi-
cando a papelada, envelopes, fazer uma pequena 

limpeza e verificar se tudo está em ordem no es-
critório. No caminho para o escritório vi famílias 
a passear, vi crianças a brincar nos parques, vi 
pessoas idosas a falarem juntos no canto da rua 
da Rachel e St-Laurent. Acho isto triste que num 
estado de emergência na província do Quebeque 
e em Montreal em particular, que a população 
não coopere mais do que isto. O primeiro mi-

nistro disse para ficar em casa, somente fazer as 
suas compras primordiais e voltar para casa. 
O Dr. Horácio Arruda, um descendente portu-

guês, disse várias vezes para não haver ajunta-
mentos e haver um distanciamento para nos sal-
vaguardar. Acho que é difícil compreender mas 
isto é a nossa realidade. É importante lavar mui-
to bem as mãos e continuar a viver em casa e sair 
o menos possível.
 
MISSÃO SANTA CRUZ
A Missão Santa Cruz continua na quarentena, 

não há missa mas domingo às 11h houve uma 
missa muito especial com portas fechadas mas 
com transmissão direta no Facebook. Muitas 
pessoas precisam destes momentos para nos re-
colher e ouvir uma missa com o Padre Adam. 
Muitos comentários de agradecimentos foram 
enviados através do Facebook, tal como a Srs. 
Manuel e Manuela Silva: “Lindos cânticos e mis-
sa. Obrigado ao senhor padre Adam de celebrar 
para a gente ouvir, boa noite. Deus lhe abençoe 
e a nós todos amei, assim seja”. Maria Barbosa: 
“Muito obrigado Sr. Padre pela sua santa missa”, 
e muito mais. Parabéns por esta iniciativa e es-
peremos que possam continuar estas missas em 
direto. Jordelina Benfeito, “Bendizei ao senhor, 
obrigada ao senhor padre por nos dizer a missa e 
pedir ao senhor Santo Cristo dos Milagres p’rás 
pessoas que estão afetadas com o vírus, amém”.
 
FESTAS CANCELADAS
É importante notar que o Festival Portugal In-

ternacional de Montreal que era suposto ser na 
segunda semana de junho foi cancelado e que o 
Espírito Santo da Santa Cruz e de Santa Teresa 
foram também cancelados. Estamos à espera de 
ver se haverá a festa de São João no 24 de ju-
nho e é possível que as marchas do Oriental e 
da APC sejam também canceladas por falta de 
tempo para poder ensaiar e praticar antes destas 
datas.
Neste momento não há nenhuma informação 

sobre as festas do Espírito Santo em Blainville 
nos dias 4 e 5 de julho, e sobre a festa de Nossa 
Senhora do Monte em agosto. Um ano bastante 
difícil para a comunidade em geral.

COMUNIDADE

SUSPEITAS CONFIRMADAS: VÍDEOS DE GATINHOS TÊM EFEITO POSITIVO NO CÉREBRO
Se passa horas a ver vídeos de felinos no YouTube temos duas coisas para lhe dizer: em primeiro lugar, não é o único; e em segundo, esta prática está a beneficiar a 
sua saúde mental. E quem o diz é a ciência. Um estudo publicado na revista Computers in Human Behavior, que contou com a participação de mais de 7 mil pessoas da 
Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, descobriu que esses vídeos, além de diminuírem os sentimentos negativos, aumentam a energia e as emoções positivas 
dos espectadores.  Segundo o estudo, o prazer que os participantes tiveram ao ver as imagens dos gatos ajudou a lidar com o stress. Os participantes relataram estar 

também menos tristes, ansiosos ou chateados. “Mesmo que as pessoas estejam a ver vídeos de gatos no YouTube para procrastinar, a 
recompensa emocional pode ajudá-las a assumir tarefas difíceis depois”, explicou Jessica Myrick, uma das autoras do estudo. 
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COMUNICADO
IMPORTANTE

MEDIDAS DE ALÍVIO PARA 
ASSOCIADOS E CLIENTES PARTICULARES
A Desjardins e a Caixa Portuguesa está ciente de que 
alguns dos seus associados e clientes podem sofrer 
perdas salariais durante um período temporário, e de-
seja acompanhá-los nesta situação.
Membros individuais e clientes que teriam dificuldade 
em cumprir suas obrigações financeiras agora podem 
entrar em contato com a Caixa Desjardins Portuguesa, 
que analisará cada situação caso a caso. As soluções 
oferecidas aos membros poderão chegar ao ponto de 
reduzir os pagamentos do conjunto de produtos de fi-
nanciamento. Esses alívios não terão um impacto ne-
gativo nas classificações de crédito dos associados e 
clientes que os utilizam.
Da mesma forma, a Desjardins analisará, caso a caso, 
pedidos de crédito para associados e clientes que pre-
cisam de liquidez rapidamente.
Desjardins poderá igualmente melhorar essas medi-
das consoante o progresso da situação.

MEDIDAS DE ALÍVIO
PARA EMPRESAS E CLIENTES

A economia canadiana como um todo, e em particular 
as pequenas e médias empresas, já estão sentindo 
o impacto financeiro da pandemia COVID-19. Como 
parceira dessas empresas, a Desjardins deseja ga-
rantir-lhes todo o seu apoio.
Os empresários de negócios e clientes diretamente 
afetados pela situação do COVID-19 podem agora en-
trar em contato com a Desjardins, que analisará cada 
situação caso a caso e poderá concordar com medi-
das, como facilitar as condições de crédito, e como 
uma moratória de capital ou um adiamento do paga-
mento do cartão de crédito do Accord D e produtos de 
financiamento.
Assim como para os associados particulares e clien-
tes privados, a Desjardins poderá melhorar essas me-
didas para as empresas consoante a evolução da si-
tuação.
Esperamos que estas medidas de ajuda proporcionem 
aos nossos membros e clientes uma pausa financeira 
no caso de se encontrarem numa situação difícil rela-
cionada ao COVID-19.

Lojas e Mercearias
fechadas aos domingos
Segunda-feira o primeiro-mi-

nistro do Quebeque pediu 
para que todas as empresas, 

exceto postos de gasolina, lojas de 
conveniência (Dépanneur), far-
mácias e restaurantes que fazem 
entregas, sejam encerradas aos 

domingos durante todo o mês de 
abril. Essa medida entrará em vi-
gor a fim de ajudar os emprega-
dos para que eles possam ter um 
dia de “descanso” especialmente 
nos supermercados.
A SAQ já tinham adotado este dia 

de folga no domingo nas últimas se-
manas, a fim de oferecer alívio aos 
seus funcionários.
“Sei que muitas pessoas que tra-

balham sete dias por semana estão 
cansados”, disse o primeiro-minis-
tro em sua atualização diária.

Seu governo já havia declarado 
uma interrupção de todos os negó-
cios não essenciais até 13 de abril, 
bem como o fecho dos centros co-
merciais, salas de restaurantes e ca-
beleireiros até 1º de maio.
François Legault também reiterou 

a importância de deixar 
máscaras N-95 e equi-
pamentos médicos para 
os empregados de saú-
de. “Uma pessoa que 
usa uma máscara N-95 é 
um desperdício”, disse o 
diretor nacional de saú-
de pública, Dr. Horácio 
Arruda.
A província do Quebe-

que também está ava-
liando a possibilidade, 

como outros países, de reutilizar 
máscaras N-95 depois de desinfetá-
-las. Segunda-feira, o ministro de 
educação do Quebeque apresen-
tou sua nova plataforma educacio-
nal para estudantes confinados em 
casa devido à suspensão das aulas 
para limitar a disseminação do CO-
VID-19. O governo também anun-
ciou 133 milhões de dólares em 
assistência de emergência para re-
cursos habitacionais para idosos e 
vulneráveis. LCN

Desemprego atinge 1,55 milhão 
de pessoas no Canadá
A pandemia do COVID-19 

atinge muitos trabalha-
dores. O governo recebeu 

1,55 milhão de pedidos de “assu-
rance-emploi” para o período de 
16 a 25 de março.
Passámos de 500.000 solicitações 

em 20 de março 
para 929.000 so-
licitações em 22 
de março e agora 
para 1,55 milhão.
Em 2019 o núme-

ro médio mensal 
de beneficiários 
regulares era de 
450 301 pessoas, 
de acordo com 
dados do “Statisti-
que Canada”. Em 
outras palavras, 
novas reivindicações poderiam 
quadruplicar o número total de re-
clamantes canadianos para quase 2 
milhões.
O novo volume aumentaria a taxa 

de desemprego do Canadá de 5,6% 
para 15,3%, um aumento de quase 
10 pontos percentuais.
No entanto, é esperado que os 

programas federais anunciados nos 
últimos dias, como o Benefício de 

Emergência do Canadá (CHP) de 
2000$ por mês, e o programa de 
subsídio de 75% para empresas di-
minuam o número surpreendente de 
pedidos. O primeiro-ministro Tru-
deau também pediu às empresas na 
segunda-feira que contratem nova-

mente os funcionários que demiti-
ram anteriormente.
Em fevereiro, havia 1 133 800 

pessoas desempregados no Cana-
dá. Esse nível é superior ao núme-
ro de beneficiários, porque alguns 
trabalhadores desempregados não 
acumularam o número de horas ne-
cessárias para se qualificar para o 
seguro de emprego ou porque ter-
minaram o período de benefício.
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1. VAMOS CONTINUAR
A SOCIALIZAR À DISTÂNCIA?

Qualquer compressão social e individual esten-
dida no tempo cria no ser humano um inevitável 
desejo de liberdade e de libertação. Na opinião 
do psicólogo e terapeuta familiar Manuel Le-

mos Peixoto, depois da pandemia e das ordens 
de distanciamento social, surgirá na maior parte 
das pessoas a vontade de proximidade dos ou-
tros. Ultrapassado o receio da doença e da morte, 
irá pulsar o desejo da vida, do prazer e de al-
guns excessos. O terapeuta recorda o que a His-
tória ensina, tal como aconteceu na I e II Guerra 
Mundial, e aposta que depois de superado este 
problema, as populações vão encontrar-se mais, 
brindar mais, abraçar-se mais, beijar-se mais e
praticar mais sexo. Os cumprimentos sociais 
com os cotovelos e pés não vieram para ficar, 
apesar de passar a haver mais consciência da hi-
giene e receio de novos contágios.

2. DAREMOS MAIS 
ATENÇÃO À NOSSA SAÚDE?

Vamos aprender “às nossas custas”, mas seremos 
“pessoas diferentes”. Esta é a convicção de José 
Gomes Pereira, diretor de medicina desportiva 
do Comité Olímpico de Portugal, que acredita 
que há pelo menos uma mensagem que todos 
já retiveram com esta pandemia: “A medicina é 
exercida por médicos, a enfermagem por enfer-
meiros e a saúde é de todos nós.” Por isso, “todos 
têm de ser agentes da sua promoção e conhecer 
os procedimentos que devem adotar para melho-
rar a sua qualidade de vida”. 
O também professor na Faculdade de Motrici-

dade Humana da Universidade de Lisboa lembra 
que o aumento da longevidade teve que ver com 
a evolução da medicina, “mas sobretudo com 
a educação para a saúde” e que é provável que 
o novo coronavírus “possa vir a ser um gatilho 
para as pessoas perceberem o quão vulneráveis 
são”. E essa vulnerabilidade será reduzida se di-
minuirmos os comportamentos de risco. “Esta 
pandemia veio criar uma consciencialização so-
bre a nossa fragilidade. Quando ultrapassarmos 
esta fase vamos encarar a saúde e este fenómeno 
que é mantermo-nos vivos e saudáveis de forma 
diferente”, diz o clínico, lembrando a importân-
cia “da alimentação, da qualidade do sono, exer-
cício físico e de não fumar” como vetores para 
uma maior resistência à doença. 

3. O ENSINO VAI  
SER MUITO MAIS DIGITAL?

Depois de semanas, talvez meses, a estudar em 
casa em frente a um computador, a um tablet ou 
telemóvel, os alunos voltarão a sentar-se na sala 
de aula de manual, caderno e caneta à frente, ou-
vindo o professor a dar a matéria? E os docentes 
que experimentaram novas ferramentas de parti-
lha, atribuição de trabalhos, muitos deles diferen-
tes do tipo de exercícios que estavam habituados 
a pedir, ficarão rendidos às possibilidades ofere-
cidas pelas novas tecnologias? “Quem se habitua 
a trabalhar com determinadas ferramentas, difi-
cilmente volta atrás”, assegura Vítor Bastos, um 
professor de Geografia que, após o fecho das es-

colas, decidiu criar no Facebook uma plataforma 
de apoio em e-learning. Estava à espera de 100 
ou 200 registos, em poucos dias juntaram-se 20 
mil professores. “Esta crise vai alterar o paradig-
ma do ensino. Logo à partida, vai recuar aquela 
corrente que estava a ganhar adeptos no sentido 
de afastar os telemóveis da escola. As pessoas 
percebem que têm nesse e noutros dispositivos 
uma ferramenta que pode auxiliar a aprendiza-
gem e ser até um fator de motivação para alguns 
alunos”. Em tempo algum o ensino à distância 
substituirá a ida à escola. 

4. UMA EXPLOSÃO  
DO COMÉRCIO EM LINHA?

O facto de cada vez mais portugueses terem sido 
forçados a trabalhar, estudar e comprar a partir 
de casa está a mudar a sua relação com a inter-
net, nota Alexandre Nilo da Fonseca, presidente 
da ACEPI — Associação da Economia Digital. 
Se há sectores em que, por força das circunstân-
cias, a atividade de comércio eletrónico está a 
diminuir (turismo, transportes, eventos, moda, 
comércio local tradicional), há outros que estão 
a ganhar com a crise: comércio local moderno, 
alimentar, saúde, equipamentos informáticos e 
media. 
Para o responsável da ACEPI, depois desta cri-

se os portugueses vão ser mais digitais — e mais 
sofisticados na utilização da internet. “Vão estar 
mais habituados a pagamentos eletrónicos, com-
pras online — e não apenas a pesquisar, consul-
tar o e-mail ou ir às redes sociais, como ainda é 
o caso de muitos.” Já as empresas estarão mais 

E depois, o que vai
mudar no mundo?
PANDEMIA: O NOSSO DIA A DIA MUDOU MUITO. E PODERÁ NUNCA MAIS SER IGUAL. DO EMPREGO À FORMA COMO
SOCIALIZAMOS, PASSANDO PELA NOSSA RELAÇÃO COM A NATUREZA. UMA PERGUNTA COM VÁRIAS POSSIBILIDADES

adaptadas ao comércio online, verificando-se 
“um aumento da oferta portuguesa” (pela maior 
procura em contexto de fronteiras fechadas) e 
uma “melhor adaptação do comércio tradicional 
à internet”. Claro que, para isso, é preciso que 
sobrevivam à crise — e aproveitem esse período 
para aprender e experimentar no digital. 

5. O consumo de informação
vai aumentar?

É certo que há um aumento de confiança nos me-
dia, com maiores audiências e mais assinaturas. 
Mas esta vem de uma necessidade num contexto 
vital e em que os rumores abundam, diz o in-
vestigador do ISCTE Gustavo Cardoso. “Com 
pontos de venda fechados e pouca penetração 
das assinaturas online, também há desafios. Al-
guns órgãos de comunicação não vão sobrevi-
ver.” Até porque vários grupos já alertaram para 
grandes quebras na publicidade. E se agora as 
pessoas passam mais tempo em casa, não será 
sempre assim. “Não é credível que o consumo 
de informação que agora vemos se mantenha, 
mas se o jornalismo não for atrás do imediato 
e das visualizações poderá manter a confiança.” 
Contudo, não crê que passe a haver maior pre-
disposição para pagar por informação, uma vez 
que “há sempre alguém que a dá gratuitamente”. 
“Para crescer receitas, sem ser pela publicidade, 
é preciso aumentar consumos em larga escala.”

7. Menos individualistas e mais solidários?
Num período em que se pede às pessoas que 

se isolem, os portugueses mostram que mesmo 
com os movimentos limitados podem ainda as-
sim ajudar, do vizinho de cima ao hospital. De 
todos os lados, surgem máscaras e ventilado-
res, camas, alimentos e empregos. Mas será que 
este ímpeto solidário vai perdurar? Isabel Jonet, 
presidente da Federação dos Bancos Alimenta-
res, acredita que sim. “Obrigadas a parar, mui-
tas pessoas mudaram o olhar. Confrontadas com 

uma doença que, de forma brutal e inesperada, 
as obrigou a viver de forma diferente, com casos 
reais que podem ser o seu ou de familiares, es-
pectadores do esforço de pessoas que não desis-
tem de cuidar para salvar, olham para os outros 
reencontrando uma humanidade que, por vezes, 
haviam perdido. O próprio isolamento em casa 
obriga-nos a ter um olhar diferente sobre o nosso 
prédio, o nosso bairro, a nossa comunidade.
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HELIO 
BERNARDO LOPES

Sr. Barry
Grande Vidente médium

Prevê amor, trabalho, negócios, resolve todos os seus 
problemas de amor, retorno imediato do 

seu ente querido e até casos desesperados. 
Sorte nos jogos, impotência sexual. 

Sério, eficiente e muito rápido. Resultado 72h.
100% garantido, pagamento após resultado

O MAIS IMPORTANTE DA CLARIVIDÊNCIA
SÃO OS BONS RESULTADOS!

514-948-4752

Grand Voyant Médium
Prédit amour, travail, affaires, Résout tous vos problèmes 

d’amour, retour immédiat de l’être aimé, 
même les cas désespérés. Chance au jeu, 

impuissance sexuelle. Dévenvoutement. Sérieux, efficace 
et très rapide. Résultat 72h.

100% garanti, paiement après résultat
LE PLUS IMPORTANT DE LA VOYANCE

C’EST LE BON RÉSULTATS!

MÉTRO CRÉMAZIE

Suprema Ilusão

Com frequência densa, 
o Papa Francisco tem-
-se batido pela defesa 

das pessoas contra o espíri-
to de descarte que o triunfo 

neoliberal trouxe ao funcionamento de toda 
a Comunidade Internacional, bem como à 
maior parte das comunidades nacionais. 
Ficará para a História a sua corretíssima e 
igualmente clara afirmação de que a presen-
te economia mata. Infelizmente, os egoísmos 
de todo o tipo vão-se impondo sem parar e 
quase sem limite.

Este tipo de atitude está também presente no 
seio do funcionamento da dita União Europeia. 
Uma estrutura que tem vindo a operar mudan-
ças no pior sentido imaginável, quer na sua ati-
tude perante os migrantes em fuga de guerras 
criadas, de um modo muito geral, pelo Ociden-
te, quer de crises surgidas no seio do capitalis-
mo selvagem que triunfou depois do fim do co-
munismo, quer do que agora está a ver-se com 
a pandemia da COVID-19.

Ora, perante a presente crise sanitária, ao redor 
da COVID-19, a prioridade das prioridades é 
salvar vidas, como muito bem disse – e natural-
mente, claro está! – o nosso Primeiro-Ministro, 
António Costa. Simplesmente, este objetivo, 
absolutamente essencial, vai ter consequências 
deveras terríveis no plano económico futuro. 
Consequências que, a não serem enfrentadas 
ao nível da União Europeia, voltarão a trazer 
o fosso entre Estados europeus ricos e menos 

ricos que se pôde ver, sentir e sofrer na anterior 
crise de 2008.

É verdade, como também referiu António Cos-
ta, que a razão pela qual a União Europeia flexi-
bilizou o pacto de estabilidade é por uma razão 
muito simples: não há nenhum país da União 
Europeia que esteja preparado, à partida, para 
enfrentar situações com esta dimensão. Bom, é 
um facto marcado por uma objetiva evidência. 

Simplesmente, nesta famigerada União Euro-
peia há quem continue apenas a olhar para o seu 
interesse meramente nacional, e que é, em últi-
ma análise, um interesse que coloca as pessoas 
na tal zona do descartável. E, como teria sem-
pre de dar-se, esses são os Estados mais ricos da 
tal União Europeia.

Diz agora o Primeiro-Ministro que a União 
Europeia ou faz o que tem de fazer, ou a União 
Europeia acabará, referindo-se à hipótese de 
não se enfrentar corretamente os efeitos econó-
micos e sociais da pandemia da Covid-19.

Pois, aqui está uma afirmação que não tem 
para mim fundamento. E a razão é simples: a 
União Europeia, já desde há muito, passou a co-
locar o modelo social europeu do pós-guerra no 
final da lista dos seus principais objetivos polí-
ticos. De um outro modo: primeiro a riqueza, o 
dinheiro e as empresas privadas, só depois, lá 
muito no fim, as pessoas. 

E é por ser esta a realidade que está na base da 
atual União Europeia que esta não acabará por 
via de serem as pessoas secundarizadas. Uma 
realidade a que há que juntar o facto – porventu-

ra o mais importante – de ser a União Europeia 
uma estrutura suportada em Estados nacionais, 
cada um com a sua marca histórica própria. 

E é também por serem assim as coisas desta 
União Europeia, que Estados como a Hungria 
e a Polónia ainda continuam, nas calmas e com 
sorrisos, a fazer parte dela. Esta é uma simples 
união de negócios, com tudo o resto a fazer de 
conta. É também por ser esta a realidade, que 
ela não tem uma política externa, a não ser con-
tra os mais fracos e se os Estados Unidos con-
sentirem. 

O que se passou com os Skripal – sobrevive-
ram – e com Kashoggi – assassinado, esquarte-
jado e escondido – mostra, à saciedade, a ver-
dade do que escrevo antes. A União Europeia 
referida pelo nosso Primeiro-Ministro, como 
pela grande maioria dos nossos políticos, é a 
suprema ilusão que nos fez cair em tentação. 
Hoje, já sem as antigas províncias ultramarinas, 
é como atores secundários na União Europeia 
que nos encontramos. 

Uma realidade que me traz ao pensamen-
to estas palavras de Marcelo Caetano, então 
Presidente do Conselho: sem o Ultramar 
Português, Portugal ficaria reduzido a uma 
província da Europa. Fica para o leitor a 
apreciação do valor de verdade desta previ-
são.

A Comunidade
JORGE MATOS

A idade avançada, sen-
do uma fase normal 
no percurso da vida, 

sempre constituiu um grande 
problema para a sociedade.

E a base do problema é que 
essa situação não tem soluções à vista. Nada se 
pode fazer para impedir o natural avanço da ida-
de. Tudo se deve fazer para tornar essa fase da 
vida o mais digna e feliz possível, por isso se 
diz que o mais importante, não será juntar anos à 

vida, mas sim vida aos anos.

Mas são muitas as dificuldades para lá chegar.
E pois que agora com esta epidemia que afronta 

todo o Mundo, se tornou ainda mais, é neces-
sário que a Comunidade atue da maneira mais 
adequada para estar em saúde, para isso temos 
que seguir à regra as diretivas dos órgãos da saú-
de e governamentais, só assim passaremos esta 
epidemia que nos aflige não só na comunidade 
mas em todo o globo.

Cuide da sua saúde e dos nossos semelhantes. 
Saúde.

CRÓNICAS

LUSODESCENDENTE LANÇA LIVRO INFANTIL SOBRE FESTAS PORTUGUESAS NOS EUA
Com ilustrações da luso-americana Hélia Borges Sousa e tradução portuguesa do professor Diniz Borges, o livro intitula-se “Maria and João go to the Festa” e está 
disponível na livraria Amazon em formato papel. “Durante a minha infância em quase todos os fins de semana íamos a uma Festa”, disse a autora. Foi rainha e aia 
das celebrações durante vários anos e noutros levava bandeiras ou estandartes. “As Festas foram uma grande parte da minha vida, tenho muito boas memórias”, 
acrescentou. As “Festas” das comunidades nos Estados Unidos estão ligadas a eventos religiosos com uma forte componente de tradições açorianas, refletindo 
a origem da maior parte dos emigrantes portugueses no país. Ângela Simões, lusodescendente de terceira geração, teve a ideia de 
escrever livros bilingues para crianças.
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Encerramento das escolas: qual o custo para
as crianças com perturbações da aprendizagem

À medida que a pandemia do coronaví-
rus alastra, vários países viram as suas 
escolas a serem encerradas por tempo 

indeterminado. A UNESCO estima que cerca 
de metade de todos os estudantes do mundo, 
dos vários níveis de ensino, estejam a ser afe-
tados por esta paragem.
Não existem estudos sobre o impacto nas apren-

dizagens e competências dos alunos de uma in-
terrupção escolar devido a pandemia — é algo 
completamente novo. Mas existem estudos so-
bre o impacto das férias escolares, de cerca de 
três meses, e são unânimes em assumir uma per-
da nas capacidades leitoras, nas competências 
matemáticas e nas funções da escrita.
As escolas parecem estar a adaptar-se à conjun-

tura e à imprevisibilidade das próximas semanas, 
adotando novas modalidades de ensino à distân-
cia com bastante empenho e dedicação. Por ou-
tro lado, algumas famílias mostram-se sobrecar-
regadas ao tentar manter o ritmo, ora porque não 
têm recursos (computador, impressora, Internet 
disponível para alguns ou todos os membros do 
agregado familiar), ora porque não têm tempo (a 
repartir entre o trabalho doméstico, o ensino dos 
filhos e o seu próprio trabalho), ora porque não 
dominam as matérias e as estratégias de ensino 
necessárias.
Sobre o efeito da interrupção letiva na educa-

ção, colocam-se desde logo duas questões: 1) 
a desigualdade no acesso a recursos digitais de 
famílias de diferentes classes económicas; e 2) 
a desvantagem pessoal, escolar e funcional que 
se pode acentuar no caso das crianças com per-
turbações da aprendizagem. As desvantagens da 

interrupção das atividades letivas são claramen-
te desproporcionais para alunos provenientes de 
meios desfavorecidos, assim como para alunos 
com dificuldades académicas. Vejamos o caso 
dos alunos com dislexia, que em situação normal 
já partem em situação de desvantagem.
A dislexia é uma perturbação específica da 

aprendizagem, de base lin-
guística e que se manifesta 
ao longo da vida. Tem na 
sua origem um défice fono-
lógico que se reflete em difi-
culdades de descodificação, 
fluência leitora e escrita. Os 
alunos com dislexia revelam 
menos autonomia, demoram 
mais tempo a completar tra-
balhos devido à baixa fluên-
cia leitora e mobilizam um 
esforço muito superior ao 
dos seus pares para levar a 
cabo tarefas escolares. Para 
além de o ensino à distância 
limitar bastante a supervisão e o apoio diferen-
ciado que o professor pode prestar, estes alunos 
ficaram ainda na maior parte dos casos privados 
das terapias e apoios pedagógicos que tinham, 
agravando as suas dificuldades.
Na convicção de que os tempos atuais impõem 

um desafio acrescido às crianças com perturba-
ções da aprendizagem e suas famílias, aqui ficam 
algumas propostas para minimizar o retrocesso 
nas aprendizagens:
Aos pais:
Crie um caderno da quarentena.
Aproveite um caderno ou dossier que tenha em 

casa deixe que a criança o decore a seu gosto e 
comecem a registar os trabalho feito: fichas, lei-

tura, produção escrita, desenhos, etc. Este docu-
mento poderá ser um registo útil para os profes-
sores, além de ser um registo pessoal histórico; 
Mantenha as expectativas altas com objetivos 
razoáveis, claro. A dislexia não define o seu filho 
e ele tem uma capacidade para se adaptar que o 
pode surpreender;

Aceite dias-não. Dias-não são dias em que nada 
parece resultar e em que a leitura, por exemplo, 
que já costuma ser hesitante, se apresenta extre-
mamente difícil. Seja paciente, positivo e recor-
de ao seu filho que amanhã voltarão a tentar. Esta 
inconsistência é comum na dislexia;
Comunique e peça ajuda. Contacte sempre que 

possível os professores e outros técnicos que ha-
bitualmente acompanham o seu filho. Peça estra-
tégias, material e ideias para dar seguimento aos 
objetivos individuais em curso; 
Leia com o seu filho diariamente.
Este ponto pode ser difícil, mas está provado 

que é uma das medidas com maior efeito. Pode 
ler de tudo um pouco: revistas, banda desenhada, 
enciclopédias ilustradas, livros pequenos e gran-
des. O importante é manter a rotina de leitura e já 
agora dê você mesmo o exemplo, lendo;
Aproveitem o Dia Internacional do Livro Infan-

til (2 de Abril) e procurem um recurso diferente: 
audiolivros, ebooks ou até a leitura de uma his-
tória por algum autor no YouTube. Estes mate-
riais são acessíveis para as crianças com dislexia 
e promovem a literacia e a linguagem em geral.

AOS PROFESSORES:
Recorra aos colegas, à equipa multidisciplinar
de apoio à educação inclusiva do professor de 

apoio e criem atividades adaptadas que permi-
tam
a prática diária e a continuação da promoção 

dos vossos objetivos; 
Consultem os pais para saber se é preciso ajus-

tar o trabalho fornecido.
Às vezes, mais não é melhor;
Acreditem que o vosso trabalho mais do que 

nunca é fundamental e pode fazer a diferença, 
inspirem-se, motivem-se e motivem os outros. 
E, já agora, obrigada.
A todos, confiem que o tempo em família e as 

interações que se mantêm são promotoras do de-
senvolvimento da linguagem e por isso têm um 
efeito benéfico nas aprendizagens.

SÍLVIA LAPA

CRÓNICA

FACEBOOK INVESTIRÁ 100 MILHÕES DE DÓLARES EM JORNALISMO
O Facebook prometeu investir 100 milhões de dólares (90,6 milhões de euros) no jornalismo. Um quarto desse montante será gasto com em meios 
locais de notícias através do Facebook Journalism Project e o restante tomará a forma de “gasto adicional de marketing” para organizações es-
palhadas pelo mundo. O investimento surge com a previsão de uma grande queda na receita de publicidade dos meios jornalísticos, os quais são 
considerados essenciais numa altura em que os internautas procuram informação fiável sobre o surto de Covid-19. “Se as pessoas precisavam 

de mais provas de que o jornalismo local é importante, estão a tê-las agora”, pode ler-se no comunicado da empresa 
tecnológica.
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CRÓNICA

A (des)União Europeia

Antes de ir ao assunto 
permitam-me esclare-
cer que acho o proje-

to da União Europeia um dos 
projetos à escala supra nacio-
nal mais interessantes desen-

volvidos em todos os tempos. 
Na realidade, pretendia-se fazer algo não pela 

força mas pela harmonização de interesses, res-
peitando as diferenças e particularidades dos 
povos, mas convergindo no interesse comum de 
desenvolvimento humano, nas áreas sociais, eco-
nómicas e outras. Pelo menos parecia ser esse o 
motivo desta iniciativa cuja ideia já vem de longe, 
pelo menos desde o início do século XX com a 
ideia da criação dos Estados Unidos da Europa, 
vindo-se a concretizar depois da segunda grande 
guerra uma conciliação económica no centro da 
Europa que progressivamente se alastrou a quase 
todo o continente chegando à União Europeia que 
hoje conhecemos.
Esta união, ou pretensa união, vive e viverá mo-

mentos desafiantes com a crise do covid-19. Se a 
solidariedade é um dos princípios da União Eu-
ropeia, esta deve ser bem analisada nas vertentes 
de quem ajuda e de quem é ajudado. Portugal, por 
exemplo, mas podemos dar o exemplo dos outros 
países que foram sujeitos a intervenção externa, 
depois da crise de 2008 que culminou na interven-
ção da troika em 2011, beneficiou de um emprés-
timo que se não estou em erro rondou os 78 mil 
milhões de euros. Montante bastante significati-
vo! O pacote de medidas exigidas, a tal chamada 
austeridade, veio reduzir ineficiências do sistema 
português e dos outros países intervencionados. É 
certo que os empréstimos foram ou serão pagos; 
muitos discutiram as taxas de juro e outras condi-
ções de empréstimo, mas nunca se discutiu algo 
de fundo que deveria ter sido posto em cima da 
mesa: como evitar uma nova situação. Vejamos 
as coisas do ponto de vista dos alemães, dos ho-
landeses e outros países nórdicos: ao esforço que 
eles fizeram, à boa gestão que têm feito, até al-
guns sacrifícios que têm feito para agora estarem 
em posição vantajosa, que justificação é possível 
lhes dar para lhes explicar que os países do sul 
não reduziram as suas dívidas externas e muitos 
reverteram as severas mas necessárias medidas da 
troika, ou seja, que as suas economias mais uma 
vez não estão preparadas para o choque que aí 
vem? É a velha história da cigarra e da formiga. 
No caso português, com a alegria da reversão da 
austeridade, desaproveitou-se o tempo das vacas 
gordas e o caminho que podíamos e deveríamos 
ter arrepiado ficou agora impossibilitado, inclusi-
ve fizemos marcha atrás! Tome-se nota de alguns 
factos: dívida pública portuguesa cresceu de 114% 
em 2011 para 122% em 2018; a de Itália cresceu 
de 120% para 135% no mesmo período; a dívida 
alemã desceu de 80% para 62% em igual período! 
Como explicar isto ao contribuinte alemão?
Estou certo de que haverá uma solução de emis-

são conjunta de obrigações a nível europeu. Mas 
essa mutualização de necessidades financeiras 
terá necessariamente um custo: cedência da in-
dependência orçamental. Chamar-se-ão corona-

bonds ou outro nome qualquer, não interessa, mas 
haverá alguma forma que se conhecerá no futuro 
próximo, mas não nas condições que os países, 
ditos do sul da europa, estarão à espera. A afirma-
ção de vários responsáveis a nível nacional como 
a nível das instituições europeias negando a exis-
tência dessa criação de dívida conjunta no futuro 
não será de todo correta; trata-se de uma mano-
bra de diversão para ultrapassar a dificuldade que 
os eleitorados dos países em melhores condições 
sentem em compreender porque razão têm que 
assumir uma dívida que não é sua nem foi criada 
por sua responsabilidade. Caso contrário, a União 
Europeia e o euro em particular terão chegado ao 
seu fim tal como o conhecemos e a fratura será 
impossível de reconciliar entre países com dívida 
pesada mas que não conseguem implementar as 

medidas necessárias à sua limitação, e os países 
que fazem o necessário e que por ventura sim-
patizam cada vez menos em assumir responsa-
bilidades que não são diretamente suas. A União 
Europeia é o desenvolvimento de um projeto que 
foi criado em condições muito mais difíceis do 
que atualmente, num pós-guerra de vencedores e 
derrotados, com feridas ainda muito abertas, com 
falta de muitos recursos. Mas a vontade baseada 
num idealismo de paz e bem comum fez progredir 
esse projeto até aos dias de hoje. Infelizmente os 
líderes atuais preferem enveredar pelo facilitismo 
da popularidade e popularismos. Que haja bom 
senso nos líderes atuais. Que haja compreensão e 
equilíbrio de atitudes e de exigências. Que haja a 
liderança necessária para se fazer compreender ao 
eleitorado o que é exequível. 

JORGE CORREIA

GOOGLE DUO. CHAMADAS DE GRUPO SUPORTAM AGORA 12 PESSOAS
O surto de Covid-19 está a levar a um aumento da utilização de apps de videochamada, motivo que levou a Google a aumentar o número de participantes 
numa única chamada em vídeo na sua app dedicada, a Duo. Anteriormente a Google Duo permitia apenas oito participantes numa videochamada, tendo 
agora decidido aumentar a capacidade para 12 pessoas. A novidade foi partilhada através do Twitter pela diretora sénior de Produto e Design da Google, 
Sanaz Ahari Lemelson. “Estamos agradecidos por a Duo estar a ajudar os utilizadores a verem os seus entes queridos por todo o mundo. Reconhecemos 
que de momento as chamadas em grupo são particularmente importantes. Aumentámos as chamadas em grupo de oito par-
ticipantes para 12 a partir de hoje. Há mais a caminho”, pode ler-se no ‘tweet’ da executiva.
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SUDOKU

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

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATIONRLA 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 INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

RUI MIGUEL RODRIGUESRUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.comrlarenovation@outlook.com

GILBERTOGILBERTO

Cimento, cerâmica,Cimento, cerâmica,
casas de banho,casas de banho,

cozinha, canalizaçãocozinha, canalização
e muito mais...e muito mais...

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

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

imóveis

Dentista

Contabilista

Importadores

Monumentos

Notários

Padaria Renovações

Restaurante

Seguros / Financeiros

INGREDIENTES: 
180 g de espaguete cozido
10 ml de azeite
10 g de cebola
160 g de lagostim
200 ml de creme de leite
10 ml de limão
5 g de sal
5 g de pimenta-do-reino
MODO DE PREPARO:
Em uma frigideira, coloque o azeite para esquen-
tar. Refogue a cebola e acrescente o lagostim até 
dar uma pré-cozida. Acrescente o creme de leite 
e o limão e deixe reduzir. Tempere com o sal e a 
pimenta. Coloque o espaguete no banho-maria. 
Quando quente, adicione o espaguete no molho e 
salteie para que o molho incorpore. Sirva em um 
prato fundo e salpique salsicha para decorar.

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO
Espaguete com lagostim ao molho de limão siciliano

Mercearias

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

PALAVRA CRUZADA

HORIZONTAIS: 
1. Terra alagadiça. Dentadura postiça. 2. Comissão Europeia. Da 
nação. 3. Neste lugar. Coluna monolítica destinada a ter inscrição. 
4. Alternativa. Banido. 5. Ente. Como Eva no Paraíso. Raiva. 6. 
Ponto da esfera celeste diametralmente oposto ao zénite. Cálcio 
(s.q.). 7. Boca de um rio. Aumentar o valor de. 8. Imposto Municipal 
sobre Imóveis. Pátria de Abraão. Existe. 9. Expor pela primeira vez 
ao público. 10. Batráquio. Providos. 11. Cada um dos volumes de 
uma obra científica ou literária. Troca-tintas (regional).

VERTICAIS: 
1. Desordem. Namorico (palavra inglesa). 2. De dimensão reduzi-
da. Partícula de negação. 3. Destruição completa. 4. Juntar. Cala-
do. 5. Los Angeles (abrev.). Infesto. 6. Incisão com lanceta. Joeira. 
7. Coisa muito pequena. Declarar ou prometer solenemente. 8. Lu-
gar onde se arremata o pescado à chegada dos barcos de pesca. 
Que tem boas cores no rosto. 9. Amaciar. Lista. 10. Quentura. In-
terjeição que exprime admiração. Sociedade Anónima. 11. Fileira. 
Em posição inferior à de outrem.

T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR
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Renovações

Seguros / Financeiros

assure-toi.ca

FILARMÓNICAS
DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.844.1774
PORTUGUESA DE MONTREAL T.: 514.982.0688

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS T.: 514.495.3284
ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA T.: 450.681.0612
ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ T.: 514.844.2269
ASS. PORTUGUESA DE LASALLE T.: 514.366.6305
ASS. PORTUGUESA DE STE-THÉRÈSE T.: 450.435.0301
ASS. DA TERRA QUEBEQUENTE T.: 514.237.3994
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE T.: 514.388.4129
CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.353.1550
CÍRCULO DE RABO DE PEIXE T.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL T.: 514.342.4373
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL T.: 514.844.1406
COMUNIDADE ANGOLANA DE MTL T.: 514.619.5932
FESTIVAL PORTUGAL INTERNACIONAL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406
SPORT MONTREAL E BENFICA T.: 514.273.4389

CENTRO
AÇÃO SÓCIO COMUNITÁRIO T.: 514.842.8045

ESCOLAS
PORTUGUESA DE LAVAL T.: 450.681.0612
SANTA CRUZ T.: 514.844.1011

7

4
9

9
3

Seguros / Financeiros

6

6
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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

PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

SERVIÇOS

Linhas da mão 
e cartas. 

Vidente com 
dons naturais. 

Resolve os seus 
problemas 

sem voodoo.
Rosa

514-893-8213

EMPREGOS

LES ENTREPRENEURS

BUCARO
Precisa-se de um trabalhador em 

“Pavé Unis” com experiência. 
Podem nos contatar para o

514 325-7729 ou enviar 
o vosso CV para

josbucaro@bucaro.ca

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 funcioná-
rios (homens e mulheres) 
com experiência na ma-
nutenção 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.

Precisa-se de um 
mecânico ou apren-
diz mecânico e uma 
secretária a tempo 

inteiro.
Victor ou

Constantino
514-750-4670

Companhia em paisagis-
mo está à procura de
empregados com ou 

sem experiência
com carta de condução.

514-242-7649

NECROLOGIA

† ANTÓNIO RAPOSO
1943-2020

Faleceu em Laval, no dia 22 
de março de 2020, o Sr. An-
tónio Raposo, natural de Vila 
Franca Do Campo, São-Mi-
guel, Açores, com a idade de 
76 anos. Irmão das falecidas 
Lucia (José falecido) e Fátima 
(Luis).
Deixa na dor Normanda, 
seus filhos/as Tony Jr. (Nan-
cy), Paul, Richard (Christine), 
Steve (Julie) e Sonia (Simon), 
seus netos/as Alyssa, Maris-
sa, Michael, Maya, Lily e Ja-
mes, seus irmãos/ãs Abílio (Maria Dos Anjos), Adelaide 
(Manuel já falecido), Aura Maria (José falecido), Paulina 
(Manuel já falecido), Natividade (Avelino), Manuel (Ma-
ria Do Carmo) e Manuela (Dominic), seus sobrinhos/as, 
assim como outros restantes familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Grupo Yves Légaré
1350, Autoroute 13, Laval, Qc
Victor Marques (514) 595-1500
O funeral teve lugar no dia 27 de março após liturgia 
da palavra de corpo presente, pelas 14h, na capela do 
complexo funerário em Laval, seguindo depois para o 
Mausoléu Nossa Senhora De Fátima em Laval, onde foi 
sepultado em cripta.
A familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. Bem haja.

† CÂNDIDA PRIOR DINIS
1939-2020

Faleceu no Hospital Fleury em 
Montreal no domingo 22 de 
março de 2020. A Sra. Cândida 
Prior Dinis, natural de Covilhã, 
Portugal, com a idade de 80 
anos.
Deixa na dor seu esposo Júlio 
Dinis, filho Daniel, netos Mi-
guel, Benicio e Angélica, so-
brinhos/as, assim como outros 
restantes familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120 Jean Talon E., Montreal
514-277-7778
Pedro Alves
Uma missa de celebração em sua honra será agenda-
da para uma data posterior. Em vez de flores, poderão 
ser feitas doações em sua memória para a “Parkinson’s 
Society of Canada”.
A familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. Bem haja.

ENCONTROS
Português reformado (1m70 e 75kilos) em 
forma deseja conhecer senhora entre 65 e 
73 anos de idade, boa aparência para con-
viver. Deve gostar de viajar.

450-632-6041
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DESPORTO
EMPREGOSFELIZ ANIVERSÁRIO

Parabéns a você, nesta data querida, muitas Felicida-
des, muitos anos de vida!!!  Hoje é dia de festa, cantam 
as nossas almas, para o menino Kevin Carvalho, uma 
salva de palmas!!  Parabéns a você, pelos anos que faz, 
vá contando até cem, para ver se é capaz!!

EMPREGOSCASAL DA SEMANA

Covid-19: Italianos já falam em
possível saída de Ronaldo da Juventus

A pandemia do novo coronavírus está e 
vai continuar a fazer mossa na econo-
mia dos clubes, que estão a ver as suas 

finanças gravemente afetadas pela suspensão 
do futebol em quase todo o mundo. A Juven-
tus, por exemplo, é um dos 
clubes que já se viu obri-
gada a ‘cortar’ nos salá-
rios dos seus jogadores. 
Mas as consequências po-
deriam não ficar por aqui.
O jornal Il Messaggero re-

velou, esta segunda-feira, 
que o surto da Covid-19 
poderia mesmo levar o em-
blema de Turim a prescindir 
dos serviços de... Cristiano 
Ronaldo.
Afinal, o craque português 

aufere cerca de 20 milhões 
de euros limpos por ano nos 
bianconeri, um valor que se 
poderia revelar incompor-
tável para os cofres da Vec-
chia Signora depois do impacto que a pandemia 
do novo coronavírus está a ter a nível financeiro 
no clube.
A mesma publicação escreveu ainda que, assim 

que a situação serenar, CR7 deverá encontrar-se 

com os responsáveis da Juve, a fim de discutir a 
sua continuidade em Turim.
O capitão da Seleção Nacional, vale lembrar, 

mantém contrato com a campeã italiana até 
2022, ele que chegou ao clube, proveniente do 

Real Madrid, no verão de 2018.
Na presente temporada, o internacional luso, de 

35 anos, apontou 25 golos em 32 golos, sendo o 
máximo goleador da Juventus em 2019/20.

ESTRELAS PORTUGUESAS DOAM 150 MIL MÁSCARAS AO HOSPITAL DE SANTO ANTÓNIO
Numa altura em que a pandemia do novo coronavírus se faz sentir em território português, foram várias as estrelas lusas que decidiram juntar-se 
e contribuir de forma solidária para o combate à Covid-19. No total, 26 nomes maiores do futebol português doaram um total de 150 mil máscaras 
de proteção individual para os profissionais de saúde do Hospital de Santo António, no Porto. Este gesto solidário teve o cunho de André Silva, 
Bernardo Silva, Bruno Lage, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Dyego Sousa, Gonçalo Guedes, João Camacho, João Cancelo, João Félix, João 

Moutinho, Jorge Mendes, José Mourinho, Luís Correia, Nélson Semedo, Nuno Espírito Santo, Pepe, Pizzi, Pedro 
Neto, Renato Sanches, Ricardo Carvalho, Rui Patrício, Rúben Dias, Rúben Neves, Rúben Vinagre e Valdir Cardoso.
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OCTÁVIO LOUSADA OLIVEIRA

Futebol: quando quem ganha é a igualdade

Sou, há 18 dias, um zeloso refém da co-
vid-19. Nestas quase três semanas, já 
fiz praticamente tudo o que o cativeiro 

me permite, mas recuso que a clausura seja 
sinónimo de fechamento. Não me têm falta-
do a música, os filmes ou os livros. Tão-pouco 
as apps e as redes, os jogos e as experiências 
gastronómicas, o vinho e, sobretudo, a voz e 
a imagem dos meus. Por comparação com os 
estoicos que estão na linha da frente do com-
bate ao maldito vírus ou face aos milhões que 
asseguram que quando esta distopia terminar 
continuaremos a ter estrada para andar, sou 
um privilegiado, bem sei.
No entanto, dia após dia, a quarentena vai-me 

derrotando. Recorda-me das banalidades de que 
não prescindiria em tempos de normalidade e 
sussurra-me, sempre que pode, que é melhor que 
me habitue a viver sem elas. Lembra-me de que 
é o acessório que nos torna mais do que bestas 
sadias. Previne-me de que a sanidade se alimen-
ta das coisas mais importantes dentro das coisas 
menos importantes das nossas vidas. Como o fu-
tebol.
Neste março atípico, estreou na Netflix uma 

minissérie sobre os primórdios da modalidade, 
num Reino Unido estratificado e desigual. Seis 
episódios, que degluti entre sábado e domingo, 
que retratam a dicotomia entre as raízes aristo-
cratas do jogo nos home counties e o sonho das 
classes desfavorecidas do resto da ilha.
O enredo de The English Game transporta-nos 

para Lancashire, condado de indústrias de algo-
dão e têxtil, de filhos votados à mesma sorte que 
os pais: operários com horários criminosos e su-
jeitos aos apetites de patrões que ignoravam a 
indignidade de ter de se escolher entre uma sopa 
ou um medicamento. Nesse caldo cultural, rapi-
damente o futebol se transformou no alívio que o 
corpo pedia e na catarse que a mente reclamava. 
A ida à bola ritualizou-se como fuga ao quotidia-
no cruel. Sacralizou-se como o momento em que 
vizinhos e conterrâneos, até aí apenas ligados 
pelas enfermidades, pelo analfabetismo, pelas 
roupas sujas ou coçadas e pela ambição limitada 
à administração do dia seguinte, passaram a co-
mungar alegrias e tristezas. O golo, esse, ascen-
deu a símbolo da luta de classes.
No final do século XIX, além das rivalidades 

locais – só os britânicos percebem tão bem a 
máxima “support your local team” -, a disputa 
social também se travava dentro das quatro li-
nhas. Ao ponto de ter levado um pequeno clu-
be de trabalhadores fabris, o Darwen, a cometer 
uma loucura e a recrutar dois talentosos esco-
ceses, Fergus Suter e Jimmy Love (interpreta-
dos, respetivamente, por Kevin Guthrie e James 
Harkness), para as suas fileiras. Terão sido eles 
os primeiros futebolistas profissionais, algo que 
violava os regulamentos da época, redigidos e 
fiscalizados por uma Football Association (FA) 
controlada pelas elites londrinas.
A democratização da modalidade provocava ur-

ticária a alguma dessa aristocracia, especialmen-
te à que via no acesso indiscriminado à FA Cup 
uma ameaça à hegemonia das equipas compos-
tas por antigos alunos de colégios prestigiados, 
como o Harrow ou o Carterhouse, ou de uni-
versidades conceituadas, como Oxford ou Eton. 
A ideia de que white e blue collars valessem o 
mesmo, nem que fosse durante 90 minutos, as-

sustava.
A resistência durou até 1883, quando o Black-

burn – com Suter no 11 – chegou à final da taça 
e superou os Old Etonians por 2-1. Mais impres-
sivo que o triunfo que mudou o paradigma do 
futebol foi, porém, um jantar ficcionado por Ju-
lian Fellowes (criador de Downton Abbey), que 
escreveu e produziu a série. À mesa, os jogado-
res dos Old Etonians apontavam o dedo ao Bla-
ckburn por terem profissionais nos seus quadros. 
Ousavam falar em “batota”, vejam bem, e até 
defendiam que os adversários deviam ter sido 
excluídos do derradeiro encontro.
Arthur Kinnaird (Edward Holcroft), capitão do 

conjunto, que viria a ser presidente da FA, as-
sumiu-se como o figaldo atento ao desenlace da 
sociedade e matou com desassombro a discus-
são: “Nós não fizemos? Comemos um jantar de 
cinco pratos, incluindo lagosta e borrego assado. 
Quantas vezes acham que as equipas de operá-
rios fizeram o mesmo na noite anterior a um jogo 
ou noutra noite qualquer?”
Não fizeram. Não podiam fazer. Por esse mun-

do fora continuam sem poder. Nenhum miúdo 
pode satisfazer a fome de bola sem antes saciar 
a fome de pão. A muitos, demasiados, tenham 
nascido nas favelas do Brasil, nas bidonvilles de 

França, em aldeias destruídas nos Balcãs, nos 
sopés das montanhas da Colômbia ou em povoa-
ções dizimadas por milícias ou grupos terroristas 
em África, foi e continuará a ser o futebol a sal-
var. Não é obra do acaso. É o ingrediente secreto 
e a magia do maior fenómeno interclassista da 
contemporaneidade.
Este período de quarentena tem-me dado para 

rever algumas partidas que contarei em deta-
lhe aos meus netos: o França x Brasil, de 1998, 
em que Zidane se elevou a melhor do mundo; o 
Manchester United x Bayern Munique, de 1999, 
no qual um gigante, Schmeichel, invadiu a área 
de outro, Kahn, para ajudar a sua equipa dar uma 
reviravolta no marcador; o Portugal x Inglaterra, 
de 2004, em que Ricardo abdicou das luvas e re-
velou ter mãos de aço; o FC Porto x Benfica, de 
2010, esse mesmo, o dos 5-0, com Hulk e Falcao 
endemoninhados.
Nada que se compare, contudo, ao França x 

Portugal, do Euro 2016. Aquele “Vai, Éder! Vai, 
Éder! Vai, Éder! Chuta, chuta, chutou!” – como 
gritou o Nuno Matos ao microfone da Antena 
1 – foi o maior momento de júbilo coletivo de 
que fiz parte. Enquanto escrevo este artigo, ainda 

sinto o cheiro a cerveja derramada sobre o corpo 
e a queimadura que me fizeram na pele quando 
abracei amigos e desconhecidos. Sem filtro ou 
critério. Todos iguais e a celebrar o mesmo feito. 
Naquela noite, fui adepto desmiolado, comenta-
dor exaltado e líder de claque. Em simultâneo. 
Em repetição incessante. E voltaria a sê-lo.
Em todo o caso, prometo não me esquecer das 

histórias dos heróis que aprendi a admirar nos 
estádios ou na TV. Os meus netos precisam de 
saber que se não tivesse sido o futebol prova-
velmente Kanté ainda recolheria lixo nos subúr-
bios de Paris. Faço questão de que conheçam 
as peripécias de Ibrahimovic ou Modric, ambos 
descendentes de refugiados de guerra da antiga 
Jugoslávia, a quem o jogo ofereceu (quase) tudo. 
E falar-lhes-ei do miúdo que da Madeira partiu 
com uma mão à frente e outra atrás e que só vol-
tou quando teve o mundo a seus pés. Do nosso 
Cristiano, claro.

Se a memória não claudicar, espero contar tam-
bém o gesto solidário de antigos jogadores do 
Benfica e do Barcelona, que juntos salvaram da 
miséria um antigo companheiro, Okunowo, a 
quem a casa, na Nigéria, ardera em 2012. Espero 
ter fôlego para evocar a amargura dos que viram 

cair inanimados no relvado Foé, Fehér ou Puer-
ta. Assim como desejo ter presente que, no meu 
tempo, houve clubes e famílias, em campos de 
todo o planeta, a condenarem em uníssono a vio-
lência e a intolerância, o racismo, o sexismo, a 
homofobia e as demais discriminações e iniqui-
dades que energúmenos teimam em perpetuar.

Se me é permitida a franqueza, foi esta a dimen-
são do futebol de que me lembrei nos últimos 
dias. Das rivalidades exacerbadas, das provoca-
ções gratuitas, dos treinadores de bancada, do 
nervoso miudinho na barriga em dias de jogos 
decisivos, do hino da Liga dos Campeões, do êx-
tase pós-vitória ou do desalento pós-derrota, de 
tudo isso, confesso, já sentia saudades. Mas foi 
este lado, este papel reparador que esta indústria 
milionária teve e tem para tanta gente, sem aten-
der a etnia, a cor, a sexo, a credo, a ideologia ou 
a condição económica, que me fez escrever. Afi-
nal, mesmo quando tudo o resto falhar, haverá 
melhor metáfora para o elevador social do que o 
céu no olhar de um puto quando dá um pontapé 
na bola?
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RSFA.CA

A NOSSA EQUIPA ESTÁ PRESENTE PARA VOS FACILITAR SEUS
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