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Manuel DaCosta
Editorial

À medida que a Terra gira em torno do seu eixo cada 24 horas 
e se aquece à volta do sol cada 365 dias, os seus moradores 
andam pela sua superfície plana, com vivências incessantes 
de medo e coragem. 

Março chegou com um prenúncio de desgraça e são mi-
lhões os que aceitaram a ideia de que podem ser os pró-
ximos a contrair o coronavírus. Para onde quer que nos 

voltemos, vemos as notícias expor o possível resultado catalítico 
deste vírus e os seus efeitos na saúde e a nível financeiro. Estas 
ramificações não são restritas a uma única área e estão a ter um 
efeito mundial. Então, o que fazer e como deveremos divulgar a 
quantidade inumerável de informação com que somos bombar-
deados? A maioria continua a andar por esta Terra normalmen-
te, conscientes das circunstâncias mundiais, mas continuando 
com as suas vidas de forma normal. 

Com a progressão do vírus, como é que o COVID-19 está a afe-
tar os indivíduos financeiramente? Os Governos não têm forne-
cido informação suficiente sobre a propagação do vírus e as suas 
consequências económicas no nosso quotidiano. Continuam a 
aumentar os casos de pessoas infetadas, uma vez que as medidas 
de prevenção não estão a conter a disseminação do vírus. A nível 
mundial, cerca de 97,000 pessoas testaram positivo, com cer-
ca de 3,300 mortes que representam um índice de mortalidade 
de 3.4%. Em comparação, a gripe suína com um índice de infe-
ciosidade maior, matou cerca de 1.5% das pessoas infetadas. A 
população mais idosa e as pessoas com problemas de saúde têm 
um risco mais elevado de ficarem gravemente doentes. Cerca de 

75% das vítimas mortais eram pessoas com doenças pré-exis-
tentes e 80% tinha mais de 60 anos. As crianças não têm sido 
afetadas. Continuam a ser recomendadas medidas de preven-
ção, com a prática de uma boa higiene, lavar as mãos frequen-
temente e/ou usar desinfetante para as mãos. Evitar aqueles que 
estejam a tossir ou espirrar. 

O vírus está a trazer graves consequências para a economia 
a nível global, mas só serão conhecidos dados mais específicos 
que mostrem a gravidade do declínio económico daqui a algu-
mas semanas. Os mercados mundiais têm caído consideravel-
mente e, com eles, os investimentos que você fez perdem valor. 
O pior prejuízo de uma semana desde 2007-2009. Os especialis-
tas aconselham a não se entrar em pânico e em momentos como 
este esperar para recuperar, porque em cada queda irá existir 
uma recuperação. Todos os países com exposição à China vão 
sentir o enfraquecimento da economia. Ter paciência é essen-
cial para a recuperação económica, incluindo para o declínio que 
acontecerá no Canadá. 

O caso da cerveja Corona é um exemplo do colapso económico. 
Em 2019, 80% dos americanos tinham uma visão positiva da cer-
veja e hoje, apenas 50% mantêm essa visão. Este é um exemplo da 
propagação do medo, onde uma simples associação de palavras 
pode ter consequências em empresas globais. Com o desacelerar 
da economia, será anunciada a perda de postos de trabalho, no 
seguimento de temporárias reduções de quadro de pessoal. 

Alguns sugerem que este vírus foi criado propositadamente 
para beneficiar o mundo corporativo, considerando que a eco-
nomia global precisava de um ajuste. Estes visionários só veem o 
mundo a seus pés. As teorias da conspiração apenas alimentam o 
medo porque não existem dados que apoiem essas declarações. 
Apenas os indivíduos podem parar este vírus ao assumirem a sua 
responsabilidade pessoal, tanto a nível físico como financeiro. 

FOLLOW & SHARE HER STORY AT: gofundme.com/f/foreva-strong

Eva Batista was born on August 11th, 2019 and diagnosed with Spinal Muscular Atrophy (SMA) Type One. SMA 
is a nightmare. It is a disease that robs babies of physical strength by a�ecting the motor nerve cells in the 
spinal cord, taking away the ability to walk, eat or breathe. SMA Type One specially, is the most severe, 
diagnosed prior to one year of age. We want her to live a long, happy and healthy life, and we are ready to do 
whatever it takes to ensure she receives the best medical care available. 

PLEASE HELP US! We are looking for donations to receive Zolgesnma the 
most expensive drug in the world. We are begging our community and 
anyone willing to help donate. Any donation makes a di�erence and will get 
our daughter Eva that much closer to this life-saving medication. 

Vírus Financeiro – 19
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Covid-19 and the Global Economic Flu
The Iberian peninsula, the part of Europe 
that extends westward from the Pyre-
nees Mountains that make up France’s 
southwest border, is made up of Portugal, 
Spain, Andorra, and Gibraltar. Combined 
is just shy of 57 million. Now imagine every 
man, woman and child in that region was 
under mandatory lockdown to prevent the 
spread of an infectious disease. That is 
almost the exact population of the region 
in China that is currently experiencing this 
scenario as we speak. 

Even in a country of 1 billion people 
having 57 million people out of work 
for several weeks is a significant hit 

to an economy. So much so that NASA 
was able to confirm with recent satellite 
photos that China’s carbon emissions have 

reduced significantly in the time since the 
lockdown started. That’s right, the impact 
of Covid-19 can be seen from space! 

The question of if Covid-19 will impact 
the world economy has already been an-
swered. The answer is with 100% cer-
tainty yes. 

Even if this epidemic was solely con-
tained to China, a slowdown in the 
world’s second-largest economy impacts 
all parties who trade with it and given 
the fact that China represents 20% of 
all global manufacturing impacts every-
one. The only real question that remains 
is how much of an impact will be felt 
around the world. Currently, no one can 
definitively answer that until we know 
just how far this will reach and how long 
this will last.

At this stage based on the available data, 

the Organization for Economic Co-Oper-
ation and Development (the OECD) is 
projecting that global economic growth 
will drop from an already low 2.9% to 
2.4%. Half a percent may not sound like 
much but in Canada alone that’s $8.265 
billion on GDP. Not enough to tip us into a 
recession, but not far from it.

So who will suffer? Everyone to some 
extent, but some sectors will suffer more 
than others and are already feeling the 
impact. Travel, transportation, tourism 
and oil are all seeing a decrease due to a 
reduction in the number of people trav-
elling and goods being shipped. But it 
doesn’t end there, all sectors of the econ-
omy are interconnected. To date, the im-
pact in several sectors has been minimal, 
but the longer this continues the greater 
the probability of shortages of everything 

from iPhones to certain medications (the 
FDA in the US has already reported a 
shortage of certain medications). The 
only thing we don’t know is just how 
much.

The honest truth is that we don’t know 
anything for sure at this point. All we do 
know is that the longer this goes on and the 
more countries and people it spreads to, 
the worse it will be for everyone econom-
ically. How long does it need to continue 
to tip even a single country into recession? 
Who knows. But the longer it goes the 
more likely it is to tip us all into recession.

While the personal impact of Covid-19 
will be experienced by a relatively small 
percentage of the global population, the 
economic impact is something that could 
affect us all.

Manuel Luis/MS

Quando a economia adoece…

O mundo sofre
Milhares de viagens canceladas – voos, ho-
téis… -, jogos de futebol à porta fechada 
ou adiados, empresas sem capacidade de 
produção devido à carência de materiais 
essenciais (muitos deles habitualmente 
importados da China), escolas fechadas, 
eventos de grande dimensão cancelados… 

Transversal a todos os continentes, a 
países mais ou menos ricos, a sombra 
bem negra da recessão económica à es-

cala mundial escurece-nos os dias e torna o 
futuro sombrio. 

Não estou a falar-vos de uma ficção, ou 
de um argumento de um filme de vão de 
escada. Este cenário é hoje já uma realida-
de. Enquanto o Covid-19 se propaga pelo 
mundo, uma verdadeira pandemia econó-
mica está já instalada. Senão vejamos:
• O investimento imobiliário abranda. No-

meadamente em Portugal onde o inves-
timento estrangeiro (muito proveniente 
da China) nos últimos anos deu um im-
portante contributo para relançar esta 
área da economia;

• A retração das viagens (por vontade pró-
pria ou por imposição de governos) au-
menta a dificuldade de abastecimento 
(importação e exportação);

• Na área da tecnologia a Goldman Sachs 
prevê perdas de 2% do PIB mundial, com 
o crescimento chinês a abrandar de 6% 
para 1% no primeiro trimestre. A Tren-
dForce estima que as interrupções na 
produção tirem milhões de unidades às 
remessas globais, com o maior impacto 
no setor dos telefones o vírus deve apagar 
10% da produção trimestral, para 275 mi-
lhões. Já nos computadores, a IDC estima 
uma quebra de 9% nas vendas. Também a 
Xiaomi revela sentir “impacto na produ-

ção e disponibilidade de produtos”, mas 
espera que “as consequências estejam li-
mitadas ao primeiro trimestre”; 

• Escolas e Universidades fechadas na 
Itália e em Portugal o ESMAE – Escola 
Superior de Música e Artes do Espetá-
culo – do Instituto Politécnico do Porto 
suspendeu as aulas depois de se saber da 
contaminação de uma professora;

• Grandes eventos desportivos – EURO 
2020 e Jogos Olímpicos 2020 – estão na 
iminência de virem a ser cancelados.
Poderíamos continuar esta lista. De for-

ma quase interminável. A cada dia que 
passa adensa-se o receio das notícias que 
se enchem de números – de infetados, de 
mortes… - e pintam os mercados bolsistas 
de vermelho. 

O impacto no turismo
Todos sabemos a importância do setor do 

turismo na economia. Particularmente em 
Portugal onde tem sido, unanimemente, 
considerado fundamental para o reequilí-
brio orçamental do país. A epidemia de Co-
vid-19 está já a afetar o tecido económico 
ligado ao setor em Portugal, embora que 
ainda numa fase inicial. E já são muitos os 
sinais de que haverá pelo menos um sério 
abrandar (o verbo é muito doce…) na eco-
nomia e desempenho de empresas que se 
dedicam à prestação de serviços turísticos. 
Vamos de novo sublinhar factos:
• A Lufthansa (uma das maiores compa-

nhias de aviação do mundo) anunciou esta 
semana que 150 aviões da sua frota estão 
e estarão em terra nos próximos tempos, 
devido à diminuição de passageiros; 

• A TAP cancelou cerca de mil voos agen-

dados para os meses de março e abril; 
• A FlyBe (uma companhia de aviação low 

cost) anunciou a sua falência atribuindo 
as culpas ao novo coronavírus; 

• A EasyJet decidiu cancelar voos, princi-
palmente de e para Itália;

• Pela primeira vez em mais de uma déca-
da, o tráfego aéreo global pode quebrar. 
Serão -5%, quando se previa uma subida 
de 4% para este ano, varrendo perto de 
30 mil milhões de euros dos resultados 
das companhias de aviação;

• O Grupo Pestana, o maior grupo hotelei-
ro português, assume sentir um impacto 
negativo “desde janeiro com abranda-
mento nas reservas e cancelamentos ou 
adiamentos, em especial de grupos”;

• Admite-se a probabilidade do Santuário de 
Fátima e todo o negócio associado vir a so-
frer cancelamentos, pelo menos, por parte 
dos mercados sul-coreano e italiano;
Neste caso em particular (Fátima) a pre-

sidente da Associação Empresarial Ourém-
-Fátima (ACISO), Purificação Reis, reco-
nheceu esta quinta-feira (5) que o surto de 
Covid-19 está já a ter consequências na ho-
telaria em Fátima, com “cancelamento de 
reservas e de viagens”.

Sem apresentar números, Purificação 
Reis disse que o surto “terá impacto em Fá-
tima e fora de Fátima, em termos nacionais 
e internacionais”. No caso concreto da Cova 
da Iria, sublinhou “é um mercado de grande 
sensibilidade ao mercado internacional”.

Os efeitos do surto de Covid-19 no turis-
mo estiveram presentes na sessão de aber-
tura dos VIII Workshops Internacionais de 
Turismo Religioso, que esta quinta-feira (5 
de março) começaram em Fátima, numa 

organização da ACISO, e que registaram o 
cancelamento de cerca de 20% das presen-
ças previstas, apesar de estarem presentes 
representantes de 46 países. Inicialmente, 
a organização esperava a presença de pro-
fissionais de 51 países.

Na sessão, a secretária de Estado do Tu-
rismo, Rita Marques, sublinhou que “o tu-
rismo é a economia da paz, das emoções e 
dos sentidos”, acrescentando que o turis-
mo religioso em Portugal é um dos “vetores 
estruturantes” do setor. Perante isto, pare-
ce-me que será caso para os empresários 
dizerem “Deus nos ajude”!

Contactando o Turismo Centro de Portu-
gal ficámos a saber que esta entidade( que é 
responsável pela promoção da região) “es-
pera que esta fase de maior disseminação 
do vírus, com o consequente alarmismo 
social, seja rápida e breve, para que as em-
presas e os empresários do setor do Turis-
mo possam suprir os possíveis efeitos numa 
quebra da procura, principalmente no 
primeiro e no segundo mês depois da con-
firmação dos casos.” A mesma fonte, para 
sossegar quem tinha já planeado férias para 
a região centro do país, garantiu - “estamos 
preparados para lidar com a situação. Esta 
região, a maior e mais diversificada do país, 
continua pronta a receber de braços aber-
tos os visitantes de todo o mundo.”

O medo está a contaminar a economia e 
entranha-se nas nossas vidas. Há já quem 
tema mais o estado de saúde debilitado dos 
mercados bolsistas do que a contamina-
ção pelo novo coronavírus que continua a 
apresentar-se com uma taxa de mortalida-
de baixa e já se sabe que a recuperação total 
pode acontecer e de uma forma relativa-
mente rápida. Já o resto…

Madalena Balça/MS
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Only 40% of Canadians Buy Travel Insurance

The current coronavirus (now named 
COVID-19) emergency continues to im-
pact travel industry and clients are par-
ticularly confused. In order to inform the 
travel businesses, the Association of 
Canadian Travel Agencies (ACTA) has 
issued a reminder of best practices for 
travel advisors. 

The ACTA represents the retail travel 
sector of Canada’s tourism industry. 
Over 12,000 Travel Agents across 

the country work in our member Trav-
el Agencies representing more than 80% 
of the travel business booked through a 
Travel Agency in Canada.

With spring break vacations vast ap-
proaching, many Canadians have to decide 
if they still want to travel amid the uncer-
tainty caused by the spread of COVID-19. 
According to a recent report, only four 
in 10 (40 per cent) Canadians who travel 
outside of Canada purchase insurance for 
their trip, with residents in B.C. (56%) the 
most likely to buy travel insurance versus 
residents of all other provinces.

According to data on Canadian travel-
lers who compared travel insurance quotes 
on Rates.ca, the most popular destination 
is overwhelmingly the U.S., with Mex-
ico, Cuba, United Kingdom, Dominican 
Republic, Australia and Italy the next top 
picks for out-of-country travel.

Canadians who do purchase travel insur-
ance consider the following issues when de-
termining the type of coverage they need: 
63% cite concern about the destination 
country’s health care system; 56% say they 
purchase coverage for the activities they 
will participate in while away, like skiing or 
diving;  50% state that the political climate 
of their destination is a factor; 45% cite 
concerns about the risk of disease outbreaks 
and 39% are concerned about floods, hurri-
canes, or other natural disasters.

If the government issues a travel advis-
ory before you leave Canada, trip cancel-
lation insurance will cover any non-re-
fundable expenses such as the cost of your 
flight. However, if you decide to travel to 
a region or country despite a government 
“avoid all travel” or “avoid all non-essen-
tial travel” advisory, it may nullify your 
emergency medical coverage.

The Government of Canada’s travel ad-
visory site can be consulted on this link 
https://travel.gc.ca/travelling/advisories 
and the last time we checked US, Cuba, 
Australia and Portugal were mentioned as 
“normal” and Mexico, United Kingdom 
and Dominican Republic were classified 
as “exercise a high degree of caution” 
and Italy were described as “normal with 
regional advisories”.

Milénio Stadium: What are the best practi-
ces for Travel Advisors during the corona-
virus outbreak?
ACTA: Whether clients are anxious about 
upcoming trips and want to know their 
options, or they are looking to change des-
tinations, or understand their travel insur-
ance options or supplier terms and con-
ditions, travel agents play an invaluable 
role.  ACTA would like to remind agents of 
best practices in these situations.   Recom-
mended best practices: 
Encourage clients to always use a credit 
card for booking – this is strongly recom-
mended as a best practice. Cardholders may 
have additional securities offered by their 
credit card provider as stated in the Card-

holder Agreement and/or Terms and Con-
ditions.
Make sure you offer travel insurance – and 
that it is the “right” travel insurance – not 
only is this a best practice, it may be a re-
quirement within provincial regulations. 
In Ontario, travel agents are obligated to 
advise customers about the availability 
of trip cancellation insurance, and out-
of-province health insurance, before ac-
cepting payment. It is also important to sell 
travelers the “right” travel insurance de-
pendent on their client’s needs and explain 
to clients what the insurance does - and 
does not - cover.
Supplier Terms and Conditions – It is im-
portant to inform your clients of the terms 
and conditions of each supplier – as each 
supplier may have different policies, includ-
ing refunds or possible penalties for changes 
and cancellations.  Also make sure you are 
up to date on suppliers allowing changes or 
cancellations due to COVID-19.  These are 
changing often so be sure to keep checking.
Reference Only Official Sources – It is im-
portant that travel agents are using official 
sources to get the most up-to-date infor-
mation on their clients’ destinations and to 
encourage their clients to refer to these re-
sources so that they can make an informed 
decision. The Travel Advice and Advisories 
under the department of Global Affairs are 
the Government of Canada’s official source 
of destination-specific travel information.  

MS: How many complaints did the ACTA 
get since the beginning of Coronavirus 
outbreak?
ACTA: ACTA does not have any complaints 
with regard to this situation and that is not 
really our role.  We are a trade association 
and an advocacy group for travel agents. 
We recently conducted a brief survey of 
our members which revealed that they 
were getting calls from clients looking for 
reassurance and wanting to know their 
options if they want to change or postpone 
or cancel their travel plans. The survey also 

showed that most bookings were coming 
in as normal for the Caribbean and Mexico. 

MS: Canada welcomed a record 737,000 
Chinese tourists in 2018. With $90 billion 
in total economic activity and 1.7 million 
jobs related to the sector, tourism is one of 
the big national industry that contributes 
to Canadian GDP. What are the losses to 
travel industry? 
ACTA: ACTA would have no way to meas-
ure this and at this stage it would be diffi-
cult to measure as there are many different 
sectors: airlines, cruise lines, hotels, car 
rental companies and travel agents.

MS: Can we cancel a trip during the cor-
onavirus outbreak and get reimbursed?
ACTA: This would be up to each individual 
company that the consumer has booked 
with and also what type of travel insurance 
was purchased. I would recommend you 
contact some travel insurance companies 
to understand how travel insurance works 
in these circumstances. Each individual 
travel supplier would have their own poli-
cies and cancellations policies and terms 
and conditions. 

MS: What type of travel insurance should 
we buy? 
ACTA: Travel agents are your best resource 
to explain all of the different types of travel 
insurance coverage that is offered.

MS: The Canadian government has issued 
an advisory to avoid non-essential travel to 
China, Iran and parts os South Korea. What 
happens if people want to cancel a trip that 
doesn’t include none of those destinations?
ACTA: Then they likely cannot cancel with-
out penalty, but this would be covered 
by the individual terms and conditions of 
the company (s) they are travelling with.  
Sometimes consumers can get some reim-
bursement if they cancel far enough out be-
fore departure and have not yet paid in full.

Joana Leal/MS
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Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

416-653-8938
Jason Ferreira, B. Comm, RCIC immigration4canada.ca

1560 Bloor St W, Toronto

Permits de trabalho abertos (qualquer empresa) 
para juventude (18 a 35 anos), processos de residência 

permanente, ofertas de trabalho podem resultar 
em permits de trabalho temporários ou permanentes

Your #1 Choice to Portugal

Lisboa • Porto • Faro
Contacte o seu
Agente de Viagens
TEL: (416)599-3340
FAX: (416)599-3405
WATS: 1-800-268-9135

70 Yorkville Ave, Unit UR10
Toronto, ON M5R 1B9
info@accordtours.com
accordtours.com
Ont.Reg#1649491

Covid-19
The challenges of traveling
With the global spread of the new corona-
virus, Covid-19, and with the fears that this 
virus has generated, the travel industry is 
one of the sectors most affected, eco-
nomically. There have been countless can-
cellations and delays that are causing an 
inevitable impact at both ends of the spec-
trum—the travellers and the travel industry.

Milénio Stadium had the opportun-
ity to speak to Dorian Werda, Vice 
President of Operations at Travel In-

dustry Council of Ontario (TICO), to hear her 
perspective on this matter.
Milénio Stadium: The effects of Covid-19 
on world’s economy are already notice-
able. Tourism is one the most affected 
sectors. One of TICO’s main missions is to 
protect travel consumers. In this context, 
what are your biggest concerns?
Dorian Werda: The current situation 
with COVID-19 is a very challenging one 
for travellers, as conditions are fluid and 
changing day by day.
As the regulator for travel agencies, web-
sites and tour operators in Ontario, one 
of our key considerations is ensuring that 
when consumers do decide to book travel 
that they have the information they need 
to make an informed decision.

Similarly, if a consumer has already booked 
travel, it’s important for the travel agency 
or tour operator to update the consumer if 
there are changes to something that was 
advertised that would have impacted the 
consumer’s decision to book in the first 
place. All TICO-registered travel agencies 
are required to inform their clients about the 
availability of travel insurance, which can be 
especially important in a rapidly-changing 
environment like we have with the Corona-
virus/COVID-19. Consumers should under-
stand what their insurance policies cover 
and what conditions need to be met if they 
choose to cancel future travel, as not every 
reason for cancelling may be covered.
We encourage consumers to keep the lines 
of communication open with their travel 
agency so that they have the latest infor-
mation about their destination and can 
make an informed decision. 

MS: In the event of travel cancellations, 
what type of protection can affected con-
sumers have? Will they be compensated?
DW: For consumers whose travel is im-
pacted the Coronavirus/COVID-19, we 
encourage them to speak to their travel 
agent (if they booked with one), who will 
have the latest information from airlines 
and other travel suppliers. 

Although consumers are subject to the 
terms and conditions of the travel services 
purchased, consumers should contact their 
travel agent to see if a concession or good-
will gesture is available from the travel 
suppliers, which could include the ability 
to cancel for a refund and/or the ability to 
rebook at no additional cost.
Additionally, consumers are encouraged to 
reach out to their insurance companies and 
credit cards to see if they have travel cancella-
tion or interruption insurance, or the ability to 
request a refund on their credit card.

MS: What guarantees can customers have 
that the travel agency market remains re-
liable and fair?
DW: In Ontario, all travel agencies, includ-
ing websites, are regulated and have to 
follow consumer protection laws. An im-
portant aspect of that consumer protection 
is ensuring that consumers have the infor-
mation they need to make a well-informed 
decision about their travel.
When navigating a complex environment, 
like the current Coronavirus/COVID-19 
outbreak, it can be difficult for consumers 
to know what their options are and where 
to get credible information.
When consumers book travel with a 
TICO-registered travel agency or website, 

they’re not alone. Navigating a worldwide 
health concern, with suppliers that can 
be located internationally, can be compli-
cated, but Ontario’s travel agents are well-
equipped to answer questions and provide 
the advice consumers need to understand 
their options. In the unlikely event that 
a consumer has a complaint or concern 
about their travel agency, they can contact 
TICO for assistance.

Catarina Balça/MS

Dorian Werda, Vice President of Operations at TICO
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O coronavírus tem atacado em várias 
frentes: tem, por exemplo, feito com que 
cidadãos fiquem de quarentena e fecha-
dos em casa, tem fechado fábricas, sus-
pendido a produção de diversos bens, 
interrompido ou influenciado a normal 
circulação dos transportes públicos, can-
celado/adiado diversos eventos das mais 
variadas áreas por todo o mundo, abala-
do bolsas e provocado grande preocu-
pação com uma possível desaceleração 
da economia - não só na China como em 
todo o mundo. Mas… e o desporto? Não, 
nem esse escapa!

O MotoGP do Qatar, a meia-marato-
na de França, partidas referentes à 
liga italiana de futebol e uma com-

petição internacional de badminton nas 
Caldas da Rainha, em Portugal, são ape-
nas alguns exemplos de eventos que foram 
cancelados como medida preventiva em 
relação a este vírus.

E em Portugal? Como será que os clubes 
de futebol portugueses vão conseguir “fin-
tar” o COVID-19? 

A crescente preocupação com o maior 
número de casos que se têm vindo a co-
nhecer em Portugal – são já nove, até fecho 
desta edição -, e em países bem próximos, 
como é o caso de Espanha, França e Itália, 

levou a que, na passada sexta-feira, dia 
28 de fevereiro, se realizasse uma ação de 
sensibilização dos colaboradores da Liga 
Portuguesa de Futebol. Uma ação interna, 
conduzida pela enfermeira Ana Pereira, 
parte integrante de um Grupo Coorde-
nador Local do Programa de Prevenção e 
Controlo de Infeções e de Resistência aos 
Antimicrobianos, que explicou aos cola-
boradores da Liga presentes a situação que 
se vivia até aquele dia e que medidas de-
veriam ser tomadas, segundo as recomen-
dações da Direção Geral de Saúde (DGS) e 
da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
quando vírus se manifestasse em Portugal 
– algo que veio mesmo a acontecer, esta 
segunda-feira, dia 2 de março.

Para além disso, e numa ótica de preven-
ção, a Liga juntou-se à DGS e à Associação 
Nacional de Médicos do Futebol (AMEF) 
para realizarem ações de formação sobre 
este surto em todas as Sociedades Despor-
tivas da Liga NOS e da LigaPro, com vista 
a esclarecer eventuais dúvidas e divulgar 
quais as medidas a serem tomadas no fute-
bol profissional.

Estas ações de formação tiveram início 
na terça-feira, dia 3 de março, com o Esto-
ril Praia, Casa Pia AC, Benfica, Benfica B e 
CD Cova da Piedade. Na quarta-feira (4) foi 
a vez do CD Mafra, Belenenses, Vitória FC e 
Sporting, seguindo-se, na quinta-feira (5), 

a UD Oliveirense, o Tondela, o Académico 
de Viseu e o SC Covilhã. Para o dia de hoje 
(6) estão previstas formações na Académi-
ca e no GD de Chaves. Boavista, Gil Vicen-
te, FC Porto e FC Porto B e CD Feirense se-
rão visitados na segunda-feira (9), 

Leixões, Varzim, Rio Ave e Famalicão 
na terça-feira (10) e SC Braga, Vitória SC, 
CD Aves e Paços de Ferreira na quarta-fei-
ra (11). Na quinta-feira (12), SC Farense, 
Portimonense, Nacional, Marítimo, Santa 
Clara e Vilafranquense assistirão à ação de 
formação via videoconferência. Mais tarde, 
nesse mesmo dia, será a vez do FC Penafiel 
e do Moreirense.

Em relação às possíveis implicações no 
calendário da Liga, sabe-se que a Comissão 
Permanente de Calendários da Liga reuniu 
esta segunda-feira (2), na sede da Liga Por-
tugal, onde marcaram presença diversos 
representantes de Sociedades Desportivas 
que atuam na Liga NOS e na LigaPro, com o 
objetivo de definir os procedimentos a ado-
tar caso a situação em Portugal tome mais 
graves proporções.

Entre outras medidas, ficou decidido 
que, conforme podemos ler no website da 
Liga, “caso seja decretada a realização de 
jogos à porta fechada, haverá acatamento 
nos jogos das competições profissionais por 
parte de todas as entidades envolvidas”. No 
caso de um jogo necessitar de ser adiado, a 

decisão estender-se-á aos restantes jogos 
da jornada, como forma de “manter o equi-
líbrio competitivo”. 

Tendo em conta que já nenhuma equipa 
portuguesa se encontra a disputar a Liga 
dos Campeões ou Liga Europa, a ronda será 
assim reprogramada para as datas destina-
das a estas competições europeias.

A Liga admite também a possibilidade de 
se realizarem jogos à porta fechada – em 
Itália, de resto, decidiu-se que todos os jo-
gos da Serie A serão realizados sem público 
até dia 3 de abril.

A “preocupação” relativa aos compro-
missos internacionais da Seleção Nacional 
portuguesa agendados para o final do mês 
de março também foi manifestada neste en-
contro, tendo em conta que se trata de “jo-
gos sem apuramento em causa e que trarão 
deslocações desnecessárias de atletas”.

O futebol português parece assim ter a 
sua tática delineada para fazer frente ao 
Covid-19, ainda que tudo seja bastante 
recente no país. Clubismos e patriotismos 
à parte, nos dias de hoje quem merece 
erguer a “taça” da vitória frente a este 
terrível surto não é apenas um país, mas 
todo o mundo. Afinal, é a saúde de todos 
nós que está em jogo.

Inês Barbosa/MS
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960 St. Clair Avenue West, Toronto, Ontario
(647) 748-0960    PioneersGallery.ca

Saúde em jogo
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À hora de fecho desta edição, em Portu-
gal foram confirmados nove casos de CO-
VID-19 e no Canadá o número de casos 
positivos está agora em 37. O vírus che-
gou a três províncias canadianas- Ontário 
(22 casos), Columbia Britânica (13 casos) e 
Quebec (dois casos).  Esta semana a Cana-
dian Chamber of Commerce informou que 
“as pequenas e médias empresas se devem 
começar a preparar, sem entrar em pânico, 
para uma possível pandemia de COVID-19” 
e recomenda que estas considerem medi-
das como uma nova linha de crédito ou o 
teletrabalho. 

No passado fim de semana alguns ca-
nadianos decidiram abastecer-se e 
algumas prateleiras da rede de su-

permercados americana Costco ficaram 
vazias. As redes sociais foram inundadas 
de fotografias onde os clientes mostravam 
prateleiras sem produtos e filas interminá-
veis. Mas será que os portugueses também 
estão a fazer o mesmo? O Milénio Stadium 
falou com Paulo Távora, responsável pela 
loja Távora Foods em Mississauga, que nos 
garantiu que no retalho continua tudo den-
tro da normalidade. 

O grupo de retalho Távora Foods tem 
três lojas na GTA, duas em Toronto e uma 
em Mississauga e emprega cerca de 100 
pessoas. O empresário, que está atualmen-
te em Portugal, tem acompanhado tudo à 
distância. “Estou atento às notícias, tanto a 
nível nacional como internacional e para já 
ainda não estamos a sentir nada de atípico. 
O abastecimento e o consumo mantêm-se 
normais. Em Portugal ainda não vi nin-

guém a utilizar máscara, tanto no aeropor-
to como pelas ruas”, informou.

A loja trabalha essencialmente com pro-
dutos portugueses. “Não importamos nada 
da China e os nossos produtos de Portugal 
continuam a chegar dentro do mesmo pra-
zo. Um contentor demora em média três 
semanas, mais ou menos um mês. Acho 
que os empresários, tal como a opinião pú-
blica, devem manter a calma, não vale a 
pena entrar em alarmismos. Além do mais 
o número de casos em Portugal e no Cana-

dá ainda é baixo quando comparado com a 
China ou com outros países”, explicou.

No entanto, o empresário partilha a 
preocupação da Canadian Chamber of 
Commerce e acredita que os pequenos 
empresários vão ser os primeiros a sentir 
uma eventual recessão económica. “Os 
pequenos grupos são sempre mais vul-
neráveis, os grandes têm outra dimensão 
e estão sempre mais bem preparados. Na 
minha opinião há o risco de uma recessão 
económica, mas não será só no Canadá, 

vai acontecer à escala mundial porque 
hoje os países dependem muito uns dos 
outros e quando uma economia tem pro-
blemas, as outras também acabam por 
sofrer as consequências”, adiantou. 

O Governo português garante o paga-
mento de salários a quem ficar de qua-
rentena, devido ao COVID-19, e dá cinco 
dias às empresas públicas para criarem 
planos de contingência. Até agora, a ní-
vel mundial, já foram infetadas 97.873 
pessoas em 78 países.

Joana Leal/MS

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1

 Toll Free:  1 .877.389.7979 | info@torontovanity.com | www.torontovanity.com

Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM

Retalho alimentar ainda não 
sentiu impacto do COVID-19
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Contaminados pelo medo de sermos contaminados?
O mundo foi contaminado por um vírus e também, ou principalmente, pelo medo. Diariamente ouvimos que o número de pessoas infetadas por coronavírus, COVID-19, 
subiu. E o que também aumenta é o número de mortes associadas a este vírus. No entanto, se por um lado somos alertados para que estejamos atentos e tenhamos os 
cuidados necessários para que não sejamos infetados, por outro ouvimos falar em exagero mediático e em propagação desnecessária e perigosa de pânico. 
Nesta edição do jornal Milénio Stadium, procurámos saber a opinião de pessoas que, de uma forma ou de outra, estão diretamente ligadas a este assunto pela sua profis-
são. Seja pela saúde, seja pelo atendimento ao público – um público geralmente doente –, seja pela economia que, muito se fala, poderá também estar a ser contaminada. 

Catarina Balça/MS

Gonçalo Sarmento, médico

1- Que receios sente em relação ao coronavírus? 
O coronavírus, particularmente na sua mutação 

COVID-19, tem causado uma epidemia à escala global. 
Causa um síndrome gripal, que na sua pior manifesta-
ção pode causar uma pneumonia, estando os doentes 
idosos e portadores de doenças crónicas mais expos-
tos às suas complicações. A mortalidade parece ser se-
melhante à da gripe, contudo os dados ainda não são 
suficientemente claros. Obviamente que pelas carac-
terísticas de uma epidemia, nós médicos temos dois 

tipos de receios: em primeiro lugar a exposição dos doentes mais frágeis ao vírus, em 
segundo da repercussão na sociedade e das consequências da mediatização da doen-
ça. Parece, no caso português, que o segundo receio tem sido significativamente mais 
prejudicial, atendendo ao número de casos que se tem verificado no país. 

2- De que forma tenta evitar ficar contaminado? 
Os cuidados são exatamente os mesmos que devemos ter para evitar a gripe. Lavar as 

mãos frequentemente ou utilizar gel desinfetante, ter o cuidado de tapar a boca com o an-
tebraço quando se tosse, evitar multidões e contactos físicos (até dois metros) com pessoas 
doentes. Se por acaso se sentir constipado ou com sintomas respiratórios, deve utilizar 
uma máscara (não pela proteção individual, mas para proteção de quem o rodeia).

3- Há alguma coisa que tenha deixado de fazer com medo de ser infetado?
Não. As pessoas devem perceber que o essencial passa por ter cuidados de higiene 

básicos, e a sociedade civil não pode deixar de realizar as suas regulares tarefas. Claro 
que alguns contactos, nomeadamente com as regiões do mundo mais afetadas, devem 
ser evitados, mas o dia a dia das pessoas deve decorrer sem sobressaltos. 

4- Segundo as notícias que nos vão chegando, sabemos que países como a China e Itá-
lia, por exemplo, estão com falta de abastecimento no setor alimentar. Já tem ou está 
a pensar ter algum tipo de armazenamento de comida em casa? Ou considera que isso 
é um exagero? 

Uma das consequências da mediatização é a da propagação do medo e do pânico. 
Não tenho medo e julgo que todos devem estar tranquilos, cumprir com as medidas 
de prevenção de disseminação das infeções e desenvolver as nossas atividades com 
normalidade. Assim sendo, as compras realizadas devem-se enquadrar nas nossas ne-
cessidades habituais e não regidas pelo medo ou histeria coletiva. 

5- Preocupa-se com as consequências que este vírus possa ter no orçamento familiar? 
Nomeadamente com eventuais aumentos de preços?

De momento não. É óbvio que ainda estamos na fase disseminação do vírus e por-
tanto é ainda imprevisível sabermos como é que as pessoas se vão comportar e se as 
estratégias dos sistemas de saúde na prevenção e na educação para a saúde vão ser 
eficientes. Mais do que da doença, a contenção do medo e da histeria serão fundamen-
tais na gestão dos problemas económicos inerentes a esta epidemia, que parece algo 
sobrevalorizada quando comparada com outras doenças no panorama mundial. 

VOX  POP

Catarina Marques, 
enfermeira instrumentista 

1- Que receios sente em relação ao coronavírus?
Contágio fácil, após o aparecimento dos sintomas é 

incapacitante e, deste modo, impede que os doentes 
mantenham as suas rotinas. 

2- De que forma tenta evitar ficar contaminada?
Se tiver conhecimento de alguém que esteve nos 

países com maior número de pessoas infetadas, evito 
o contacto no provável período de incubação. Se alguém apresenta sinais da infeção, 
respeito as medidas de proteção como as máscaras, luvas e usar desinfetante.

3- Há alguma coisa que tenha deixado de fazer com medo de ser infetada?
Sim, tinha uma viagem ao norte de Itália no fim de março e já não vou. Respeitei o 

período de provável segurança para ir visitar uma amiga que chegou do norte de Itália.

4- Segundo as notícias que nos vão chegando, sabemos que países como a China e Itá-
lia, por exemplo, estão com falta de abastecimento no setor alimentar. Já tem ou está 
a pensar ter algum tipo de armazenamento de comida em casa? Ou considera que isso 
é um exagero? 

Não tenho e acho um exagero.

5- Preocupa-se com as consequências que este vírus possa ter no orçamento familiar? 
Nomeadamente com eventuais aumentos de preços?

Sim, é preocupante um possível abalo económico e consequentemente aumento 
dos preços.
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Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

www.mileniostadium.com
O mesmo de sempre, mas melhor!

VOX  POP
António Faria, economista 

1- Que receios sente em relação ao coronavírus?
Que se torne uma epidemia com números eleva-

dos e a nível global e que seja mais mortífera do que 
se pensa.

2- De que forma tenta evitar ficar contaminado?
Penso que é difícil tomar muitas precauções porque 

se transmite também ao toque. Tentar evitar andar em 
transportes públicos em horas de ponta é a única forma 
que vejo. De resto fazer a vida normal e despreocupada.

3- Há alguma coisa que tenha deixado de fazer com medo de ser infetado?
Lavo as mãos bem mais vezes e uso desinfetante diariamente. Já pensei que se os nú-

meros aumentarem muito vou passar a usar sempre a minha viatura pessoal para todas 
as deslocações

4- Segundo as notícias que nos vão chegando, sabemos que países como a China e Itá-
lia, por exemplo, estão com falta de abastecimento no setor alimentar. Já tem ou está 
a pensar ter algum tipo de armazenamento de comida em casa? Ou considera que isso 
é um exagero? 

Pessoalmente considero um exagero, mas vai depender da perceção de toda a cadeia 
de quem produz e da distribuição até ao supermercado.

5- Preocupa-se com as consequências que este vírus possa ter no orçamento familiar? 
Nomeadamente com eventuais aumentos de preços?

Acho que não vai haver esse problema. Assim que houver mais números e uma es-
tatística mais detalhada, penso que se irá ver que a taxa de morte é idêntica a uma 
pneumonia e pouco acima de uma gripe normal.

Mafalda Valente, farmacêutica 

1- Que receios sente em relação ao coronavírus?
O meu maior receio é que a população portuguesa, 

enquanto sociedade, não saiba reagir de forma racio-
nal e responsável caso a propagação do COVID-19 se 
torne epidémica no nosso país. Devemos ter cuidados 
e precauções extra, mas sem margem para alarmismo 
e comportamentos extremos. 

2- De que forma tenta evitar ficar contaminada?
A minha profissão implica contactar com pessoas 

diariamente e grande parte delas estão doentes. Os apertos de mão, mexer em objetos 
pessoais como cartão multibanco, dinheiro, telemóvel e receitas em papel são inevi-
táveis… Assim sendo a minha principal preocupação é lavar frequentemente as mãos 
ou desinfetar com álcool gel e evitar tocar no rosto sem fazer a higienização das mãos 
previamente. Pequenos gestos, muito importantes!

3- Há alguma coisa que tenha deixado de fazer com medo de ser infetada?
Até ao momento não modifiquei nada no meu dia a dia com medo do coronavírus. 

Vou ao ginásio, às compras, locais públicos e afins sem qualquer receio. Vou inclusiva-
mente viajar na próxima semana! 

4- Segundo as notícias que nos vão chegando, sabemos que países como a China e 
Itália, por exemplo, estão com falta de abastecimento no setor alimentar. Já tem ou 
está a pensar ter algum tipo de armazenamento de comida em casa? Ou considera 
que isso é um exagero? 

Ainda não pensei em abastecer a despensa lá de casa. Sei que em situações como esta 
a população pode entrar em desespero e ter este tipo de comportamento. É importante 
que as entidades competentes alertem os portugueses para serem racionais de forma a 
evitar ruturas de stock de bens essenciais como temos visto noutros países. 

5- Preocupa-se com as consequências que este vírus possa ter no orçamento fami-
liar? Nomeadamente com eventuais aumentos de preços?

Infelizmente o aumento de preços é uma realidade que tenho assistido de perto. Devi-
do à imensa procura e à reduzida oferta de máscaras e álcool gel, os poucos fornecedores 
que disponibilizam este tipo de equipamento aumentaram o preço destes produtos de 
forma brutal e a verdade é que as pessoas continuam a comprar. Tenho consciência de 
que o mesmo se irá passar noutros setores caso a propagação deste novo coronavírus se 
descontrole no nosso país. Mas de momento não é algo que considere preocupante. 
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Editorial versão em inglês

Financialvirus – 19
As the earth rotates around its axis every 
24 hours and warms itself around the sun 
every 365 days, its residents walk its flat 
surfaces experiencing fear and courage 
almost on a constant basis. 

The ideas of March which are a har-
binger of doom are here and millions 
have embraced the fact that they 

could be next in acquiring the corona virus. 
Everywhere you turn the churning of news 
relates the potential of cataclysmic results 
of this virus and its effects on both health 
and finances. These ramifications are not 
restricted to one area and are having an ef-
fect worldwide. So, what to do and how do 
you disseminate the myriad of information 
coming your way? Most continue to walk 
this flat Earth in a normal way, not oblivious 
to the world circumstances, but continuing 
with their lives in a normal way. 

How is the COVID-19 virus affecting 
individuals financially as the virus pro-
gresses? Governments have not provid-
ed sufficient information about both the 
spread of the virus and economic conse-
quences on our daily lives. The reported 
cases of infected people continues to rise 
as precautionary measures don’t appear 
to be slowing down the spread of the 
virus. About 97,000 people have tested 
positive globally with about 3,300 deaths 

representing about 3.4% death rate. 
Comparatively the swine flu, which was 
more infectious, killed about 1.5% of the 
infected people. Older adults and people 
with underlying health conditions are at 
increased risk of becoming seriously ill. 
75% of the deaths are accounted for by 
people with pre-existing illness and 80% 
over the age of 60. Children have not been 
affected. Protection measures continue 
to be recommended by practicing good 
hand hygiene with frequent washing 
and/or use of hand sanitizer. Avoid those 
coughing or sneezing. 

The virus is starting to take a big toll 
on the global economy, but more specific 
data showing the severity of the downturn 
will only be known in several weeks. The 
world markets have dropped significant-
ly and with them your investments have 
lost considerable value. The worst 1-week 
loss since 2007-2009. Experts suggest 
not to panic and redeem at times such as 
these as with every drop there will be a 
recovery. Every country with exposure to 
China will feel the slowdown. Patience is 
key for economic recovery, including the 
downturn in Canada. 

An example of financial meltdowns is 
Corona beer where in 2019 Americans 

had an 80% positive view of the beer 
and it’s now at 50%. This is an example 
of the spread of fear where even word 
association can have an effect on global 
corporations. Loss of jobs through tem-
porary layoffs will be announced as the 
economy slows down. 

Some suggest that this virus was cre-
ated purposely to benefit the corporate 

world as the global economy needed an 
adjustment. These tunnel visionaries only 
see the world at the bottom of their feet. 
Conspiracy theories only feed fear be-
cause there is no data back-up to support 
the claims. Only individuals can stop the 
virus by taking personal responsibility 
both bodily and financially. 

 Manuel DaCosta/MS

O Mundo Financeiro Atual 
Coronavírus e preocupações financeiras

Embora as ações dos EUA tenham diminuí-
do amplamente os temores de coronavírus 
nas últimas semanas, parece que as preo-
cupações mudaram para a temporada de 
lucros do primeiro trimestre, com muitos 
investidores a sugerir que o surto terá um 
efeito prejudicial nos resultados das empre-
sas do S&P 500. Embora esse resultado não 
possa ser completamente descartado, eu 
não estou a ver no momento os sinais re-
veladores (ou seja, orientação negativa ex-
cessiva, cortes significativos de EPS), para 
sugerir que uma deterioração do ambiente 
de ganhos é iminente, na minha opinião. 

De facto, acredito que ainda há mui-
tas incógnitas para determinar com 
precisão o impacto que teria sobre 

as ações dos EUA, independentemente do 
que está a ser falado na comunicação social. 
No entanto, não há dúvida de que áreas es-
pecíficas do mercado estão a ser impactadas 
notavelmente por esse surto. No entanto, 

mesmo para essas empresas, as perspetivas 
fundamentais de longo prazo permaneceram 
praticamente intactas. Portanto, embora o 
coronavírus certamente exija uma monito-
rização persistente nos próximos meses, não 
acredito que os investidores devam entrar 
em pânico, apesar de mais de 40 bancos em 
todo o mundo já terem cortado as taxas de ju-
ros e o Canadá pode optar por fazer o mesmo.

Diante do potencial de uma economia 
doente por causa do coronavírus, os ban-
cos centrais de todo o mundo devem tentar 
inundar o sistema com dinheiro barato, na 
esperança de que esse seja o remédio que a 
economia precisa para melhorar. Normal-
mente, em tempos de incerteza, o investi-
dor irá considerar a relativa segurança da 
economia dos EUA. Mas a maior economia 
do mundo também vai lidar com a dissemi-
nação do coronavírus. E, apesar de baixar 
as taxas três vezes no ano passado, não está 
imune à tendência de taxas mais baixas.

Davos 2020:

A corrida pela escala global
Quando os líderes empresariais se reu-

niram em Davos (Suíça) em 1971, o mundo 

estava profundamente dividido e não era 
totalmente claro que os capitalistas aguen-
tariam o dia. Os EUA estavam a perder para 
os comunistas no campo de batalha, o so-
cialismo estava a ganhar nas ruas, a política 
monetária lutava por credibilidade e os jo-
vens estavam a desafiar as multinacionais 
que vieram definir o comércio global.

O capitalismo venceu e, para a grande 
maioria das pessoas, o mundo tornou-
-se um lugar melhor – mais aberto, mais 
educado, mais inovador e, na maioria das 
vezes, mais próspero. Mas no 50º Fórum 
Económico Mundial em Davos, no mês 
passado, uma nova divisão global tornou-
-se evidente. Após meio século de globali-
zação, de regras e ambições que levaram o 
mundo até o final da Guerra Fria, a ascen-
são da Internet e a explosão da computação 
móvel, o mundo está a enfrentar novos de-
safios e novas questões. E, mais uma vez, 
uma nova geração está a exigir ação. 

Os mercados financeiros, negócios es-
paciais e comerciais também estavam 
na agenda, enquanto os líderes políticos 
e empresariais do mundo se reuniam na 
cúpula deste ano. Como seria de esperar, 
a crise climática estava em foco quando 
ativistas e críticos colidiram no Fórum 

Económico Mundial.
Embora houvesse muitos notáveis no 

mundo, a adolescente ativista Greta Thun-
berg reiterou sua mensagem sobre a crise 
climática no fórum do ano passado, dizen-
do aos líderes que “a nossa casa ainda está a 
pegar fogo” e que sua inação estava “a ali-
mentar as chamas a cada hora”. Thunberg 
disse que as empresas e os governos teriam 
de cumprir com o corte de emissões e pro-
mover o desinvestimento em combustíveis 
fósseis ou serem forçados a explicar aos 
seus filhos por que estavam a desistir da 
meta de aquecimento global de 1,5 graus 
Celsius “sem nem sequer tentar”. Ela de-
clarou “ao contrário de você, a minha ge-
ração não vai desistir sem lutar”.

O secretário do Tesouro dos EUA, Steven 
Mnuchin, criticou Thunberg dizendo que a 
jovem de 17 anos deveria estudar economia 
na faculdade antes de dar uma palestra so-
bre investimentos em combustíveis fósseis. 
Em resposta a Mnuchin, Thunberg disse 
que “não é necessário um diploma univer-
sitário em economia” para entender que os 
subsídios em andamento aos combustíveis 
fósseis e o nosso orçamento de carbono 
restante “não se somam”.

Peter Ferreira
Opinião
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“Nós brincamos muito 
com assuntos sérios, 
como a religião, mas 

sempre com muito 
respeito, só queremos 

fazer rir, não queremos 
ofender ninguém.”

Derrick DeMelo • Manager e ator do grupo

Aberto todos os dias do ano. Domingo a quinta 7am - 10pm. Sexta e sábado 7am - 12am.

905-296-6064    230 James St North, Hamilton
Bakery & Pastries

Temos coscurões todos os dias. Bolos para todas as ocasiões por encomenda.

Portuguese Kids podem chegar 
ao streaming em breve
Os Portuguese Kids passaram pela Casa 
dos Açores de Ontário e os três espetácu-
los tiveram lotação esgotada. Ao Milénio 
Stadium o grupo explicou como está a lidar 
com o novo coronavírus – o COVID-19. 

“Fomos ao Shoppers Drug Mart e o de-
sinfetante para as mãos estava esgota-
do. E então fui a casa da titia, que fica 

ali mesmo ao fundo da rua, e coloquei Ly-
sol nas mãos. O Derrick desinfetou as mãos 
com Windex (risos)”, disse Brian Martins, o 
principal guionista deste projeto cuja família 
é oriunda dos Açores, da ilha de São Miguel.

O grupo nasceu em 2004, em Fall River, 
numa das maiores comunidades portugue-
sas, nos EUA, numa altura em que a cultura 
portuguesa era pouco explorada pela co-
média. Brian e Derrick DeMelo cresceram 
na mesma vizinhança e são amigos de in-
fância. “Fizemos a primeira comunhão e o 
crisma juntos, sempre fomos amigos. Um 
dia a comédia tornou-se um assunto sério 
e fomos todos estudar improviso para uma 
escola em Boston. Naquela época o nos-

so grupo tinha mais elementos e a cultura 
portuguesa não era muito explorada pelos 
humoristas”, contou Derrick DeMelo, ma-
nager e ator do grupo cuja família é natural 
da ilha de Santa Maria. 

O grupo reconhece que os portugueses 
são um público difícil e revela que em bre-
ve o projeto poderá chegar ao streaming. 
“Hoje é diferente porque as novas gera-
ções sentem menos dificuldades, mas os 
nossos pais e os nossos avós eram muito 
sérios, a vida deles fui muito difícil e não 
caiu nada do céu. Nós brincamos muito 
com assuntos sérios, como a religião, mas 
sempre com muito respeito, só queremos 
fazer rir, não queremos ofender ninguém. 
Em relação ao streaming ainda não po-
demos avançar nada, mas fiquem atentos 
porque em 2020 vai acontecer algo em 
grande”, adiantou o manager.

Amanda Garcia já participou no “Portu-
guese Wedding” e nos próximos sketches 
os Portuguese Kids prometem aumentar a 
participação feminina. “Hoje vamos im-
provisar bastante e temos muitos sketches 

de interação com o público. Fiz uma au-
dição há dois anos e entrei no Portuguese 
Wedding. A minha mãe era capaz de gostar 
que eu casasse com um português. Hoje vou 
atuar pela primeira vez em palco, estou um 
bocadinho nervosa”, disse ao nosso jornal. 

O público delirou com a versão portu-

guesa de “Grease”, “Dirty Dancing”; “For-
rest Gump”; “Titanic” e “Fast and Furious” 
e nem os sucessos de TV “Survivor” e “90 
Days Fiancé” escaparam ao olhar crítico da 
dupla luso-americana.  

Há quatro anos o grupo criou uma loja 
online onde vende artigos de merchandi-
sing, nomeadamente as célebres t-shirts 
com slogans criativos. O grupo promoveu 
a nova linha de t-shirts para mulher com 
o slogan “Portuguese Girls are hot like a 
Pimenta, sweet like a Queijada and strong 
like Aguardente”, mas os clássicos “Juízo 
na cabeça” e “I’m not Yelling, I’m Portu-
guese” continuam disponíveis para venda.

Os Portuguese Kids voltam ao Canadá a 
20 e a 21 de março para atuar em Brampton, 
no Bramalea Lions Hall, e em London, no 
Imperio Banquet Hall. Se estiver interessado 
em passar férias com a dupla de comedian-
tes, o grupo está a preparar uma tour a São 
Miguel e à Madeira - uma parceria com uma 
agência de viagens norte-americana que 
deverá acontecer entre 2 e 11 de outubro. 

Joana Leal/MS
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Iconografia e Pop Art invadem 
Galeria Almada Negreiros

A Galeria Almada Negreiros, na Univer-
sity Avenue, inaugurou ao público a ex-
posição “Jovens artistas da comunidade 
portuguesa”. A mostra vai da iconografia 
até à pop art e está patente ao público 
até 10 de março. 

Carla Antunes é uma artista plástica 
com formação em Design Gráfico 
que se deixou encantar cedo pela 

pintura. “Antes de começar a licenciatura 
estudei ilustração gráfica e foi aí que des-
cobri que gostava de misturar gráfico com 
ilustração. Nestas obras retrato iconogra-
fia portuguesa, de uma forma mais ilus-
trativa com textura e relevo, ou seja, que 
provoque um pouco de sensação e de mo-
vimento que poderá ser interpretado pelo 
público de diferentes formas. Os quadros 
foram criados para o Pavilhão Português 
do Carassauga e têm muitas referências a 
Lisboa, a Aveiro e a Viana. Queria agra-
decer ao Consulado de Portugal, ao meu 
marido e ao PCCM por ter emprestado al-
gumas obras para poder fazer esta exposi-
ção”, informou ao nosso jornal.

Carla já expôs na Casa das Beiras de To-
ronto e no Clube Português de Mississau-
ga. O seu grande sonho é que as suas obras 
cheguem ao mobiliário. “Gostava de fazer 
grandes impressões em tela e adaptá-las a 
peças de mobiliário, como por exemplo so-
fás. É um projeto que para já está na gaveta 
porque vou ainda não encontrei patrocina-
dores”, avançou.

Daniel Ramalho nasceu em Portugal, 
mas veio para o Canadá com três anos. O 
encanto pelas artes surgiu cedo e foi sem-
pre apoiado pelos pais. “Quando era pe-
queno gostava muito de pintar e tive a sorte 
de os meus pais me incentivarem. Eu gosto 
de misturar Pop Art com Autorretrato, rea-
lidade com cartoons, se quiserem. Cresci 
com música dentro de casa, a minha mãe 
ouvia muito os discos da Amália Rodrigues 
e mais tarde descobri o António Variações 
e fiquei fã, então achei que era interessante 
pintá-lo. O meu cabelo cor-de-rosa foi só 
uma experiência (risos).”, referiu.

Daniel já expôs na Peach Gallery e o seu 
grande sonho é viver da pintura a tempo 
inteiro. “Eu sei que a arte é um mercado di-
fícil, mas gostava de fazer mais exposições 
e o meu grande sonho é viver da pintura a 
tempo inteiro”, disse.

O Consulado de Portugal garante que o 
espaço está sempre disponível para novos 
artistas e durante a exposição algumas das 
obras acabaram por ser compradas. “Esta 
ideia surgiu quando cheguei a Toronto e fui 
introduzido à comunidade portuguesa. Al-
guém me disse que deveríamos fazer uma 
exposição com jovens talentos da nossa 
comunidade e quando tive a oportunidade 
foi exatamente isso que fiz. A ideia é repetir 
esta iniciativa com outros jovens, basta en-
viarem um e-mail para o Consulado. Am-
bos aceitam encomendas e por isso seria 
bom se as empresas portuguesas compras-
sem estas obras”, avançou o Cônsul-Geral 
de Portugal em Toronto, Rui Gomes.

Jorge Mouselo, vice-presidente do Clube 
Português de Mississauga (PCCM), com-
prou mais duas obras para o Clube. “Eu 
gosto muito de pintura e acho que é impor-
tante apoiar estes jovens para não deixar 
morrer as nossas tradições e a nossa cultu-
ra. Já tinha comprado ao Daniel o quadro 
da Amália e depois ofereci-o ao clube. A 
Carla já participou no nosso Carassauga e 
este ano vai voltar a participar”, referiu.

O Milénio Stadium sabe que o PCCM vai 
organizar um evento dedicado à cultura 
portuguesa na Câmara Municipal de Mis-
sissauga e que em breve vai tentar entrar 
para o Guinness World Records.

Anabela TaBorda, chair da Little Portugal 
BIA, também marcou presença na exposi-
ção e anunciou que em breve o Little Portu-
gal vai ter uma nova imagem. “No dia 26 de 
março vamos divulgar a nova imagem do 
Little Portugal. Temos um novo logotipo e 
vamos colocá-lo em banners desde a Shaw 
até à Lansdowne para atualizar a imagem 
da BIA. Queremos que as pessoas percebam 
onde estão sem que tenham de ler as pla-
cas com os nomes das ruas, mas claro que 
temos um orçamento limitado. Em 2021 
vamos colocar um galo gigante, com 1,90m 
de altura, 2,80m de comprimento e 1,30m 
de largura no Little Portugal e a decoração 
do galo vai ser levada a concurso. Qualquer 
artista pode participar e depois vamos re-
velar mais detalhes”, partilhou.

A Galeria Almada Negreiros está loca-
lizada junto ao Consulado de Portugal em 
Toronto e esta exposição pode ser visitada 
entre as 8H e as 14H.

Joana Leal/MS

Carla  Antunes com dois dos seus quadrosDaniel Ramalho junto a um dos seus quadros

O artista Daniel Ramalho com a família
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TCDSB cancels all school trips to Europe 
in spring due to COVID-19 fears

Decision made after parents suggested 
trips should be cancelled, board says.

The Toronto Catholic District School 
Board has cancelled all March Break 
and Easter school trips to Europe 

for high school students due to concerns 
about the novel coronavirus.

Shazia Vlahos, director of communi-
cation for the TCDSB, said in an inter-
view with CBC Toronto on Tuesday 
(3) that the decision to cancel the trips 
affects 12 schools. The majority of the 
trips involved travel either to or through 
Italy, she added. “It’s been on the minds 
of officials for quite some time,” Vlahos 
said. “We have received a number of 
inquiries from parents asking us what 
we were going to do, suggesting that we 
should be considering cancelling, given 
some of the growing concerns with the 
cases being spread through Europe,” 
she added. “We want to make sure, if 
our staff and students are travelling, that 
they are safe. We take, of course, any-
thing that might pose a risk to health of 
students and staff seriously.”

The schools affected are: Bishop 
Marrocco/Thomas Merton; Brebeuf Col-
lege; Cardinal Carter; Centro Scuola; 

Father John Redmond; Father Henry 
Carr; Loretto Abbey; Madonna; Mon-
signor Percy Johnson; Neil McNeil; St. 
Basil College; and St. Patrick.

In an email to trustees on Tuesday 
(3), Rory McGuckin, TCDSB director of 
education, said he was told by principals 
of the schools that many parents were 
hoping that the board would cancel the 
trips. He added he made the decision to 
cancel the trips “out of an abundance of 
caution.”

“Our board does not allow travel to 
places that pose a risk to the health of 
our students, and we do not consider 
travel to these countries to be safe,” Mc-
Guckin said. “There exist concerns that 
our students and staff could be exposed 
to to the virus in airports and other pub-
lic spaces, while on tour, or potentially 
even endure lengthy quarantines. The 
senior team believes this is the right 
thing to do in these challenging times.”

McGuckin noted that cancellation in-
surance provisions only take effect once 
the board actually cancels the trips. He 
said schools are not permitted to cancel 
on their own without “suffering conse-
quences” from insurance provisions.

CBC/MS

DJ SKATE NIGHTS 
6 de março, no Nathan Philips Square, Toronto

WINTER LIGHT EXHIBITION 
Uma exibição de iluminação, das 16h às 23h, com entrada gratuita.
Até 29 de março, no Ontario Place, Toronto

DON’T ASK ME WHERE I’M FROM 
Uma jornada para se compreender culturas e comunidades.  
Até 19 de abril, no Aga Khan Museum, Toronto

‘TRAVEL EXHIBITION’ 
Uma exposição do mundo das viagens, do romance, da curiosidade e da aventura. 
Até 28 de março, na Twist Gallery em Toronto
De terça-feira a sábado, entre as 11h e as 18h

CANADIAN DOC SHOR FILM FESTIVAL
Dia 12 de março, das 19h às 21h
Carlton Cinema em Toronto 

WINTER STATIONS 2020 
Até 30 de março. Um festival de arte pública que promete impressionar. 
Woodbine Beach – 1675 Lake Shore Blvd. East

Em Toronto

à borla
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TTC, GO Transit step up cleaning, disinfecting 
of vehicles amid COVID-19 concern
The TTC and GO Transit have stepped 
up cleaning and disinfecting of buses, 
streetcars, subway cars and trains “out 
of an abundance of caution” amid a 
growing number of COVID-19 cases in 
the Greater Toronto Area. Both transit 
organizations are wiping down “high 
contact areas” with heavy duty products 
daily. The TTC, meanwhile, has a hired a 
contractor to spray its buses overnight 
when they go out of service.

The TTC says it is using ES65H, a hos-
pital-grade disinfectant, on its buses, 
while GO Transit says it is using Aegis 

Microbe Shield, an antimicrobial surface 
treatment, on its buses and trains. The Mi-
crobe Shield claims it makes surfaces inhos-
pitable for germs. 

Stuart Green, spokesperson for the TTC, 
said the transit agency increased its clean-
ing in late January when it first became 
aware of the novel coronavirus dubbed 
COVID-19.

TTC doing ‘daily wipe-downs’
TTC CEO Rick Leary requested “addi-

tional measures” to keep vehicles clean 
and make riders feel more secure. Previ-
ously, TTC vehicles were wiped down once 
a month. 

“What we are doing now is we’re doing 
these daily wipe-downs,” Green said on 
Tuesday (3). “All those areas where there 
is high contact, all the grab poles, the stan-
chions, the straps, all of that, they are get-
ting a daily wipe-down at the end of ser-
vice, and that’s on all of our vehicles, and 
additionally, at the end of line.”

Green said the TTC, which transports 1.7 
million people daily, plans to order Aegis 
Microbe Shield, but it has to source and 
procure the product first. It hopes to have 
the product in hand within two weeks and 
to use it when it wipes down high contact 
areas, he said. “We’ll keep an eye on it to 
see how long it lasts and how effective it is, 
in addition to the daily wipe-downs.”

Green said the TTC is also sanitizing hand 
rails and elevator buttons in its stations and 

“touch points” in public washrooms.
Vince DiPasquale, director of transit 

operations for TBM Service Group Inc., 
the company under contract to the TTC 
to clean, service and disinfect its buses, 
said disinfecting buses began on Jan. 26. 
Workers wear masks when they dis-
infect buses as a precaution. “Our process 
basically is straightforward. We do all the 
cleaning part and servicing first. Once the 
bus is completely clean, then what we do 
is we use an electrostatic sprayer mister 
that mists a hospital-grade disinfectant. It 
basically disinfects all the touch surfaces,” 
he told reporters. “The product is safe. 
Technically, they don’t need masks, but 
we do have them for their protection any-
way until it dries. It usually takes up to five 
to 10 minutes to dry max. After that, it’s 
safe ... We do this nightly.” 

Metrolinx sets up coronavirus 
response team

As for GO Transit, Anne Marie Aikins, 
spokesperson for Metrolinx, said the prov-
incial transit agency set up a specialized 
team to respond to the novel coronavirus. 
“It’s always important, we learned that 
through SARS, to be a step ahead, of any 
virus circulating,” Aikins said. 

Aikins said Metrolinx conducted a pilot 
project using a “long acting” antimicrobial 
agent on 12 coaches of a GO train, then on 
Saturday morning, it decided to use it on 
its buses and trains. She said the product is 
not toxic and can provide an extra layer of 
protection. Metrolinx will apply the prod-
uct on all of its buses and trains over the 
next two weeks, she said. The agency will 
continue to monitor the effectiveness of 
the product. It has also begun to distribute 
hand sanitizer at all of its stations, she said. 
“I think it it’s incumbent on all of us to do 
whatever we can and to go over and above 
what’s needed in order to ensure that we 
keep our workforce healthy as well as our 
customers healthy,” Aikins said.

An official at Toronto Public Health, 
meanwhile, said all of this cleaning and 
disinfecting is a good thing.

CBC/MS
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Subscreva hoje! Bell Fibe - canal 659 (1-866-797-8686) ou Rogers Cable - canal 672 (1-888-764-3771)
24 horas por dia, 7 dias por semana. Ligue e peça o canal WIN TV

QUEREMOS ESTAR CADA VEZ 
MAIS PERTO DE SI!
Por isso hoje vamos ao seu encontro

Uma transmissão direta e em simultâneo para a Camões TV e Camões Radio.
Apareça e venha fazer-nos companhia.
 

VAMOS OFERECER BILHETES
PARA O CONCERTO DO TIM
AMANHÃ (7 DE MARÇO), NO SONY SOUND STAGE, EM TORONTO

SEX 6 MAR
12-13H Caldense Bakery 2406 Eglinton Ave W, Toronto
17-18H Távora Foods 1625 St Clair Ave W, Toronto

The Next Law & Order Mayor of Toronto

What Toronto needs is a law and order ma-
yor who is able to understand the dynamics 
of this city and where it is going. We need 
a mayor that can relate to our diverse com-
munities and infiltrate them and make ad-
justments or implement strategies that will 
keep our city safe.

We need a mayor with some balls to 
take on the gun violence and im-
plement changes in many of our 

communities. This new mayor needs to be 
transparent with what he says and imple-
ments change, unlike our existing mayor 
who talks out of one side of his mouth and 
does something else…in may cases thus far a 
big fat nothing.

This new mayor needs to be someone 
that the City of Toronto can relate to im-
mediately and have a comfort level that we 
feel safe under his watch and know that we 
have a full trust in him to keep our city safe 
and mindful of new progressive changes 
that will better our livability factor here in 
the big smoke.

It’s time for the City of Toronto to have a 
law and order mayor and this city is ready 
for change.

So, the big question is who is that per-
son…

Chief Mark Saunders…
Toronto Police Chief Mark Saunders has 

had his contract extended by a year and by 
the time that the contract is done, he will 
be in an incredible position to start cam-
paigning for Mayor of Toronto. According 
to many board members and close advis-
ers, Saunders modernization plan of the 

service and how things are conducted are 
forward thinking.

Chief Saunders has been an exception-
al leader through his term to date, and his 
renewed appointment signals the board’s 
commitment to the full implementation of 
the modernization plan, which upon com-
pletion, will cement the Toronto Police 
Service’s reputation as a world-class lead-
er in progressive community policing and 
innovative law-enforcement.

The extension of Saunders contract 
means he will stay in his role until April 30, 
2021, after his sixth year in the high-profile 
position. According to the Toronto police 
board, this is only the second time in the 
last 40 years a chief will have served more 

than one term. Saunders predecessor Bill 
Blair, now Canada’s Minister of Border 
Security and Organized Crime Reduction, 
also had his term extended by five years 
to a total of 10. When Saunders took over 
the force, it was facing a ballooning $1 
billion budget and warning public trust. 
Alongside the board, the force has since 
taken on an ambitious modernization ef-
fort aimed at cutting costs and redefining 
the police force. This last year will also 
give the Chief a chance to finish a lot of 
the modernization plan and finish many 
of the initiatives that he started to help the 
force face new challenges and keep this 
city in some sort of containment when he 
finally leaves the post.

He is a married father of four children, 
and he is the first black officer to lead the 
largest police force in Canada. His record 
of 32 years plus on the force makes him a 
solid veteran and he has no blemishes on 
this long outstanding record. Saunders es-
tablished an open dialogue with the force 
like no other chief from the past was able 
to do. When he took over, there was a tre-
mendous amount of tension over the card-
ing issue with visible minorities, especially 
black youth. He was able to work through 
these issues and create a trust with the 
communities that was not there in the past. 
He promised no immediate changes when 
he took over but said community trust de-
termines whether police succeed or fail.

He established more public trust among 
communities and has tried to implement 
respect and dignity that was not present 
in the past. In many cases Mayor Tory was 
not supportive of this chief and thus, he 
would have his hands tied. John Tory for 
some reason has always kept Mark Saun-
ders on a short lease and he knows that. My 
guess is that John Tory always saw him as 
a possible threat and in typical Tory style 
kept the chief always under his thumb.

Mark Saunders would make the perfect 
candidate to take on Mayor John Tory in 
the next municipal election unless Tory 
decides not to run as he has indicated on 
many occasions.

Don’t hold your breath on Tory not run-
ning again, l will predict that he will run 
again and again and again.

Mayor Saunders understands the city, all 
the communities and knows how to deal 
with pressing issues, especially when it 
comes to law and order and protecting this 
wonderful city. 

Toronto has seen the first black police 
chief and we will see the first black mayor.

Mayor Mark Saunders…

Vincent Nigro
Chronicle
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AVALIAÇÃO GRÁTIS

11 DIVISION
No dia 9 de março, the Toronto Police 

Service vai realizar uma reunião pública 
para discutir a implementação dos lo-
cais das câmeras do TPS CCTV, em cru-
zamentos selecionados nos limites da 11 
Division.

SummerCamp
As inscrições começam este fim de semana 

para as atividades de verão em Toronto e os pro-
gramas de recreação infantil primavera/verão. 
Para mais informações, vá até toronto.ca

Na próxima semana, Ana Bailão convida-o a juntar-se a ela na Queen Street Town Hall, que 
acontece na quarta-feira, 11 de março, às 18h30, na Eat Art Amenity Room, na 68 Abell St. Lá, 
vão poder falar sobre o trabalho da cidade na nossa comunidade.

DavenportTO
A fim de fornecer esclarecimentos e atualizações que dizem respeito à área 

Fairbank & Silverthorn, Ana Bailão vai fazer uma reunião no dia 10 de março no 
St John Bosco CS a partir das 19:00h. 



Banco do Canadá faz corte maior 
que o esperado nas taxas de juro
O Banco Central do Canadá cortou esta 
quarta-feira (4) a taxa de juro de referência 
em 50 pontos base, para 1,25%. Corte foi 
o dobro do esperado pelos analistas e res-
ponde ao impacto do coronavírus e é idên-
tico ao realizado na véspera pela Fed.

O Banco Central do Canadá cortou esta 
quarta-feira (4) a taxa de juro de re-
ferência em 50 pontos base, para 

1,25%. O corte foi o dobro do esperado pelos 
analistas, que apontavam para uma descida 
de 25 pontos base, e responde ao impacto do 
coronavírus, sendo idêntico ao realizado na 
véspera pela Fed.

O governador do Banco do Canadá, Ste-
phen Poloz, já tinha “aberto a porta” em 
janeiro a uma descida nos juros perante a 
debilidade da economia canadiana. Este foi 
o primeiro corte na taxa de juro do Canadá 
desde 2015 e a descida de maior dimensão 
desde março de 2009.

No comunicado, o Banco do Canadá in-
dica que o impacto negativo do coronaví-
rus Covid-19 nas perspetivas económicas 
do Canadá e globais justifica a intervenção 
das autoridades monetárias.

“Está a ficar cada vez mais claro que o 

primeiro trimestre deste ano será mais fra-
co do que antecipávamos. A queda em ter-
mos de comércio do Canadá, se persistir, 
afetará o crescimento dos rendimentos”, 
assinala o banco central.

“O investimento privado também não 
aparenta estar a recuperar tão rapidamen-
te como o esperado. E, adicionalmente, as 
greves de professores no Ontário, os blo-
queios nas linhas ferroviárias e as tempes-
tades em algumas regiões estão a penalizar 
a atividade económica no primeiro trimes-
tre deste ano”, acrescenta.

“Face a estes desenvolvimentos, a pers-
petiva é claramente mais fraca agora do 
que era em janeiro. O Banco do Canadá 
permanece pronto a ajustar mais a política 
económica se for necessário para estimular 
o crescimento económico e manter a in-
flação dentro das metas definidas”, refere 
ainda a instituição.

O Banco do Canadá nota que continua a 
“acompanhar de perto as condições eco-
nómicas e financeiras, em coordenação 
com os restantes bancos centrais do G7”.

A próxima reunião agendada do Banco 
do Canadá está prevista para 15 de abril.

JN/MS

No Canadá, senadora é suspensa 
por textos racistas em site pessoal
Conservadora Lynn Beyak recusou-se a 
apagar textos racistas e está suspensa 
até realizar um curso de cultura indíge-
na. Beyak não vai receber mais salário.

Depois publicar no seu site pessoal 
textos racistas contra os povos in-
dígenas canadianos, recebidos dos 

seus apoiantes, a senadora conservadora 
Lynn Beyak, representante de Ontário, foi 
suspensa pela segunda vez e vai deixar de 
receber o seu salário (de 13 mil dólares ca-
nadianos) até ao final da atual legislatura.

Lynn Beyak terá de fazer um curso 
sobre a cultura dos povos originários do 
Canadá, antes de retornar ao legislativo. 
A punição foi aplicada pelo Comité de 
Ética do Senado Canadiano, mesmo após 
ela pedir desculpas públicas, na última 
semana de fevereiro. 

As cartas com textos racistas que Be-
yak publicou foram enviadas por apoian-
tes, após um discurso que a senadora fez 
em 2018, no qual ela argumentava que 
as escolas residenciais eram muito úteis 
para as crianças indígenas.

Essas escolas surgiram no final do 
século XIX. Eram uma parceria do Go-
verno com igrejas e funcionavam como 
internatos onde a cultura dos povos ori-
ginários era sistematicamente negada. E 
onde milhares dessas crianças sofreram 
abusos físicos e sexuais e morreram de 
doenças e desnutrição, segundo infor-
mações da Comissão da Verdade e da 
Reconciliação do Canadá.

A senadora Lynn Beyak alegou privaci-
dade e liberdade de expressão, mas o ar-
gumento não foi aceite. Ela já havia sido 
punida no ano passado pelo mesmo mo-
tivo e foi expulsa do Partido Conservador. 
Com as eleições ocorridas em outubro, o 
seu processo foi extinto e foi reeleita.

Como manteve as publicações no seu 
site, o Comité de Ética do Senado reco-
mendou que a senadora fosse novamente 

suspensa, já que não cumpriu as condições 
estabelecidas pelo Senado no ano passado.

Para retornar à casa, em 2019, ela de-
via fazer um pedido de desculpas formal 
e público, remover as cartas racistas do 
site e participar num curso sobre a cul-
tura dos povos indígenas.

Os senadores consideraram que o 
pedido de desculpas feito por Beyak à 
época foi superficial. E ela demonstrou 
insensibilidade no curso sobre a cultu-
ra dos povos indígenas. A Federação de 
Centros de Amizade Indígena de Ontário 
excluiu-a do curso após constatar que a 
senadora não tinha interesse em repen-
sar as suas opiniões racistas. O próprio 
legislativo acabou por fazer a exclusão 
das publicações.

Desde 1996, o Canadá vive um pro-
cesso de tentativas de reconciliação com 
os povos indígenas, mas ainda de muita 
violência e discriminação. Um relatório 
lançado no ano passado pelo Governo do 
primeiro-ministro Justin Trudeau admite 
que o país foi cúmplice de um genocídio 
racial contra mulheres e meninas indíge-
nas e propõe 200 recomendações de ações 
para reduzir a violência e a discriminação 
e garantir os direitos dos cerca de 1,6 mi-
lhão de indígenas que vivem no país.
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2 Canadian insurance 
companies stop covering 
coronavirus-related 
trip cancellations

Other companies will likely ‘jump on the 
bandwagon,’ industry expert predicts.

Two major Canadian travel insurance 
providers - Manulife and TuGo - will 
no longer cover new customers who 

need to cancel their trips due to the cor-
onavirus outbreak. 

Travellers with regular trip cancellation 
insurance typically have been able to get re-
imbursed if, after booking their trip, Ottawa 
issued a coronavirus-related advisory to avoid 
non-essential travel to their destination. 

However, Manulife and TuGo will no 
longer offer this type of coverage. Both 
companies have issued alerts, saying the 
coronavirus is now a “known” issue and 
therefore cancellation coverage no longer 
applies - as it’s designed for unexpected 
mishaps.

Travel insurance broker Martin Fire-
stone says he believes other companies 
will likely follow suit, to avoid the huge 
costs that could arise as the coronavirus 
spreads globally. 

“They are opening themselves up to mil-
lions of dollars of claims that they will have 
to pay unless they invoke this,” said Fire-
stone, with Travel Secure in Toronto. “If 
this thing blows up and it becomes a pan-
demic, all these countries are going to get 
on the [no] non-essential travel list.”

TuGo’s change went into effect on Wed-
nesday (4) for policies purchased on or af-
ter that day.

“We’ve identified COVID-19 (corona-
virus) as a known circumstance,” said 
spokesperson Melissa Kaerne in an email. 
“That means it is no longer considered 
sudden and unexpected, as it is a global 
health issue.”

Manulife didn’t respond to a request for 
comment in time for publication of this 
story. But an internal memo obtained by 
CBC News lays out its new policy. 

The memo says, starting Friday (6), cus-
tomers who purchase Manulife travel in-
surance will no longer be reimbursed for 
coronavirus-related trip changes including 
cancelling a trip due to a travel advisory or 
concerns over the spreading virus. 

The memo indicates that people who 
purchase the “Cancel For Any Reason” 
(CFAR) option can still get coverage if they 
cancel their trip. The CFAR option comes at 
an added cost and generally only covers up 
to 75 per cent of a cancelled trip. 

No longer unexpected
The federal government has issued 

coronavirus-related advisories against 
non-essential travel to China, Iran, north-
ern Italy and parts of South Korea.

As the coronavirus spreads, that list will 
likely grow, but neither Manulife nor TuGo 
will cover new customers who book trips 
to any destinations that get added to the 
government’s list. 

Industry expert Will McAleer says cancel-
lation insurance is supposed to cover sud-
den and unanticipated events, such as fall-
ing ill and not being able to take your trip. 
He said companies cutting off coronavirus 
cancellation coverage have likely deemed 
that it no longer fits in that category.

“They appear to be saying that, ‘Hey, 
you know about it,’” said McAleer, execu-
tive director of the Travel Health Insurance 
Association of Canada. “We’ve now seen 
[the virus] spread from country to country 
and as a result, thinking that it could spread 
to yet another country should certainly be 
something that we can all expect.”

Firestone advises travellers who haven’t 
already purchased insurance and plan to 
travel during the coronavirus outbreak to 
start shopping around, as he anticipates 
other providers will also change their can-
cellation coverage.

“I think they’re all going to jump on the 
bandwagon.”

While some travellers may feel the new de-
velopment is unfair, Firestone points out that 
travel insurance was designed to cover the 
odd mishap, not large numbers of travellers 
cancelling their trips - which could become 
the case with the coronavirus outbreak.

“That’s changed the odds,” he said. 
“Everyone’s got these sort of loss-ratios 
they work on and they all got thrown out 
the window with this.”

Meanwhile, bucking the trend, Air Can-
ada, WestJet and Air Transat have each 
announced new policies that actually 
broaden coverage for travellers during the 
coronavirus outbreak. Air Canada and Air 
Transat passengers booking a flight be-
tween March 4 and 31 for travel over the 
next 12 months can now make changes at 
a later date, free of charge.

WestJet passengers booking flights be-
tween March 3 and 17 for travel through 
June 24 will also be allowed to make a flight 
change for free. 

CBC/MS

MILÉNIO | CANADÁ

Carlos Teixeira
Managing Partner

TORONTO
1015 Bloor St. W. (Dovercourt & Bloor)

219 Main St. W.
HAMILTON 416-535-8846

Coming soon
Pickering/ Ajax 416-535-8846

Coming soon
Brampton/ Halton 416-535-8846

Coming soon
Richmond Hill/ Markham 416-535-8846

416-535-8846

Tax Advice
Personal Taxes
Business Taxes

Back Office

Bookkeeping
Accounting

Corporate Life Insurance
Private Pension Plans

Estate Planning

Retirement Options

Corporate Financing
Corporate Debt Solutions

176 de março a 12 de março de 2020www.mileniostadium.com



6 de março a 12 de março de 202018 www.mileniostadium.com

PORTUGAL

MILÉNIO | PORTUGAL

CAMOESTV.com
Bell Fibe - Canal 659
1-866-797-8686 

Rogers Cable - Canal 672
1-888-764-3771

 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Subscreva hoje. Ligue e peça o canal WIN TV.

Confirmado nono caso de 
coronavírus em Portugal
Há já nove casos confirmados de Co-
vid-19 em Portugal. O doente está in-
ternado no Hospital Curry Cabral, em 
Lisboa. O homem esteve em Itália.

A diretora-geral da Saúde confirmou 
à SIC o novo caso de coronavírus em 
Portugal. Graça Freitas disse que o 

homem infetado “tem ligação a Itália”.
Também esta quinta-feira de manhã (5) 

foram confirmados o sétimo e o oitavo caso 
confirmado de coronavírus. Estão ambos 
internados no Hospital de São João, no Por-
to. Um dos doentes tem 50 anos e veio de 
Itália e o outro tem 49 anos e tem ligação a 
um caso confirmado de Covid-19.
Quarta-feira (4 de março)

Ao início da noite, a DGS confirmou a 
presença de Covid-19 numa mulher, na casa 
dos 40 anos, residente na região de Lisboa. 
Está internada no Hospital Curry Cabral.

De manhã, foi anunciado que também 
está infetado com Covid-19 um professor 
de 44 anos, residente em Braga, que dá au-
las na ESMAE (do Instituto Politécnico do 
Porto) e em duas escolas de música de Via-
na do Castelo. Está internado no Hospital 
de São João, no Porto, depois de ter regres-
sado de Itália.
Terça-feira (3 de março)

Foram confirmados dois outros casos de 
pessoas infetadas com o Covid-19. Os dois 
doentes são um homem de 60 anos, inter-

nado no Hospital de São João, no Porto, e 
um homem de 37 anos, internado no Curry 
Cabral, em Lisboa. Segundo a DGS, ambos 
os pacientes têm ligação conhecida a ou-
tros casos já confirmados.
Segunda-feira (2 de março)

Os primeiros dois doentes, ambos inter-
nados em hospitais do Porto, foram con-
firmados na segunda-feira (2). Um deles é 
um homem com 60 anos, que teve início de 
sintomas a 29 de fevereiro, com ligação epi-
demiológica ao norte de Itália, onde esteve 
de férias. O paciente é um médico do Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sousa. Deu entrada 
no Hospital de Santo António, no Porto.

O outro doente, internado no Hospital 
de São João, é um homem de 33 anos, que 
registou os primeiros sintomas a 26 de fe-
vereiro e tem ligação epidemiológica a Va-
lência, Espanha, onde trabalha na área da 
construção civil.

Além dos doentes do Norte e da área de 
Lisboa, há um infetado com residência em 
Coimbra (distrito).

O Covid-19 é o nome atribuído pela Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) à doen-
ça provocada pelo novo coronavírus, que 
surgiu em Wuhan, na China, em dezembro 
do ano passado.

O novo coronavírus já provocou cerca de 
3200 mortos e infetou mais de 93 mil pes-
soas em 78 países.

JN/MS
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Alunos da Amadora em 
isolamento após contacto 
com professora infetada
A mulher hospitalizada na quarta-feira 
(4) em Lisboa com o novo coronavírus 
é professora na Escola Básica 2/3 Ro-
que Gameiro, na Amadora. Alunos do 
7.º ano vão ficar em isolamento. 

Segundo avança a TSF, o estabeleci-
mento de ensino confirmou o caso 
de infeção de uma professora com o 

Covid-19. Trata-se da mulher que foi hos-
pitalizada, na quarta-feira (4), em Lisboa.

A professora de Físico-Química esteve 
em Itália durante as férias do Carnaval. 
A mesma fonte revela que as autoridades 
de saúde estiveram reunidas com os pais 

e encarregados de educação, tendo de-
terminado que os alunos, do 7.º ano, vão 
ficar em casa em isolamento.

Para os restantes estudantes, as aulas 
continuam a decorrer.

Esta quinta-feira de manhã (5), foram 
confirmados mais dois casos de infeção 
pelo novo coronavírus em Portugal. 
São dois homens e estão internados no 
Hospital de São João, no Porto. Um dos 
doentes tem 50 anos e veio de Itália e o 
outro tem 49 anos e ligação a um caso 
confirmado, informou a DGS em comu-
nicado.

JN/MS
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Um quinto das crianças portuguesas 
em risco de pobreza em 2018
Mais de um quinto (21,9%) dos menores 
de 18 anos em Portugal encontravam-
-se em 2018 em risco de pobreza ou 
exclusão social, um valor ligeiramen-
te abaixo da média da União Europeia 
(23,4%), segundo dados divulgados 
esta quinta-feira (5) pelo Eurostat.

A proporção de crianças portuguesas 
em risco de pobreza tem vindo, ainda 
assim, a recuar gradualmente nos úl-

timos anos, já que a taxa de risco de pobreza 
ou exclusão social entre os menores em Por-
tugal era de 29,6% em 2015, 27% em 2016 e 
24,2% em 2017, de acordo com os dados do 
gabinete oficial de estatísticas da UE.

Segundo a publicação do Eurostat, em 
2018 quase um quarto dos menores na 
União encontravam-se em risco de po-
breza ou exclusão social, contra 22,1% de 
adultos (dos 18 aos 64 anos) e 18,4% dos 

idosos (mais de 65 anos).
Em Portugal, a proporção de crianças em 

risco de pobreza era também maior do que 
a de adultos (21,6%) e idosos (21,2%).

O Eurostat aponta que os menores de 18 
anos constituíam o grupo etário mais ex-
posto ao risco de pobreza ou de exclusão 
social em quase metade dos Estados-mem-
bros da UE, com a taxa de risco a variar 
entre os 13,1% na Eslovénia e os 38,1% na 
República Checa.

O gabinete oficial de estatísticas da UE 
entende que alguém está em “risco de po-
breza ou exclusão social” se estiver em ris-
co de pobreza após transferências sociais 
(pobreza de rendimentos), se viver em si-
tuação de privação material severa ou se 
viver em agregados familiares com inten-
sidade laboral muito reduzida.
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Daniel Bastos
Opinião

No início do mês de março, a estação 
pública de televisão, cuja existência e 
percurso constitui um elo fundamen-
tal na memória de várias gerações de 
portugueses, assinala 63 anos.

Remontando as emissões regulares 
da RTP – Rádio Televisão Portu-
guesa a 7 de março de 1957, data 

simbólica do seu nascimento, a estação 
pública de televisão, que atualmente além 
da televisão difunde-se ainda pela rádio e 
online, é detentora de uma história e pa-
trimónio singular, fruto do seu impacto na 
vida coletiva dos portugueses, qual janela 
aberta para o mundo por onde passaram, 
e continuam a passar, vários aconteci-
mentos e notícias importantes, algumas 
das séries e programas de referência.

Na sua missão de serviço público pago 
pelos contribuintes, e assumindo-se 
como um instrumento estruturante para 
o desenvolvimento social, cultural e 
económico do país, a relação da estação 
pública de televisão com as comunida-
des emigrantes e a lusofonia estende-se 

preferencialmente através dos canais 
RTP Internacional e RTP África, além da 
RDP Internacional, uma rádio de eleição 
para as comunidades portuguesas e os 
lusofalantes.

Mesmo ao nível do canal generalista, 
ou seja, da RTP 1, temos assistido nos úl-
timos anos a uma maior abertura e aten-
ção ao fenómeno da emigração, como é o 
caso, por exemplo, da transmissão desde 
2010 da série “Portugueses no Mundo”, 
que segue compatriotas residentes no 
estrangeiro, e a sua ligação e quotidiano 
nos diferentes países de acolhimento.

Transmitida inicialmente aos sábados 
em horário nobre, as restantes tempora-
das foram sujeitas a mudanças do horário 
e exibição, o que é exemplificativo da ne-
cessidade de ser atribuído decisivamente 
às comunidades portuguesas o seu espa-
ço e devida importância no seio da pro-
gramação do canal generalista.

A difusão de programação variada e 
de qualidade sobre as comunidades por-
tuguesas no mundo é não só um dever 
da missão de serviço público que a RTP 
1 deve prosseguir, e ajustar à grelha de 
horário nobre, mas também um requisito 
necessário para se estabelecer uma liga-
ção efetiva entre Portugal e os cidadãos 
residentes no estrangeiro.

A estação pública de televisão 
e as comunidades portuguesas

O atual presidente só em novembro 
decidirá se vai ou não recandidatar-se. 
Continua a adiar. Popular já é, agora 
está com medo dos adversários sem 
papas na língua. 

Muita notícia tem vindo a público e 
muitas especulações se têm feito 
sobre se o atual presidente se vai 

recandidatar ou não. Foi eleito Presiden-
te da República a 24 de janeiro de 2016. A 
nova votação para a chefia do Estado só 
terá lugar em 2021, mas há mais de um ano 
que uma pergunta persegue Marcelo: “Vai 
recandidatar-se a um novo mandato?”. O 
Presidente com a sua capacidade e habili-
dade tem fugido a uma resposta direta e até 
já criou um tabu sobre o tema, mesmo me-
tendo os Deuses ao barulho. O que ele tem 
vindo a dizer aponta mais para um “sim” 
do que para um “não” - todos sabemos que 
vai, o que parece é que está a jogar o jogo 
dos aflitos. Eu gostava muito de ouvir o 
professor Marcelo como comentador. Era 
uma pessoa que dizia as coisas com sabedo-
ria e muito direto ao assunto, mas sempre 
demonstrou receio em estar envolvido em 
pressões. Ele detesta ser apertado e não se 
mete em ataques verbais, de certeza que 
já notaram isso. Estava também como co-
mentador da TVI, era o lugar dele porque 
adora populismo e nisso ele é excelente - 
sabe trabalhar e rodear as pessoas. Parece 
que temos mais um feirante. Para isso é ex-
celente.  Sou social-democrata assumido e 
quem me conhece sabe que, por vezes, sou 
muito direto e se calhar acabo por perder 
por falar as verdades. Esta semana tinha 
que dar a minha opinião sobre o nosso Pre-
sidente e este assunto que paira por aí sobre 
as próximas presidenciais. Votei nele, mas 
não volto a votar. Uma pessoa como ele, 
aquando da sua passagem como comen-
tador, que defendia as verdades e critica-

va os políticos da atualidade de não serem 
verdadeiros e esconderem as verdades do 
cidadão, e agora faz ainda pior. Sabe muito 
bem dizer a célebre frase “as verdades têm 
que se apurar, as coisas não podem ficar as-
sim”, nisso ele é excelente, pouco mais diz 
ou faz. Temos um Presidente que trabalha 
para a popularidade. Sabemos que vai ga-
nhar novamente, mas não é pelo trabalho 
que desempenha como Presidente, mas 
sim porque não vai ter adversário à altura 
dele. Vai ter adversários que lhe vão fazer a 
vida negra, porque os prováveis candidatos 
não têm papas na língua e na campanha vai 
vir tudo ao de cima. Ele vai ouvir o que não 
espera. Segundo se fala, o Dr. André Ven-
tura e a Dra. Ana Gomes são dois prováveis 
candidatos e são dois fortes opositores ao 
atual, por isso o Presidente está fechado em 
copas a ver as nuvens a passar antes de de-
cidir. Só vai decidir quando tiver a certeza 
de uma vitória garantida, e isso já ele tem, 
o que não tem é a vitória como ele gostava, 
que era de bater o recorde da maior votação 
de sempre - isso ele não vai ter. Ele adora 
populismo e com a inteligência dele está a 
jogar pelo seguro. No grupo dos aflitos está 
a maioria do PS, alguns dirigentes estão a 
ficar com uma animosidade tal que já deci-
diram apoiar a Dr. Ana Gomes, muito inco-
modados se António Costa vai ou não apoiar 
o Presidente Marcelo. O primeiro-ministro 
António Costa já disse que se Marcelo Re-
belo de Sousa não se recandidatar será in-
compreensível para 80% dos portugueses 
- com isto eu digo: este gosta de música. A 
maioria dos dirigentes não estão de acordo 
segundo se ouve, e lembrem-se que nun-
ca o PS deu apoio a um candidato vindo da 
direita, não é como os do meu partido, o 
PSD, que deu apoio a Mário Soares na sua 
recandidatura em 1991. Para mal ou para 
bem arranja-se sempre um candidato. Não 
se limpa a baba aos populistas. Estou a ver 
uma campanha risonha com ataques para 
os quais Marcelo não se vê muito bem no 
meio. Ele gostava de opinar quando era co-
mentador, mas neste momento não gosta 
de ataques.

Viva Portugal.

Jogo da inteligência

Augusto Bandeira
Opinião
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Pico de chamadas para a linha de saúde 
de apoio aos cidadãos foi atingido na se-
gunda-feira (2) , dia em que se confirma-
ram os primeiros casos de Covid-19 em 
Portugal. Médicos também desesperam 
à espera.

Em 13.532 chamadas registadas na li-
nha telefónica do SNS24 - Serviço Na-
cional de Saúde, que funciona 24 ho-

ras por dia, 3569 não foram atendidas por 
incapacidade dos operacionais de serviço, 
que são enfermeiros.

A notícia é revelada pelo jornal “Públi-
co”. Ou seja, cerca de um quarto do total de 
chamadas ficou por atender, uma vez que os 
utentes desistiram antes de serem atendidos.

Este cenário, que denuncia uma desis-
tência após os primeiros 15 segundos de 

toque de chamada, foi efetivo no passado 
dia 2 de março, segunda-feira, quando no 
nosso país foram declarados os primeiros 
dois casos positivos de cidadãos infetados 
com o Covid-19.

A empresa de Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde, que gere a Linha do 
SNS24, admite alguma incapacidade no 
atendimento, mas diz ser mais baixa. Em 
média, o serviço consegue atender 90% 
das chamadas em menos de 20 segundos 
de toque de espera. Mas o serviço reconhe-
ce haver chamadas que poderão demorar 
mais tempo a ser atendidas, justamente nos 
picos da procura de informação.

Número de chamadas está no dobro
O número médio de chamadas caiu ligei-

ramente ao segundo dia desta semana, na 

terça-feira, 3 de março, que registou ainda 
assim 10500 chamadas telefónicas para a 
linha SNS24.

O número é mais ou menos o dobro do das 
chamadas registadas antes dos picos de pro-
cura alavancados pela epidemia do corona-
vírus. Nessa terça-feira ainda terão ficado 
por atender quase mil chamadas dos uten-
tes, concretamente 964 cidadãos ficaram 
por esclarecer por falta de atendimento.

Entretanto, o Ministério da Saúde já fez 
saber que houve um reforço no número de 
enfermeiros disponível neste call centre de 
esclarecimento à população.

Médicos também esperam
Também a LAM - Linha de Apoio ao Mé-

dico, criada há poucas semanas para vali-
dação de eventuais casos positivos, está a 

apresentar problemas na rapidez e capaci-
dade de atendimento, denuncia o Sindicato 
Independente dos Médicos.

Alegadamente, há profissionais de saú-
de que aguardam várias horas ao telefo-
ne para serem atendidos, sem sucesso, há 
outros que insistem dezenas de vezes, sem 
retorno. O Sindicato diz estar a colecionar 
emails de médicos desesperados com o si-
lêncio que encontram do outro lado da Li-
nha de Apoio ao Médico.

Citado pelo “Público”, um responsável 
numa Unidade de Saúde Familiar do Porto 
diz ter esperado mais de 24 horas por um 
contacto relacionado com dois casos sus-
peitos detetados no Norte.

JN/MS

Linha SNS24 deixa cair um quarto das chamadas 
por não ter capacidade de atendimento

Nacional
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Quando alguém, ao serviço do Estado 
Português ou de uma qualquer empre-
sa privada, se candidata a um posto no 
estrangeiro, coloca-se habitualmente a 
questão de saber se é ou não importante 
o putativo candidato estar familiarizado 
com o lugar, e de que forma isso poderá 
influenciar o seu desempenho. As opi-
niões dividem-se: há quem considere 
ser uma mais-valia, como quem ache 
que o desconhecimento aguça a curio-
sidade e ajuda no prazer da descoberta.

A questão levanta-se também para 
quem concorre a um cargo dentro 
do próprio país. Se há alguns para 

os quais é essencial existir uma relação de 
proximidade, outros aconselham algum 
distanciamento. Recordemos, por exem-
plo, que a criação da figura dos “juízes de 

fora” ou “de vara branca” nasceu no reina-
do de Afonso IV, precisamente pela neces-
sidade de se exigir isenção e imparcialidade 
nas intervenções dos magistrados, pelo que 
se aconselhava serem “de fora” da região 
onde a justiça seria aplicada.

Sem ter propriamente uma opinião for-
mulada sobre o assunto, admito que exis-
tam linguagens cuja descodificação, nem 
sempre imediata, podem dificultar ou 
impedir a comunicação. A prová-lo, vou 
reproduzir um episódio relatado por uma 
amiga, e que reputo de verdadeiro. 

Ela é médica, vivia na zona de Azeitão 
e fora colocada no Hospital de Setúbal, na 
altura em que este caso ocorreu. Numa das 
longas noites de banco, com a sala de espe-
ra a abarrotar de doentes, foi dando conta 
da urgência de cada situação, juntamente 
com outra colega em início de carreira, e 
que não era da região. Entre os vários pa-
cientes atendidos, há sempre quem busque 
o hospital para fazer do médico o confiden-
te à mão. Queixam-se das dores, do mun-
do, da vida, da família e de tudo o mais que 

possa prolongar os desabafos que enganam 
o mal da solidão. 

Nem todos os médicos, ao fim de muitas 
horas de consultas, têm paciência para os 
ouvir, embora reconheçam, logo no início 
do atendimento, tratar-se de pessoas mui-
to carentes de conversa. 

Despachados os casos mais urgentes e 
prioritários, e precisando ambas de uma 
pausa, foram tomar café. A colega da mi-
nha amiga não se conteve, e atirou de rom-
pante, abanando a cabeça para espantar o 
que acabara de ouvir:

- Nem imaginas como era a doente que 
acabei de atender! 

- Então?!
- A mulher tinha tudo e mais alguma coi-

sa... Mais uma daquelas coitadas que tem as 
doenças todas. Calcula tu que, para além de 
tudo o resto, só pedras... tinha no rim, na 
vesícula, na bexiga e ainda no livramen-
to! Aquilo não era uma mulher, mas uma 
pedreira! Eu nem perguntei a que é que 
ela chamava o livramento, com medo que 
me desse uma explicação muito longa, e 

eu nunca mais acabasse a consulta. É que 
os charrocos usam umas expressões muito 
próprias, e eu nem sempre os entendo.

A minha amiga há muito esboçava um 
sorriso que tinha vontade de transformar 
em gargalhada, mas conteve-se até que a 
colega desse por finda a confidência que lhe 
aliviaria a tensão das consultas. Só depois 
perguntou:

- Diz-me uma coisa, tomaste nota da 
profissão, por acaso a senhora é peixeira?

- Sim, mas o que é que isso tem a ver?
- Está explicado! - respondeu, soltando 

agora a gargalhada aprisionada no sorriso. 
- Olha que ela tem mesmo pedra no livra-
mento! 

Perante o espanto da colega, continuou:
- Livramento é o nome do Mercado Mu-

nicipal de Setúbal, e ela deve ter lá uma 
banca de peixe, de pedra!

Claro que, logo de seguida, havia mais gar-
galhadas no ar, acompanhadas da satisfação 
de ter ficado deslindado o equívoco. Porque o 
universo da linguagem está muito para além 
do limitado mundo do nosso ofício.

Não vemos as coisas como são;
vemos as coisas como somos.

Anaïs Nin

As pedras do ofício

Aida Batista
Opinião
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Açores nomeiam comissão 
para acompanhar 
alienação da Naval Canal
O presidente do Governo açoriano, Vas-
co Cordeiro, nomeou uma comissão es-
pecial para acompanhar a alienação de 
100% da participação social da região 
na Naval Canal - Estaleiros de Constru-
ção e Reparação Naval, no Pico.

Segundo uma nota enviada às reda-
ções pelo Gabinete de Apoio à Co-
municação Social do Governo dos 

Açores, a esta comissão - presidida pelo 
advogado Alexandre José Pessoa Amado - 
competirá, entre outras funções, “fiscali-
zar o cumprimento dos princípios e regras 
consagrados na lei, bem como a rigorosa 
transparência do processo”.

Integram ainda a comissão “o gestor 
Davide João Furtado Marcos, presiden-
te da Câmara do Comércio e Indústria da 
Horta (Faial), e o gestor Rui Fernando de 
Simas Maciel, que faz parte dos órgãos so-
ciais da Associação Comercial e Industrial 
do Pico”, lê-se na nota.

O despacho de nomeação assinado por 
Vasco Cordeiro, publicado em Jornal Ofi-
cial, surge na sequência de uma resolução 
do Governo Regional que estipula que os 
procedimentos de alienação de participa-
ções sociais - por concurso público ou por 
negociação particular - sejam sindicaliza-
dos por uma comissão especial de acom-
panhamento.

De acordo com o despacho do presiden-
te do executivo, são também funções da 
comissão especial elaborar eventuais pa-
receres e relatórios que o Governo Regio-
nal entenda necessários sobre o processo, 
apreciar e submeter aos órgãos e entidades 
competentes quaisquer reclamações que 
lhes sejam apresentadas, e elaborar e publi-
car um relatório final das suas atividades.

“Os membros da comissão, por solici-
tação dos próprios, não auferem qualquer 
tipo de remuneração”, refere ainda a nota.

NM/MS

Oito casas devolutas dos bairros 
em Santa Maria vão ser recuperadas
O Governo Regional dos Açores vai re-
cuperar oito habitações devolutas nos 
bairros do aeroporto de Santa Maria e 
lançar, na próxima semana, concurso 
para 75 lotes para habitação em Santa 
Maria, São Miguel, São Jorge e Terceira, 
foi esta quarta-feira (4) anunciado.

Em visita a algumas das habitações 
degradadas dos denominados bair-
ros do aeroporto, o presidente do 

Governo Regional, Vasco Cordeiro, desta-
cou que este investimento é “exemplo da-
quilo que se tem feito por toda a região”.

O governante adiantou também que 
“esta semana ainda será lançado um con-
curso para atribuição de 75 lotes devida-
mente infraestruturados - lotes que serão 
atribuídos a valor residual em relação ao 
seu valor de mercado”.

Dos 75 lotes que serão disponibilizados, 
14 ficam na ilha de Santa Maria e os restan-
tes em São Miguel, São Jorge e Terceira.

“Se somarmos esta solução [recupera-
ção das casas devolutas] com a solução dos 
lotes devidamente infraestruturados, esta-
mos a falar de mais de 20 famílias que veem 
a situação resolvida só aqui na ilha de Santa 
Maria”, sublinhou o líder do executivo.

As obras das oito habitações dos bairros 
do aeroporto devem iniciar-se durante o 

primeiro semestre de 2020 e estima-se que 
demorem cerca de seis meses, ainda que 
com tempos diferentes de execução para 
cada habitação, já que umas terão de ser 
reconstruídas, outras apenas reabilitadas.

O Governo Regional dos Açores avança 
para a recuperação destas habitações de-
volutas depois de concluído o processo de 
regularização das cerca de 100 habitações 
que passaram da responsabilidade do Esta-
do, através da ANA - Aeroportos de Portu-
gal, para a alçada da região.

O património foi gerido pela empresa 
pública Ilhas de Valor, que vendeu ou ar-

rendou as habitações, sendo que a maioria, 
mais de 70, foram adquiridas por famílias.

A gestão do espaço público dos bairros 
do aeroporto tem gerado discórdia entre o 
Governo Regional e a Câmara Municipal de 
Vila do Porto.

O presidente do único município de San-
ta Maria, Carlos Rodrigues, considera que a 
manutenção dos passeios, parques públicos e 
saneamento, por exemplo, devem ser assegu-
radas pelo executivo regional, mas o Governo 
diz que essa é uma matéria da autarquia.

Em declarações aos jornalistas, Carlos 
Rodrigues afirmou, na segunda-feira (2), 

que o “assunto não está enterrado nem 
morto” e voltou a afirmar que vai, “possi-
velmente, entrar com a ação em tribunal 
dentro de muito poucos dias”.

“Assinámos um acordo que não foi cumprido, 
foi ultrapassado pela vice-presidência e pela Di-
reção Regional da Habitação”, concretizou.

A autarquia, acrescentou, tem um pare-
cer jurídico que diz que o acordo “pode ser 
posto em causa, ou seja, que a Câmara pode 
abandonar o protocolo”, uma decisão que 
não quer tomar, para “defender os interes-
ses dos marienses”.

Vasco Cordeiro afirmou que o “assunto 
não é novo” e que “já houve uma reunião 
de um Conselho de Ilha em que esse assun-
to foi profundamente debatido”, em 2018, 
e em que ficou claro que a Câmara deveria 
“procurar esclarecer essa situação junto 
das devidas instâncias”.

Sobre a possibilidade de o município 
avançar com um processo judicial, o pre-
sidente do Governo Regional referiu que “é 
um direito que lhe assiste”.

A visita às habitações degradadas, com a 
presença da secretária regional da Solidarie-
dade Social, que tutela a habitação, aconte-
ceu no segundo de três dias de visita do exe-
cutivo açoriano à ilha de Santa Maria.

NM/MS

Institucionalização de crianças e 
jovens está a diminuir nos Açores
Os Açores têm atualmente 40 casas de 
acolhimento de crianças e jovens em 
risco, mas o número tem vindo a di-
minuir, havendo uma maior aposta no 
apoio junto das famílias, revelou esta 
quarta-feira (4) a secretária regional da 
Solidariedade Social.

“Felizmente, o trabalho tem sido 
em garantir respostas alternativas 
a estas crianças, designadamente 

reforçar o apoio junto aos pais e a outros 
familiares. Essa tem sido a opção, o que 
levou já à possibilidade de encerrarmos 
algumas casas de acolhimento, designa-
damente em Santa Maria e na ilha Gra-
ciosa. Mesmo aqui na Terceira decorreu, 
em 2017, um processo de reestruturação 
das casas de acolhimento que permitiu 
o encerramento de algumas”, adiantou 
Andreia Cardoso.

A governante falava, em declarações 
aos jornalistas, na vila das Lajes, na Praia 
da Vitória, à margem de uma visita às 
obras de melhoria do lar de infância e ju-
ventude da Associação de Apoio à Crian-
ça da Ilha Terceira, em que participou 
também o presidente do Governo Regio-
nal, Vasco Cordeiro.

Segundo Andreia Cardoso, existem 
atualmente 295 jovens institucionaliza-
dos nos Açores, em 40 estruturas seme-
lhantes à visitada na ilha Terceira.

O executivo açoriano apoiou as obras de 
manutenção e reabilitação do lar da Asso-
ciação de Apoio à Criança da Ilha Terceira, 
num montante total de 50 mil euros.

“Esta instituição é um exemplo de in-
tegração na comunidade de uma casa 
de acolhimento para jovens, que como 
integrada que está numa antiga mora-
dia implica um esforço de manutenção 
e conservação da casa para garantir as 
condições de segurança e salubridade 
exigidas”, salientou Andreia Cardoso.

Numa primeira fase, a intervenção pas-
sou pela impermeabilização da cobertura 

e dos pavimentos e pela pintura interior e 
exterior, já que a moradia antiga, do estilo 
arquitetónico do Ramo Grande, se encon-
tra numa zona sujeita à humidade, mas 
estão previstas outras melhorias.

“Não é um processo concluído, porque 
vamos dar continuidade, quer ao nível 
da melhoria das instalações sanitárias, 
como também nas portas e janelas que 
estão a carecer de conservação”, acres-
centou a governante.

Além das obras, a associação deverá re-
ceber, em abril ou maio, uma nova viatura 
para transporte das crianças e jovens, or-
çada em 20 mil euros, ao abrigo do pro-
grama Solidariedade em Movimento.

Segundo Andreia Cardoso, a institui-
ção teve ainda “um reforço técnico”, 
dispondo atualmente de “um psicólogo 
e um técnico de serviço social, além das 
ajudantes de lar, que acompanham os jo-
vens durante 24 horas por dia”.

A funcionar há mais 20 anos, o lar si-
tuado na vila das Lajes acolhe atualmente 
oito jovens do sexo masculino, havendo 
na ilha outras três instituições com este 
tipo de resposta social.

NM/MS
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Coronavírius: decisão sobre viagens 
de finalistas ‘nas mãos’ de pais e alunos
Secretário regional de Saúde e Proteção 
Civil remete questões dos reembolsos 
para a República, mas insiste no aler-
ta de que as deslocações para fora da 
Região que sejam consideradas não es-
senciais devem ser evitadas.

Pedro Ramos contava que da reunião, 
que houve esta terça-feira (3) entre a 
Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil (ANEPC) e os ministérios da 
Administração Interna e Saúde, tivessem saí-
do algumas recomendações mais assertivas 
sobre as viagens, atendendo ao facto de Por-
tugal ter já há casos positivos de Covid-19.

“Como Portugal não é ainda um país de 
transmissão comunitária ativa, o que está 

a ser aconselhado que todas as viagens que 
não essenciais não sejam realizadas e essa re-
comendação deve ser seguida”, afirmou no 
final de uma sessão de esclarecimento com 
as equipas do Instituto de Administração da 
Saúde (IA Saúde) e do Serviço de Saúde da 
Região Autónoma da Madeira (SESARAM) 
que reuniu, na Escola Profissional Francisco 
Fernandes, em São Martinho, mais de duas 
centenas de representantes das direções da 
maioria das escolas regionais.

Para já, a decisão de manter as viagens 
dos finalistas cabe aos país e encarregados 
de Educação.

MD/MS
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Taxistas da Madeira defendem “número 
de viaturas TV de à proporção de uma por 
cada quinze viaturas táxi licenciadas”
O presidente da CPPME, Jorge Pisco, 
e o presidente da Federação Portu-
guesa do Táxi, Carlos Ramos, deslo-
caram-se terça-feira (3) ao Funchal, 
para, em conjunto com o Núcleo da 
Madeira da CPPME, se encontrarem 
com o vice-presidente do Governo Re-
gional, Pedro Calado e com a diretora 
dos Portos, Paula Cabaço.

No final da tarde, num encontro que 
reuniu mais de 120 profissionais 
do Táxi, na Junta de Freguesia de 

Santo António, foi dado a conhecer o re-
sultado dos contactos oficiais mantidos, 
ouviram-se as preocupações do setor e 

perspetivou-se o trabalho futuro a reali-
zar, com vista à defesa das empresas de 
táxi e suas famílias.

A CPPME enviou à Assembleia Regio-
nal da Madeira o Parecer, solicitado por 
este órgão institucional regional, sobre o 
Decreto Legislativo Regional que “Adap-
ta à Região Autónoma da Madeira a Lei 
45/2018, de 10 de agosto, que estabelece 
o regime jurídico da atividade de trans-
porte individual e remunerado de pas-
sageiros em veículos descaracterizados a 
partir de plataforma eletrónica”.

MD/MS

Alteração ao registo internacional de 
navios da madeira recebe parecer positivo
Os deputados da Comissão de Recur-
sos Naturais e Ambiente deram parecer 
positivo, a pedido da Assembleia da Re-
pública, com a abstenção do PS, à “alte-
ração ao Decreto-Lei n.º 96,89, de 28 de 
março, que cria o Registo Internacional 
de Navios da Madeira (MAR)”.

Guido Gomes, deputado do PSD e rela-
tor do grupo de trabalho especializado, 
explicou que o projeto “tem por obje-

tivo proceder à simplificação e à agilização 
dos prazos e dos procedimentos dos regis-
tos de navios de forma a garantir uma maior 
competitividade internacional” e por isso 
entende que a proposta social democrata, 
na Assembleia da República, vai ao encontro 
“das reivindicações da entidades regionais”, 

daí a razão do parecer favorável da maioria.
Por abranger muitos temas, os deputados 

do Partido Socialista abstiveram-se com 
o argumento de que era necessário mais 
tempo para analisar o documento. Ainda 
assim a deputada Sílvia Silva reconheceu 
ser uma proposta “conveniente”.

Nuno Maciel, presidente da comissão de 
Recursos Naturais e Ambiente, deu ain-
da conta que, após a primeira apreciação, 
o Projeto de Resolução, da autoria do PS, 
“Por uma gestão ativa das florestas para as 
tornar mais resistentes aos incêndios”, está 
em condições de subir a plenário. Uma de-
cisão tomada por unanimidade.

MD/MS
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Santa Cruz quer ser capital das flores

Foi apresentada, na manhã de quarta-
-feira (4), a edição de 2020 do Santa Cruz 
em Flor. Na ocasião, o presidente Filipe 
Sousa destacou a aposta do Município 
em ter o seu próprio calendário cultural 
e recreativo, não numa ótica de fazê-lo 
contra o que já existe na Região, mas 
sim perseguindo a ideia de que Santa 
Cruz merece e tem, de facto, caracterís-
ticas que a tornam única e atrativa. 

Uma ideia aliás partilhada por Isabel 
Borges, a qual disse que nunca tinha 
sido tão bem recebida num lugar 

como o foi em Santa Cruz. Destacou as qua-
lidades únicas do concelho e o trabalho da 
atual equipa responsável pelos destinos da 
autarquia. Opinião na qual foi secundada por 
Luís Madrugada, que prometeu trazer mais 
carros clássicos este ano a Santa Cruz, refor-
çando assim dois eventos que, em seu enten-
der, têm disso uma mais valia para o conce-
lho: o Natal e o Santa Cruz em Flor.

Aliás, o momento alto do Santa Cruz 
em Flor serão os Clássicos em Flor, a 10 de 
maio, com mais de 20 carros clássicos a 
percorrerem as ruas da sede de concelho, 
acompanhados pelo projeto de Isabel Bor-
ges, que pretende trazer a Santa Cruz um 
grupo de 150 figurantes.

Destaque, ainda, para a inauguração dos 

Cenários e Instalações Artísticas, apresen-
tados por Emanuel Gaspar e Carlos Ramos, 
e que vão embelezar e enriquecer vários 
pontos da cidade.

Do programa consta também, como ex-
plicou Tomásia Castro, um concurso de 
jardins, cujas inscrições estão abertas en-
tre 5 a 12 de março, para as categorias de 
montras e janelas, mais direcionado para 
o comércio; jardins particulares, quintas, 
empreendimentos turísticos e escolas/
associações sem fins lucrativos. Para as 
quatro primeiras categorias o prémio será 
monetário e para a última em géneros. O 
formulário de inscrição estará disponível 
no site da Câmara, em www.cm-santa-
cruz.pt e nas juntas de freguesia.

O programa prevê animação de rua todos 
os fins de semana. A 29 de abril, na cerimó-
nia de abertura, será erguido o Muro da Paz 
pelos alunos das escolas de primeiro ciclo 
do concelho e vão ter lugar momentos mu-
sicais.

Em nome dos restantes presidentes das 
juntas de freguesia, Milton Teixeira, do 
Caniço, realçou a importância do certame 
numa cultura de orgulho e de ligação à ter-
ra por parte dos residentes e numa inegável 
atração para quem nos visita.

JM/MS
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O ex-vice-presidente e candidato nas pri-
márias democratas dos EUA Joe Biden 
admitiu esta quinta-feira (5) pedir proteção 
aos serviços secretos após manifestantes 
terem invadido o palco durante duas das 
suas ações de campanha.

“Bem, acho que isso deve ser conside-
rado”, admitiu esta quinta-feira (5) Bi-
den, numa entrevista televisiva, refe-

rindo-se a um eventual pedido de proteção 
dos serviços secretos dos Estados Unidos, 
reservada apenas aos candidatos oficiais dos 
partidos (e não na fase de eleições primárias).

Os receios de Biden aumentaram esta 
semana, quando dois ativistas de defesa 
dos animais subiram para o palco de um 
comício em Los Angeles, tendo sido tra-
vados pela mulher do candidato, Jill, e por 
uma assessora, que se interpuseram no ca-
minho em direção ao marido.

“Eu não estava com medo de mim. Es-
tava preocupado com Jill”, explicou Joe 
Biden, lembrando que uma situação idên-
tica já tinha ocorrido num comício em 
New Hampshire, onde também partilhou 
o palco com a mulher.

Por regra, os serviços secretos prote-
gem o Presidente e o vice-presidente, bem 
como as suas famílias e outros altos fun-
cionários do Governo.

Após o assassínio do Presidente John F. 
Kennedy, em 1963, os serviços secretos 
passaram a poder proteger os candidatos 
à Casa Branca durante as campanhas, mas 
até agora nunca o fizeram durante a fase 
de eleições primárias, quando ainda não 
há uma escolha oficial de candidato.

Ao fim de 18 eleições primárias, Joe Biden 
tornou-se o candidato mais bem posiciona-

do para vir a ser escolhido como o adver-
sário democrata do Presidente republicano 
Donald Trump, nas presidenciais de no-
vembro próximo, aumentando o interesse 
público sobre as suas ações de campanha.

Alguns analistas, citados esta quinta-fei-
ra (5) nos media norte-americanos, dizem 
que, ao ponderar pedir ajuda aos serviços 
secretos, Biden pode querer estar a tirar 
proveito de uma situação de risco para se 
promover como “candidato oficial” do 
Partido Democrata, mas os assessores do 
ex-vice-presidente garantem que se trata 
apenas de uma medida de segurança.

Joe Biden conseguiu já eleger cerca de 
600 delegados, contra pouco mais de 500 
de Bernie Sanders, que está na segunda 
posição nas eleições primárias e quando 
estão apurados menos de metade daqueles 
que na convenção do Partido Democrata 
escolherão o adversário de Donald Trump.

Depois de Sanders ter vencido as três 
primeiras primárias, Joe Biden recupe-
rou terreno na Carolina do Sul e teve um 
resultado surpreendente na “superterça-
-feira”, esta semana, quando se realiza-
ram eleições em 14 estados e um território.

Neste momento, depois de várias desis-
tências, restam apenas quatro candidatos 
no terreno: Joe Biden, Bernie Sanders, Eli-
zabeth Warren e Tulsi Gabbard.

Joe Biden beneficiou diretamente de 
algumas das mais recentes desistências, 
como as de Pete Buttigieg e Amy Klobu-
char, que declararam apoio ao ex-vice-
-presidente, e indiretamente da do bi-
lionário Mike Bloomberg, que disputava 
idêntico eleitorado.

JN/MS

15 turistas italianos foram expulsos da 
Mauritânia depois de se recusarem a fi-
car em quarentena até que se compro-
vasse que não eram portadores do novo 
coronavírus (Covid-19).

Segundo a agência de notícias EFE, 
os italianos chegaram a Nouakchott 
no passado sábado (29) à noite e dis-

seram que desconheciam as medidas de 
precaução aplicadas pelas autoridades da 
Mauritânia, que os colocaram em isola-
mento num hotel na cidade com a proibi-
ção de deixá-lo até novo aviso.

No entanto, os turistas deixaram o hotel 
no dia seguinte para continuar a sua jor-
nada para o norte do país.

Alertada imediatamente, a polícia mon-
tou postos de controlo nas estradas e os 15 

turistas foram intercetados cem quilóme-
tros ao norte da capital, na estrada que leva 
à região de Adrar, um dos destinos turísti-
cos preferidos pelos turistas ocidentais.

Depois, entre se submeter à quarentena 
ou regressarem ao seu país, os turistas ita-
lianos optaram por deixar a Mauritânia.

Até ao momento, a Mauritânia não re-
gistou algum caso do novo coronavírus, 
mas aplica medidas estritas que incluem a 
quarentena por 15 dias de todas as pessoas 
de “países de risco” e postos de controlo 
médico nas fronteiras.

O medo de contágio aumentou depois 
de casos confirmados em vários países vi-
zinhos deste país de África, como Senegal, 
Argélia e Marrocos.

JN/MS

O Japão vai colocar em quarentena obriga-
tória todos os viajantes da China e da Co-
reia do Sul antes de autorizar a sua entrada 
no país, com o objetivo de conter a propa-
gação do novo coronavírus.

O primeiro-ministro japonês, Shinzo 
Abe, disse à televisão estatal NHK que 
esta medida foi tomada “pela contí-

nua entrada no Japão de viajantes chineses 
e sul-coreanos e diante da epidemia do novo 
coronavírus”, que está a causar “preocupa-
ção aos cidadãos japoneses”.

Abe anunciou a decisão após uma reu-
nião realizada esta quinta-feira (5) com o 
seu gabinete para analisar os últimos de-
senvolvimentos do surto do Covid-19.

Os cidadãos de ambos os países que che-
guem ao Japão devem passar duas sema-
nas de isolamento em centros médicos e 
outras instalações designadas pelas auto-
ridades japonesas, disse Abe.

A medida, que entrará em vigor na pró-
xima segunda-feira (9) e durará até ao 
final do mês, também implica o cancela-
mento de todos os vistos emitidos para a 
entrada de viajantes chineses e sul-corea-
nos, bem como o desvio de todos os voos 
procedentes da Coreia do Sul e China para 
os aeroportos de Tóquio e Kansai (oeste).

Estas medidas poderão ser um novo 
golpe para o turismo no Japão, especial-
mente dependente de viajantes chineses e 
sul-coreanos e já afetado pelo colapso do 
número de visitantes estrangeiros desde 
janeiro pelo surto do novo coronavírus.

As autoridades japonesas já tinham apli-
cado restrições à entrada de estrangeiros 
que tivessem estado nas duas semanas 

precedentes nas regiões da Coreia do Sul 
e da China, as mais afetadas pelo Covid-19

Essas restrições serão estendidas a mais 
regiões da Coreia do Sul e partes do Irão, 
outro dos países atingidos pelo surto, de 
acordo com outra decisão tomada hoje 
pelo Governo.

No Japão, cerca de 1050 infeções (seis 
mortos) por Covid-19 foram detetadas até 
agora, a maioria delas no navio de cruzeiro 
Diamond Princess, que está em quarente-
na no porto de Yokohama.

Além das restrições à entrada de pes-
soas, o Governo japonês aplica desde o 
final de fevereiro outras medidas para 
conter a disseminação do vírus, como o 
encerramento de todas as escolas do país 
por um mês, o cancelamento de eventos 
culturais e desportos, assim como a reco-
mendação de trabalhar a partir de casa.

O surto de Covid-19, detetado em de-
zembro, na China, e que pode causar infe-
ções respiratórias como pneumonia, pro-
vocou cerca de 3300 mortos e infetou mais 
de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo 
nove em Portugal.

Das pessoas infetadas, mais de 50 mil 
recuperaram.

Além de 3012 mortos na China, há re-
gisto de vítimas mortais no Irão, Itália, 
Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, 
Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Uni-
dos da América e Filipinas, San Marino, 
Iraque, Suíça e Espanha.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
declarou o surto de Covid-19 como uma 
emergência de saúde pública internacional 
e aumentou o risco para “muito elevado”.

JN/MS

Joe Biden admite pedir proteção aos serviços 
secretos após “invasão” de manifestantes

15 turistas italianos expulsos da Mauritânia por recusarem quarentena

Japão colocará em quarentena viajantes 
da China e da Coreia do Sul

EUA

Mauritânia

Covid-19
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As Nações Unidas estimam que sejam ne-
cessários 264 mil milhões de dólares (cerca 
de 240 mil milhões de euros) para acabar 
com a mortalidade materna, conseguir co-
bertura universal de planeamento familiar e 
por fim à violência de género até 2030.

As contas constam de um estudo con-
junto do Fundo das Nações Unidas 
para a População (UNFPA, na sigla 

em inglês) e da Universidade Johns Ho-
pkins University e foram apresentadas du-
rante a cimeira para assinalar os 25 anos da 
Conferência Internacional sobre População 
e Desenvolvimento (ICPD), em Nairobi.

O líder norte-coreano também disse es-
tar “preocupado” com a saúde pessoal de 
Moon e “enfatizou a amizade e confiança 
inabaláveis” do presidente da Coreia do 
Sul, expressando ainda frustração por não 
poder fazer nada para ajudar o país vizi-
nho neste momento.

Na carta, o líder da Coreia do Norte re-
petiu várias vezes que não há casos do co-
ronavírus no seu território, uma alegação 
questionada por muitos especialistas.

Apesar de Moon ter enviado a Kim uma 
carta de resposta, transmitindo gratidão, 
não ficou claro se a mensagem do líder da 
Coreia do Norte terá constituído uma ten-
tativa de melhorar a tensão com a Coreia 
do Sul depois de declarações feitas pela 
sua irmã.

Kim Yo-jong, uma das conselheiras 
mais próximas de Kim Jong-un, afirmou 
na terça-feira (3) que os protestos de Seul 
contra testes militares realizados no norte 
são “completamente insanos” e “perfeita-
mente estúpidos”.

Na segunda-feira (2), a Coreia do Norte 
disparou o que Seul descreveu como dois 
“mísseis balísticos de curto alcance”, o 
que viola as resoluções do Conselho de Se-
gurança da ONU.

Kim Yo-jong comparou as críticas do 
Governo sul-coreano com “o ladrar de um 
cão assustado”.

“Essas declarações e ações inconsisten-
tes da (presidência sul-coreana) só agra-
vam a nossa desconfiança, o nosso ódio e 
o nosso desprezo pelo sul”, acrescentou.

Moon e Kim construíram laços pessoais 
em 2018, quando se encontraram três ve-
zes e chegaram a uma série de acordos 
para aumentar as trocas bilaterais e dimi-
nuir a animosidade militar.

Moon, um liberal que defende que a cri-
se nuclear norte-coreana deve ser resolvi-
da através de negociações e de um acordo, 
foi o intermediário do primeiro encontro 
de Kim com Donald Trump em Singapura, 
em 2018.

A relação entre as duas Coreias sofreu, 
no entanto, um revés depois da segunda 
reunião entre Kim e Trump, realizada no 
Vietname no início de 2019.

Desde essa altura que a negociação in-
ternacional sobre a questão nuclear norte-
-coreana está paralisada.

Alguns especialistas consideram que a 
Coreia do Norte pode estar a tentar rea-
proximar-se da Coreia do Sul para receber 
ajuda que permita revitalizar a sua econo-
mia, já que os EUA disseram que não vão 
levantar as sanções impostas a Pyongyang 
a menos que Kim opte claramente pela 
desnuclearização.

JN/MS

A até agora candidata Elizabeth Warren 
anunciou que vai desistir das eleições pri-
márias democratas e da corrida presiden-
cial à Casa Branca. Com o afastamento da 
senadora do Massachusetts, restam dois 
democratas para concorrer contra Donald 
Trump: Bernie Sanders e Joe Biden.

“Quero que todos vocês ouçam isto pri-
meiro e quero que ouçam diretamente 
de mim: hoje, suspendo a nossa cam-

panha para presidente. Sei o quão duro to-
dos vocês trabalharam. Por isso, do fundo do 
meu coração, agradeço por tudo aquilo que 
desempenharam nesta campanha”, escre-
veu Elizabeth Warren, 70 anos, num comu-
nicado oficial, pouco depois de o jornal “The 
New York Times” ter avançado a notícia do 
afastamento, citando fonte próxima da sena-
dora e antiga professora de Direito.

“Sei que, quando começámos, não era 
isto que esperavam ouvir. Não é uma de-

cisão que eu alguma vez quisesse tomar. 
Mas recuso-me que a deceção me cegue 
- ou a vós - em relação ao que conquistá-
mos. Não atingimos o nosso objetivo, mas 
aquilo que fizemos juntos - aquilo que vo-
cês fizeram - fez uma diferença duradou-
ra. Não à escala que queríamos fazer, mas 
importa - e as mudanças terão efeitos nos 
próximos anos”, pode ler-se na missiva.

Elizabeth Warren surgiu como uma das 
preferidas do Partido Democrata, especial-
mente na ala mais progressista do partido, 
para enfrentar Donald Trump nas eleições 
presidenciais de novembro. Porém, esta 
terça-feira (3), Warren foi amplamente 
derrotada por Joe Biden (venceu em oito 
Estados) e Bernie Sanders (venceu em qua-
tro) nas primárias democratas.

Ainda não é claro se apoiará publica-
mente um dos dois candidatos democratas.

JN/MS

Elizabeth Warren vai desistir de 
corrida à Casa Branca

Eleições

C
ré

di
to

s:
 D

R

Kim Jong-un envia condolências 
à Coreia do Sul devido ao surto

Coreia do Norte

FSCO License #13060

PAULO ROCHA 
Mortgage Agent #M13001229 

416.432.7662 
paulo.rocha@mortgagescout.ca

MARLENE CARVALHO 
Mortgage Agent #M17000762 

416.821.7247 
marlene.carvalho@mortgagescout.ca

DENNIS DA CUNHA 
Mortgage Agent #M15000923 

416.879.4392 
dennis.dacunha@mortgagescout.ca

HERE TO HELP YOU WITH 
YOUR MORTGAGE NEEDS

FALAMOS PORTUGUES

MORTGAGESCOUT.CA



24 horas por dia, 7 dias por semana. Rogers Cable - canal 672
1-888-764-3771

Bell Fibe - canal 659
1-866-797-8686 

Subscreva hoje! 
Ligue e peça o canal WIN TV CAMOESTV.com

T H E  W I S D O M
O F  W E A LT H

The Wisdom of Wealth is here to give 
you fundamental financial knowledge 
that affects us all: banking, debt, paying 
your bills, credit ratings, investing, 
insurance, retiring, wills, and where and 
how to find help when you need it.

Host Jason Pereira will help explain 
some basic concepts and introduce 
you to other experts who will help give 
you the tools needed to make better 
financial choices. 

Sat 9:30 pm

Esta semana Adriana e Catarina falam-
nos de Justin Bieber e das suas partilhas 
online de cantores brasileiros, alertam-nos 
para as vagas que surgiram na NASA para 
quem sonha ser astronauta, dizem-nos 
qual é o biscoito capaz de travar a anemia 
infantil, dão-nos a conhecer o Crisis Text 
Line - um serviço relacionamento com o 
apoio à saúde mental, mostram-nos um 
equipamento que está a ser desenvolvido 
que é capaz de transformar uma única 
gota de água em 140 volts de energia e 
muito, muito mais!

E claro, como sempre, partilham muitas 
mais notícias do mundo das celebridades, 
todas as novidades da tecnologia, 
curiosidades, música e cinema!

Timeline - a sua rede social agora na 
televisão.

Sab 18h

Um programa voltado para aqueles que 
curtem a boa música, com os clássicos 
dos anos 80, 90 e 2000, e os hits do 
momento.

Seg-Sex 14h

Sab 15h

Esta semana, Carmo Monteiro traz-
nos a exposição “Jovens Artistas da 
Comunidade Portuguesa”, inaugurada 
na Galeria Almada Negreiros no 
Consulado de Portugal em Toronto, 
o espetáculo dos Portuguese Kids 
na Casa dos Açores do Ontário e 
as atuações de talento lusofono no 
LusoLife Beat Concert Series, que 
decorreram no MOD Club em Toronto..

Não perca o Espaço Comunidade deste 
fim de semana.

Partir à descoberta do melhor de 
Portugal caminhando é a proposta 
de Paulo Lopes da Portugal Outdoor 
Alliance. Esta semana à conversa 
com Manuel DaCosta.

Sat 9pm

This week Armando Terra will show 
us a German 1940’s cross section of 
automotive toys from motorcycles to 
automobiles with some special toys 
thrown in. He will illustrate and give us 
historic details of how these toys were 
manufactured and a brief history of 
the companies behind them and their 
packaging and marketing wonders.

The German toy series is something to 
catch…

Sun 9:30pm

Tim – nome bem conhecido do público 
português está em Toronto. No It’s 
Showtime desta semana dá-nos a 
oportunidade de ficarmos a conhecer, 
um pouco melhor, a sua história de vida.

Dom 17h

O “Nós por Cá” dá a conhecer al-
guns dos voluntários que têm con-
tribuído para a existência da cultura 
portuguesa no Canadá.

Sab 16h

Seg-Sex 11h

Desde as últimas notícias aos destaques 
do entretenimento, passando pela ciência, 
tecnologia, cinema e estilo de vida.

Sex 18h

Apresentador: Manuel DaCosta 
Convidados: Nellie Pedro, Jean-Paul 
Soucy, Vince Nigro 

• Resumo político da semana

•  Análise do editorial do Milénio Stadium

• China tossiu, o mundo adoeceu  
- o impacto do coronavírus na 
economia global.

A sua Missa Dominical, diretamente da  
Paróquia de São Sebastião, com o Padre 
João Mendonça.

Dom 9h30

Destaques do dia, notícias de 
Portugal, dos países da lusofonia e 
ainda economia, negócios, finanças e 
curiosidades interessantes.

Com Nuno Miller

Seg-Sex 7h

Sab 14h30

João Diogo Ramos é natural de 
Cantanhede e nos últimos seis anos tem 
colecionado versões da ZX Spectrum, 
acessórios e outros objetos que estão 
ligados à Sinclair, a empresa que criou o 
icónico computador que marcou a década 
de 1980.

Muita animação, juntando a melhor 
música para o seu regresso a casa e 
uma variedade de informações que não 
pode perder.

Seg-Sex 18h

Seg-Sex 10h

Bem-vindos a Beirais é uma série de 
longa duração, com exibição diária, 
que segue o quotidiano de Diogo 
Almada, um lisboeta que, sofrendo 
pela vida agitada que levava na 
cidade grande, decide mudar-se para 
o campo na aldeia de Beirais, longe 
destes problemas.

MR.KOA & TOPB0Y provide unfiltered 
discussions and debates for all things 
relationship based each week.

Sat 10pm

No Body&Soul desta semana vamos 
falar da técnica de grounding. Man-
ter a energia do nosso corpo em har-
monia com a natureza é importante, 
especialmente quando vivemos em 
grandes cidades urbanas. Não perca 
ainda a nossa visita à Mata Nacional 
do Buçaco e nova sugestão de músi-
ca para construir a sua playlist zen. 

Dom 16h

Watch Part 2 of Stella Jurgen’s visit to 
the 13th Artist Project 2020. This Con-
temporary Art Fair took place at the 
Better Living Centre in Toronto.  Over 
300 pre-selected independent artists 
exhibited and sold their artwork to art 
collectors, gallerist, curators and de-
signers. There were over 5,000 pieces 
of art that included paintings, ceramics, 
sculptures, photography, collage, glass 
and more.  Watch the continuation of 
Stella’s interview with Emily-Jean Alex-
ander, the Director of the show. 

Be inspired by Stella’s Studio on 
Camões TV.

Sun 9pm

No Espaço Mwangolé desta semana, 
vamos rever a conversa com a honorável 
personalidade Jean Augustine e também 
reviver os momentos do Toronto Black 
Film Festival. Teremos o nosso momento 
musical e o Top Espaço Mwangolé com 
os sucessos do momento.

Espaço Mwangolé, o seu ponto de 
encontro mesmo distante da sua 
terra natal.

Dom 18h30

21h30 Forgotten Treasures

22h00 Stella’s Studio

22h30 Roundtable

23h30 Espaço Mwangolé

00h00 It´s Showtime

00h30 Body & Soul

01h00 Portugal À Vista

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 11 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Espaço Mwangolé

09h30 Espaço Comunidade

10h00 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Wisdom of Wealth 

16h00 Roundtable

17h00 Stella’s Studio

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Forgotten Treasures

20h30 Here’s The Thing

21h00 Caminhos Da História

21h30 Timeline

22h30 It´s Showtime

23h00 Portugal À Vista

23h30 Body & Soul

00h00 Camões TV Magazine

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 12 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Espaço Mwangolé

16h00 Timeline

17h00 Forgotten Treasures

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Espaço Mwangolé

20h30 Espaço Comunidade 

21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth 

22h00 Stella’s Studio

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

23h30 Espaço Comunidade 

00h00 We Need To Talk

01h00 It´s Showtime

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA, 13 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Espaço Comunidade 

16h00 Nós Por Cá 

16h30 Forgotten Treasures

17h00 Body & Soul

17h30 Musicbox

18h00 Roundtable

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Stella’s Studio

20h30 Wisdom of Wealth

21h00 Caminhos Da História

21h30 It´s Showtime

22h00 Espaço Mwangolé

22h30 Timeline

23h30 Forgotten Treasures

00h00 Here’s The Thing

00h30 Wisdom of Wealth

01h00 Stella’s Studio

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SÁBADO, 7 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos

 10h00 Musicbox

 11h00 It´s Showtime

 11h30 Musicbox

 12h00 Clube dos Cozinheiros

 12h30 Imperdíveis

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Glitter Show

 14h30 Portugal À Vista

 15h00 Espaço Comunidade

15h30 Caminhos da história 

16h00 Nós Por Cá

 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço

 17h30 Musicbox

 18h00 Timeline

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Portugal À Vista

 20h00 Music Box

 21h00 It’s Showtime

 21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Portugal À Vista

 00h30 Transparências

 01h00 Espaço Comunidade 

01h30 Here’s the Thing 

 02h00 Musicbox

 04h00 Out there

 05h00 Nicki Clark Show

DOMINGO, 8 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

 08h00 Caminhos Da História

 08h30 Estação de Serviço

 09h00 Portugal À Vista

 09h30 Missa Dominical

 10h30 Espaço Comunidade

 11h00 Nós Por Cá

 11h30 Musicbox

 12h00 Here’s the Thing

 12h30 Wisdom of Wealth

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Camões TV Magazine

 16h00 Body & Soul

 16h30 Imperdíveis

 17h00 It´s Showtime

 17h30 Musicbox

18h00 Here’s The Thing

 18h30 Espaço Mwangolé

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Nós Por Cá

 20h00 Music Box

 21h00 Documentário - Ouro Branco

 21h00 Stella’s Studio

 21h30 Forgotten Treasures

 22h00 Timeline

 23h00 We Need To Talk

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

SEGUNDA, 9 DE MARÇO 
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Espaço Comunidade

 09h00 Caminhos Da História

09h30 Body & Soul

10h00  Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Estação de Serviço

16h00 Espaço Mwangolé

16h30 Glitter Show

17h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Body & Soul

20h30 It’s Showtime

21h00 Caminhos Da História

21h30 Here’s The Thing 

22h00 Wisdom of Wealth

22h30 We Need To Talk 

23h30 Timeline

00h30 Stella’s Studio

01h00 Forgotten Treasures

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

TERÇA, 10 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Nós Por Cá 

16h00 Espaço Comunidade

16h30 Portugal À Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Timeline

21h00 Caminhos Da História



24 horas por dia, 7 dias por semana. Rogers Cable - canal 672
1-888-764-3771

Bell Fibe - canal 659
1-866-797-8686 

Subscreva hoje! 
Ligue e peça o canal WIN TV CAMOESTV.com

T H E  W I S D O M
O F  W E A LT H

The Wisdom of Wealth is here to give 
you fundamental financial knowledge 
that affects us all: banking, debt, paying 
your bills, credit ratings, investing, 
insurance, retiring, wills, and where and 
how to find help when you need it.

Host Jason Pereira will help explain 
some basic concepts and introduce 
you to other experts who will help give 
you the tools needed to make better 
financial choices. 

Sat 9:30 pm

Esta semana Adriana e Catarina falam-
nos de Justin Bieber e das suas partilhas 
online de cantores brasileiros, alertam-nos 
para as vagas que surgiram na NASA para 
quem sonha ser astronauta, dizem-nos 
qual é o biscoito capaz de travar a anemia 
infantil, dão-nos a conhecer o Crisis Text 
Line - um serviço relacionamento com o 
apoio à saúde mental, mostram-nos um 
equipamento que está a ser desenvolvido 
que é capaz de transformar uma única 
gota de água em 140 volts de energia e 
muito, muito mais!

E claro, como sempre, partilham muitas 
mais notícias do mundo das celebridades, 
todas as novidades da tecnologia, 
curiosidades, música e cinema!

Timeline - a sua rede social agora na 
televisão.

Sab 18h

Um programa voltado para aqueles que 
curtem a boa música, com os clássicos 
dos anos 80, 90 e 2000, e os hits do 
momento.

Seg-Sex 14h

Sab 15h

Esta semana, Carmo Monteiro traz-
nos a exposição “Jovens Artistas da 
Comunidade Portuguesa”, inaugurada 
na Galeria Almada Negreiros no 
Consulado de Portugal em Toronto, 
o espetáculo dos Portuguese Kids 
na Casa dos Açores do Ontário e 
as atuações de talento lusofono no 
LusoLife Beat Concert Series, que 
decorreram no MOD Club em Toronto..

Não perca o Espaço Comunidade deste 
fim de semana.

Partir à descoberta do melhor de 
Portugal caminhando é a proposta 
de Paulo Lopes da Portugal Outdoor 
Alliance. Esta semana à conversa 
com Manuel DaCosta.

Sat 9pm

This week Armando Terra will show 
us a German 1940’s cross section of 
automotive toys from motorcycles to 
automobiles with some special toys 
thrown in. He will illustrate and give us 
historic details of how these toys were 
manufactured and a brief history of 
the companies behind them and their 
packaging and marketing wonders.

The German toy series is something to 
catch…

Sun 9:30pm

Tim – nome bem conhecido do público 
português está em Toronto. No It’s 
Showtime desta semana dá-nos a 
oportunidade de ficarmos a conhecer, 
um pouco melhor, a sua história de vida.

Dom 17h

O “Nós por Cá” dá a conhecer al-
guns dos voluntários que têm con-
tribuído para a existência da cultura 
portuguesa no Canadá.

Sab 16h

Seg-Sex 11h

Desde as últimas notícias aos destaques 
do entretenimento, passando pela ciência, 
tecnologia, cinema e estilo de vida.

Sex 18h

Apresentador: Manuel DaCosta 
Convidados: Nellie Pedro, Jean-Paul 
Soucy, Vince Nigro 

• Resumo político da semana

•  Análise do editorial do Milénio Stadium

• China tossiu, o mundo adoeceu  
- o impacto do coronavírus na 
economia global.

A sua Missa Dominical, diretamente da  
Paróquia de São Sebastião, com o Padre 
João Mendonça.

Dom 9h30

Destaques do dia, notícias de 
Portugal, dos países da lusofonia e 
ainda economia, negócios, finanças e 
curiosidades interessantes.

Com Nuno Miller

Seg-Sex 7h

Sab 14h30

João Diogo Ramos é natural de 
Cantanhede e nos últimos seis anos tem 
colecionado versões da ZX Spectrum, 
acessórios e outros objetos que estão 
ligados à Sinclair, a empresa que criou o 
icónico computador que marcou a década 
de 1980.

Muita animação, juntando a melhor 
música para o seu regresso a casa e 
uma variedade de informações que não 
pode perder.

Seg-Sex 18h

Seg-Sex 10h

Bem-vindos a Beirais é uma série de 
longa duração, com exibição diária, 
que segue o quotidiano de Diogo 
Almada, um lisboeta que, sofrendo 
pela vida agitada que levava na 
cidade grande, decide mudar-se para 
o campo na aldeia de Beirais, longe 
destes problemas.

MR.KOA & TOPB0Y provide unfiltered 
discussions and debates for all things 
relationship based each week.

Sat 10pm

No Body&Soul desta semana vamos 
falar da técnica de grounding. Man-
ter a energia do nosso corpo em har-
monia com a natureza é importante, 
especialmente quando vivemos em 
grandes cidades urbanas. Não perca 
ainda a nossa visita à Mata Nacional 
do Buçaco e nova sugestão de músi-
ca para construir a sua playlist zen. 

Dom 16h

Watch Part 2 of Stella Jurgen’s visit to 
the 13th Artist Project 2020. This Con-
temporary Art Fair took place at the 
Better Living Centre in Toronto.  Over 
300 pre-selected independent artists 
exhibited and sold their artwork to art 
collectors, gallerist, curators and de-
signers. There were over 5,000 pieces 
of art that included paintings, ceramics, 
sculptures, photography, collage, glass 
and more.  Watch the continuation of 
Stella’s interview with Emily-Jean Alex-
ander, the Director of the show. 

Be inspired by Stella’s Studio on 
Camões TV.

Sun 9pm

No Espaço Mwangolé desta semana, 
vamos rever a conversa com a honorável 
personalidade Jean Augustine e também 
reviver os momentos do Toronto Black 
Film Festival. Teremos o nosso momento 
musical e o Top Espaço Mwangolé com 
os sucessos do momento.

Espaço Mwangolé, o seu ponto de 
encontro mesmo distante da sua 
terra natal.

Dom 18h30

21h30 Forgotten Treasures

22h00 Stella’s Studio

22h30 Roundtable

23h30 Espaço Mwangolé

00h00 It´s Showtime

00h30 Body & Soul

01h00 Portugal À Vista

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 11 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Espaço Mwangolé

09h30 Espaço Comunidade

10h00 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Wisdom of Wealth 

16h00 Roundtable

17h00 Stella’s Studio

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Forgotten Treasures

20h30 Here’s The Thing

21h00 Caminhos Da História

21h30 Timeline

22h30 It´s Showtime

23h00 Portugal À Vista

23h30 Body & Soul

00h00 Camões TV Magazine

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 12 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Espaço Mwangolé

16h00 Timeline

17h00 Forgotten Treasures

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Espaço Mwangolé

20h30 Espaço Comunidade 

21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth 

22h00 Stella’s Studio

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

23h30 Espaço Comunidade 

00h00 We Need To Talk

01h00 It´s Showtime

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA, 13 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Espaço Comunidade 

16h00 Nós Por Cá 

16h30 Forgotten Treasures

17h00 Body & Soul

17h30 Musicbox

18h00 Roundtable

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Stella’s Studio

20h30 Wisdom of Wealth

21h00 Caminhos Da História

21h30 It´s Showtime

22h00 Espaço Mwangolé

22h30 Timeline

23h30 Forgotten Treasures

00h00 Here’s The Thing

00h30 Wisdom of Wealth

01h00 Stella’s Studio

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SÁBADO, 7 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos

 10h00 Musicbox

 11h00 It´s Showtime

 11h30 Musicbox

 12h00 Clube dos Cozinheiros

 12h30 Imperdíveis

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Glitter Show

 14h30 Portugal À Vista

 15h00 Espaço Comunidade

15h30 Caminhos da história 

16h00 Nós Por Cá

 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço

 17h30 Musicbox

 18h00 Timeline

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Portugal À Vista

 20h00 Music Box

 21h00 It’s Showtime

 21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Portugal À Vista

 00h30 Transparências

 01h00 Espaço Comunidade 

01h30 Here’s the Thing 

 02h00 Musicbox

 04h00 Out there

 05h00 Nicki Clark Show

DOMINGO, 8 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

 08h00 Caminhos Da História

 08h30 Estação de Serviço

 09h00 Portugal À Vista

 09h30 Missa Dominical

 10h30 Espaço Comunidade

 11h00 Nós Por Cá

 11h30 Musicbox

 12h00 Here’s the Thing

 12h30 Wisdom of Wealth

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Camões TV Magazine

 16h00 Body & Soul

 16h30 Imperdíveis

 17h00 It´s Showtime

 17h30 Musicbox

18h00 Here’s The Thing

 18h30 Espaço Mwangolé

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Nós Por Cá

 20h00 Music Box

 21h00 Documentário - Ouro Branco

 21h00 Stella’s Studio

 21h30 Forgotten Treasures

 22h00 Timeline

 23h00 We Need To Talk

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

SEGUNDA, 9 DE MARÇO 
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Espaço Comunidade

 09h00 Caminhos Da História

09h30 Body & Soul

10h00  Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Estação de Serviço

16h00 Espaço Mwangolé

16h30 Glitter Show

17h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Body & Soul

20h30 It’s Showtime

21h00 Caminhos Da História

21h30 Here’s The Thing 

22h00 Wisdom of Wealth

22h30 We Need To Talk 

23h30 Timeline

00h30 Stella’s Studio

01h00 Forgotten Treasures

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

TERÇA, 10 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Nós Por Cá 

16h00 Espaço Comunidade

16h30 Portugal À Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Timeline

21h00 Caminhos Da História
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SÁBADO, 28 DE MARÇO
LiUNA LOCAL 183, GERRY GALLAGHER HALL
1263 WILSON AVE, NORTH YORK

GRUPO DE BOMBOS, ZÉS PEREIRAS 
E RANCHO FOLCLÓRICOS

CALDO VERDE
BACALHAU A NARCIZA 
COM BATATA E SALADA 
BIFINHOS COM ARROZ E VEGETAIS

ADULTOS 70 | CRIANÇAS 30

INFORMAÇÕES E RESERVAS
FERNANDO RIO 416-522-3366
MANUEL CARVALHO 416-319-4967
GILDA CARDOSO 416-826-7737

ANGARIAÇÃO 
DE FUNDOS PARA 
O GRECANE

O GRUPO TEM COMO 
OBJECTIVO PRINCIPAL 
CONCLUIR AS OBRAS DA 
FUTURA SEDE ASSOCIATIVAFE

ST
A

 D
E

Subiu para 11 o número de casos con-
firmados de coronavírus em seis países 
do continente africano, considerado o 
mais vulnerável do planeta em relação a 
epidemias. Apesar disso, os dados glo-
bais mais recentes mostram que África, 
de um modo geral, não está numa po-
sição alarmante no que diz respeito ao 
Covid-19, que tem vindo a assustar prin-
cipalmente países asiáticos e europeus. 

Especialistas tentam entender porque 
é que o continente tem divulgado tão 
poucos casos confirmados em com-

paração com a Europa, por exemplo. Para 
uns, pode ser sorte. Em todo caso, tem 
sido feito um apelo pela transparência no 
que toca a informações oficiais. A União 
Africana e a Organização Mundial de Saú-
de, que atua em 47 dos 54 países africanos, 
têm reforçado o pedido para que os países 

se preparem e garantam que estão aptos a 
identificar o vírus o quanto antes, além de 
enfatizarem que notificar imediatamente 
os casos confirmados é fundamental.

O país africano com o maior número de 
infetados é a Argélia, com cinco casos até 
agora. Um deles é um turista italiano. Há 
também dois tunisianos que tiveram con-
tato com turistas franceses infetados.

No Egito há outros dois casos, sendo um 
deles um turista canadiano e o outro um ita-
liano que vive na Nigéria e que recentemen-
te esteve em seu país de origem, voltando 
em seguida para África. Ele está em obser-
vação em Lagos, a maior cidade nigeriana.

Os casos mais recentes confirmados de 
coronavírus em África foram em três paí-
ses: em Marrocos, um marroquino que 
vive em França, mas viajou para o país 
natal; no Senegal, um francês que mora 

no país, mas que recentemente visitou a 
França; e na Tunísia, onde um turista ita-
liano teve o seu teste confirmado.

Após as confirmações, a diretora regio-
nal da OMS para a África, Matshidiso Moeti, 
disse que o vírus já não é só uma ameaça ao 
continente, mas sim uma realidade. “Esta-
mos a trabalhar com países da região para 
garantir que medidas sejam tomadas para 
conter a disseminação do vírus”, afirmou.
Relação estreita com a China

Em janeiro, a OMS começou a movi-
mentar-se, preocupada com a capacidade 
de cada país africano de identificar o vírus 
o quanto antes. A organização considerou 
13 nações do continente como prioritárias, 
por conta da relação muito estreita da Chi-
na com a Argélia, Angola, Costa do Mar-
fim, República Democrática do Congo, 
Etiópia, Gana, Quênia, Maurícias, Nigéria, 

África do Sul, Tanzânia, Uganda e Zâmbia.
Quase todas as companhias aéreas chega-

ram a suspender voos entre países africanos 
e a China. Autoridades chinesas anunciaram 
a retomada de voos para o Quénia, suspen-
sos por conta da epidemia do Covid-19, em 
que será restabelecido um voo por semana 
entre os dois países até ao dia 25 de março.

Já Madagascar proibiu a entrada de tu-
ristas que tenham estado recentemente 
em três países: Irão, Itália e Coreia do Sul, 
locais com números preocupantes de ca-
sos confirmados do vírus.

A OMS mandou kits de diagnóstico para 
mais de 40 nações africanas. A ameaça invisí-
vel tem feito muita gente só sair de casa usan-
do máscaras, em cidades onde a situação é 
mais preocupante, o que torna cada vez mais 
difícil encontrar o produto. Essa escassez está 
a deixar médicos, enfermeiros e outros fun-
cionários que trabalham na linha de frente 
em contato direto com os pacientes perigosa-
mente mal equipados para trabalhar.
Demanda por produtos de proteção

A OMS pediu a governos e fabricantes 
que aumentem a produção desses equipa-
mentos de proteção individual em 40%, 
para atender à crescente procura global. 
Onde os produtos são encontrados, estes 
já custam, no mínimo, o dobro do preço 
praticado antes da epidemia.
Resgate de estudantes

A expectativa é que nos próximos dias 
cerca de 150 sul-africanos que ainda estão 
na cidade chinesa de Wuhan, epicentro do 
surto de coronavírus, sejam repatriados. A 
data ainda não foi divulgada, assim como 
o local onde eles ficarão de quarentena. O 
planeamento da operação também envolve 
os ministérios da Saúde e de Relações In-
ternacionais. “Entre eles estão estudantes 
que concluíram estudos e outros cujos es-
tudos tiveram que ser interrompidos”, dis-
se o ministro da Saúde sul-africano, Zweli 
Mkhize. O trabalho de evacuação vai ser 
feito com o apoio de autoridades chinesas.
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Coronavírus avança lentamente em África, apesar 
de continente ser o mais vulnerável a epidemias

ÁFRICA
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Caso que depende de exame contrapro-
va é de adolescente de 13 anos que via-
jou para a Itália.

O Ministério da Saúde anunciou nes-
ta quarta-feira (4) a identificação 
de mais dois casos do novo coro-

navírus (Sars-CoV-2) no Brasil, elevando 
o total de casos confirmados no país para 
três enquanto um segue em investigação 
— o primeiro teste, feito em laboratório 
particular deu positivo, mas a confirma-
ção depende de contraprova.

O terceiro caso confirmado é de um ad-
ministrador de empresas colombiano de 
46 anos residente em São Paulo. Em 9 de 

fevereiro, ele foi de São Paulo para a Es-
panha. No dia 16, viajou para a Itália. Em 
22 de fevereiro, para a Áustria. Em 28 de 
fevereiro, foi para a Alemanha, e no dia 
seguinte retornou ao Brasil.

O administrador foi atendido nesta 
quarta-feira (4) no Hospital Albert Eins-
tein, apresentando sintomas de Covid-19 
— tosse, dor de garganta, dor de cabeça, 
dores musculares e coriza —, foi testado e 
o resultado deu positivo.

O quarto caso em investigação — que 
necessita de contraprova do Instituto 
Adolfo Lutz — é de uma adolescente de 13 
anos, moradora de São Paulo, que passou 

por Portugal e chegou na Itália no dia 22 
de fevereiro. Durante a viagem, ela foi in-
ternada em um hospital em Dolomitas, no 
norte da Itália, para tratar de uma lesão.

No último domingo (1), ela retornou ao 
Brasil e na segunda-feira (2) foi ao Hospi-
tal Beneficência Portuguesa de São Paulo. 
Mesmo sem apresentar sintomas, ela fez o 
teste para o novo coronavírus em um la-
boratório particular e o primeiro resultado 
deu positivo. Como é a primeira vez que 
este laboratório testa um paciente positivo 
para Covid-19, é necessário uma contra-
prova do Instituto Adolfo Lutz, de refe-
rência nacional.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, reconheceu que pessoas pode-
rão morrer de Covid-19 no Brasil.

“ Vai estressar o sistema de saúde? Pro-
vavelmente sim. Teremos dias bons, dias 
ruins? Provavelmente sim. Se tivermos 
no Brasil um cenário daqueles (de epide-
mia), vamos perder pessoas? É possível, 
está acontecendo no mundo. Agora, cal-
ma, porque a gente vai atravessar como 
já atravessamos outras situações como 
essa”, disse Mandetta.

Segundo Mandetta, o facto de o quar-
to caso ter sido em alguém assintomático 
não vai alterar os critérios do Ministério da 
Saúde, que considera como casos suspei-
tos apenas pessoas com sintomas. A famí-
lia da menina também vai ser monitorada.

“Foi uma coleta fora da curva, fora dos 
padrões de saúde pública. Para a saúde 
pública, a gente continua somente como 
caso suspeito quem tem sintoma. Não va-
mos fazer exame em todo mundo, uma lo-
teria esportiva”, disse Mandetta.

O ministro voltou a recomendar que 
sejam evitadas viagens a locais onde há 
transmissão. Também pediu que pessoas 

com sintomas que tenham viajado ao ex-
terior se coloquem, por iniciativa própria, 
em isolamento em casa, e depois vão até 
uma unidade de saúde. Ele negou que seja 
necessário isolamento domiciliar para 
quem não tem sintomas.

Número de casos suspeitos chega a 531

De acordo com dados desta quarta-fei-
ra (4) do Ministério da Saúde, o Brasil tem 
531 casos suspeitos. São Paulo é o estado 
com mais casos suspeitos: 136. Em seguida 
vêm Minas Gerais (82), Rio Grande do Sul 
(98), Rio de Janeiro (55) e Santa Catarina 
(46). Por região são 277 casos no Sudeste, 
157 no Sul, 55 no Nordeste, 35 no Centro-
-Oeste e seis no Norte.

Apenas cinco estados não estão na lista: 
Maranhão, Acre, Tocantins, Amapá e Ro-
raima. O Maranhão chegou a ter dois casos 
suspeitos, mas eles foram descartados. Em 
todo o Brasil, os casos descartados totali-
zam 315.

Para ser considerado um caso suspeito, 
a pessoa tem que apresentar sintomas e ter 
vindo de um dos 33 países de uma lista ela-
borada pelo Ministério da Saúde. Nesses 
lugares, considera-se que há transmissão 
do vírus, ou então estão numa região afe-
tada. A maioria é de países da Ásia e da Eu-
ropa. Até ontem eram 16 nações, mas ou-
tras, incluindo os Estados Unidos, foram 
incluídas. Outra hipótese para ser con-
siderado caso suspeito é ter tido contato 
com outro caso suspeito ou confirmado, 
desde que também apresente sintomas.

O  Brasil já tinha dois casos confirmados 
do novo coronavírus, ambos em São Pau-
lo, de homens (um de 61 anos, outro de 32) 
que haviam viajado à Itália, um dos países 
mais afetados pela epidemia.

JN/MS
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As expectativas para o crescimento 
econômico brasileiro e as taxas de ju-
ros para 2020 sofreram forte queda esta 
terça-feira (3), após o corte emergencial 
de juros pelo Federal Reserve. A ação 
ressaltou os danos econômicos que a 
maior economia da América Latina pro-
vavelmente sofrerá neste ano.

Economistas do Goldman Sachs redu-
ziram a previsão para o crescimen-
to do PIB brasileiro em 2020 a 1,5%, 

número bem abaixo da linha politicamen-
te sensível de 2%. E Carlos Kawall, do 
Asa Bank, disse que o Banco Central pode 
eventualmente reduzir a Selic para 3,00%. 
O chefe de pesquisa para a América Latina 
do Goldman Sachs em Nova York, Alberto 
Ramos, acredita que o Brasil e outros países 
da região sentirão o impacto nas atividades 
manufatureira e de serviços, além de co-
mércio, turismo e preços de commodities. 

“No Brasil, mais flexibilização (monetá-
ria) é apropriada, devido à falta de espaço 

fiscal e ao fato de que a inflação atual e es-
perada está abaixo da meta e as perspecti-
vas de crescimento permanecem fracas”, 
disse, em nota, explicando o corte na pre-
visão do Goldman para a expansão do PIB 
em 2020 de 2,2% para 1,5% neste ano. 

Ramos espera que o banco central re-
duza a taxa Selic em mais 50 pontos-base 
este ano, para 3,75%. 

Kawall, do Asa Bank, foi mais longe, 
prevendo uma diminuição de 50 pontos-
-base no final deste mês seguida por outra 
de 25 pontos-base em maio, deixando o 
juro básico em 3,50%. “Porém, não des-
cartamos a continuidade do ciclo de flexi-
bilização, com a Selic sendo reduzida para 
3,00%”, afirmou.

O BC reduziu a taxa Selic para uma mí-
nima recorde de 4,25% há um mês, mas 
pareceu fechar a porta para novo alívio 
monetário. A deterioração das perspecti-
vas econômicas no país e no exterior, no 
entanto, pode tê-la aberto novamente. 

“Com a disseminação do coronavírus, 

o crescimento de 1,5% este ano ainda está 
do lado otimista”, disse de Bolle, do Insti-
tuto Peterson de Economia Internacional. 
“Eu diria menos de 1%, com uma chance 
não negligenciável de estagnação ou mes-
mo uma leve recessão este ano.”

O governo deve reduzir em breve sua 

previsão de 2,4% para o crescimento do 
PIB este ano. A mídia brasileira informou 
recentemente que o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, ficará sob pressão do 
presidente Jair Bolsonaro se parecer que o 
crescimento de 2% não será alcançado.

JN/MS

C
ré

di
to

s:
 D

R

Ameaça do coronavírus derruba 
expectativas para PIB e juros no Brasil

Brasil confirma terceiro caso de coronavírus e investiga um quarto, 
ambos em São Paulo
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À 23ª jornada a I Liga conhece um novo 
líder: o FC do Porto. O Benfica vê a vida 
a ir de mal a pior e mostrou-se incapaz 
de segurar uma liderança que já esteve 
a 10 pontos de distância. Águias sem 
rumo, é o que é!

Os dragões deslocaram-se a casa do 
Santa Clara com apenas uma inten-
ção: ganhar e esperar que o Benfica 

escorregasse na receção ao Moreirense. Não 
se sabe a que santinho é que eles rezam, mas 
pelos vistos é um santo que ouve e corres-
ponde. A vitória portista teve, no entanto, 
muito “ferro” à mistura. Numa partida equi-
librada - um FC Porto com mais posse de 
bola versus um Santa Clara bem organizado 
defensivamente -, o primeiro aviso deu-se 
logo aos três minutos, quando João Afonso 
cabeceou a bola para a própria baliza, obri-
gando Marco a uma grande defesa para o 
poste insular.  Aos 32’ foram os ferros portis-
tas que tremeram: um livre muito próximo à 
grande área, marcado por Costinha, acertou 
na barra da baliza de Marchesín.

Passados cinco minutos, Manafá arran-
cou com bola pelo corredor central, ta-
belou com Sérgio Oliveira, bateu Marco e 
inaugurou o marcador.

A segunda parte trouxe consigo duas 
equipas que não se mostravam muito 
aventureiras na hora de atacar - a res-
posta estava então nos lances de bola pa-
rada. Aos 55’, o Santa Clara voltou a fazer 
o “mais difícil” - Lincoln disparou uma 
bomba na zona central que só parou no 
poste azul e branco. O “jogo dos ferros” 
ainda conheceria mais um momento, e 
este o mais polémico de todos - é assi-
nalada grande penalidade a favor do FC 
Porto, após falta de Marco sobre Otávio, e 
Alex Telles, na marcação, atirou ao poste 
esquerdo. O golo haveria, no entanto, de 
chegar, mas por intermédio Marcano, aos 
76’ - Sérgio Oliveira cruzou e o espanhol 
cabeceou a bola para o fundo das redes. 

Os dragões apresentaram-se de boa 
saúde… já o mesmo não se pode dizer do 
Benfica. Os sinais de debilidade já não são 
de agora: desde a primeira vez que as per-
nas dos encarnados fraquejaram, não mais 
conseguiram recuperar. Será que não está 
já na hora de Bruno Lage mudar de “an-
tibiótico”? É que já toda a gente percebeu 
que assim “a coisa” não vai lá… Verdade 
seja dita, no entanto, que nesta partida 
não faltaram oportunidades para que os 
encarnados conseguissem os três pontos. 
Senão vejamos: já depois ambas equipas 
terem construído um par de boas ocasiões, 
Grimaldo, aos 39’, atirou ao ferro, num 
cruzamento em trivela. Depois, aos 48’, é 

assinalada grande penalidade a favor das 
águias, por braço de Gabrielzinho: Pizzi, 
na marcação, atirou ao lado. 

Já depois de Rafa ter visto um golo ser 
anulado pelo VAR (50’) e com o Morei-
rense em vantagem (golo de Fábio Abreu 
aos 67’), Vinícius teve nos pés, aos 73’, a 
oportunidade de empatar a partida, mas 
rematou ao lado. 

Aos 90+1’, Pizzi foi novamente chamado 
a bater uma nova grande penalidade. Pasi-
nato defendeu à primeira, mas não foi capaz 
de o fazer na recarga. Estava feito o empate 
que, apesar dos oito minutos de compensa-
ção, não se alterou até ao apito final.

O que têm em comum o Portimonense - 
Vitória de Setúbal e o Rio Ave - Belenen-
ses? Ambos terminaram empatados e sem 
golos. Todos, à exceção do Belenenses que 
saltou do 15.º para o 13.º lugar, mantiveram 
as suas posições na tabela classificativa.

No Estádio do Bessa, os gilistas bateram 
a equipa da casa com um golo de Sandro 
Lima, aos 77’. Os axadrezados caíram para 
o 10.º lugar, enquanto que o Gil Vicente 
saltou para o oitavo lugar.

O Paços de Ferreira afundou ainda mais o 
Desportivo das Aves na tabela classificativa, 
ao bater, nas Aves, o lanterna-vermelha por 
3-1. Os golos pacenses foram apontados por 
Pedrinho (27’) - um golaço -, Hélder Fer-
reira (49’) e Castanheira (72’), de grande 
penalidade). O tento de honra avense teve 

assinatura de Welinton, aos 44’.
Em Guimarães, os conquistadores repe-

tiram o resultado da ronda anterior (2-0), 
desta vez frente ao Tondela. O triunfo fi-
cou decidido logo na primeira parte, com 
golos de Bruno Duarte e André André, aos 
24’ e 41, respetivamente. 

Já o Braga esteve perto de empatar fren-
te ao Marítimo, mas um golo de Paulinho, 
aos 90+8’, deu a vitória aos Guerreiros do 
Minho, que consolidaram o terceiro lugar. 
Francisco Trincão abriu o marcador no Es-
tádio do Marítimo aos 5’ e Correa, aos 65’, 
marcou pelos insulares. 

Silas disse adeus ao Sporting da pior for-
ma possível: perdeu, por 2-0, em Famali-
cão e colocou os leões a quatro pontos do 
terceiro lugar. Os adeptos da casa grita-
ram golo logo aos cinco minutos, quando 
Racic, de primeira, atirou o esférico para o 
fundo das redes leoninas. Um bis de Diogo 
Gonçalves (8’ e 66’) fechou as contas da 
turma famalicense, que só obteve resposta 
da equipa de Alvalade aos 45+1’, por inter-
médio de Coates. Estes três pontos permi-
tiram ao Famalicão manter o sexto lugar, 
com 36 pontos, a um do Rio Ave.  

Na conferência de imprensa que se se-
guiu à partida, Silas afirmou que este foi 
o seu último jogo no comando dos leões, 
assumindo que esta foi uma “decisão mais 
do que pensada”. Mais uma voltinha, mais 
uma “chicotada”...

É um pássaro? É um avião? 
Não! São os dragões de Conceição!

Inês Barbosa
Opinião
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O Benfica perdeu a liderança da I Liga de 
futebol, ao empatar com o Moreirense 
(1-1), em jogo da 23.ª jornada e em que 
Pizzi desperdiçou uma grande penalida-
de e o treinador Bruno Lage foi vaiado.

Depois de uma primeira parte sem 
golos, Fábio Abreu, aos 67 minu-
tos, colocou o Moreirense a ven-

cer, somando o quinto jogo consecutivo a 
marcar, tendo Pizzi, aos 90+1, igualado na 
recarga de uma grande penalidade que ele 
próprio falhou.

Com este resultado, o Benfica desceu 
para o segundo lugar, com 58 pontos, me-
nos um do que o agora líder F. C. Porto, 
enquanto o Moreirense é 11.º, com 27, em 
igualdade com o Vitória de Setúbal.

O Benfica, que repetiu o ‘onze’ que ven-
ceu o Gil Vicente (1-0) na última jornada, 
apenas se pode queixar de si próprio e das 
más opções do treinador Bruno Lage, que 
insistiu em manter Pizzi em campo depois 
deste se revelar um ‘elemento a menos’, 
jogando de forma precipitada, falhando 
passes sucessivos, tendo inclusive desper-
diçado duas grande penalidades, menori-

zando o prejuízo na última, uma vez que 
marcou na recarga.

A saída de Taarabt, aos 74 minutos, foi 
outro sinal de que o público da Luz está 
insatisfeito com o rendimento da equipa, 
até porque o marroquino foi o jogador que 
mais desequilíbrio causou e quase nunca 
perdeu a bola. De realçar que Bruno Lage 
saiu do relvado antes da equipa e sob um 
coro de assobios.

Depois de uma primeira parte em que o 
Benfica foi claramente superior ao Morei-
rense, embora tenha ficado latente a falta 
de clarividência no momento do remate 
para a baliza, muito por ‘culpa’ do guar-
da-redes Mateus Pasinato, que esteve em 
bom plano ao defender os remates de Rafa, 
Taarabt e Pizzi. Ainda assim, o excelente 
trabalho do guarda-redes brasileiro não 
justifica tudo, porque Carlos Vinicius, aos 
24 minutos, Rúben Dias, aos 37, e Grimal-
do, aos 39, não tiveram engenho necessá-
rio para colocar o Benfica na condição de 
vencedor ao intervalo.

O Moreirense, bem posicionado defen-
sivamente, apostou em jogadas de contra-

-ataque, procurando explorar as debilida-
des defensivas do Benfica, nomeadamente 
no seu lado direito - Tomás Tavares sentiu 
grandes dificuldades para travar as incur-
sões de Gabrielzinho - e podia também ter 
marcado, mas Fábio Abreu, aos 13 e 25 mi-
nutos, e João Aurélio, aos 31, não conse-
guiram levar a melhor sobre Vlachodimos.

Na segunda parte, Pizzi desperdiçou 
a oportunidade de colocar o Benfica na 
condição de vencedor, aos 49 minutos, ao 
falhar uma grande penalidade, após corte 
com o braço por parte de Gabrielzinho.

O capitão dos ‘encarnados’ voltou a es-
tar em destaque, pela negativa, ao con-
trolar a bola com o braço num remate de 
Tomás Tavares, esta sobrou para Rafa que 
a introduziu na baliza do Moreirense. Após 
consulta das imagens do VAR, o árbitro 
leiriense Fábio Veríssimo anulou o golo, 
aos 52 minutos.

A entrada de Dyego Sousa, aos 61 mi-
nutos, para o lugar do alemão Julian Wei-
gl, coincidiu com a descida no terreno do 
‘endiabrado’ Taarabt e, logo aos 62, o in-
ternacional português testou os reflexos 

de Mateus Pasinato, com um cabecea-
mento após canto cobrado por Pizzi.

Completamente balanceado no ata-
que, o Benfica foi surpreendido por Fábio 
Abreu, aos 67 minutos, após assistência de 
Abdu Conte, na esquerda.

Com o Benfica em busca do empate, 
tudo se poderia ter complicado para os 
‘encarnados’ aos 81 minutos, quando Pe-
dro Nuno aproveitou a passividade de Rú-
ben Dias e Tomás Tavares e apareceu na 
cara de Vlachodimos, à entrada da área, 
mas rematou ao lado.

Pizzi acabaria por ‘lavar a cara’ aos 90+1, 
ao fazer o golo da igualdade, não sem antes 
ter falhado nova grande penalidade, que 
castigou uma carga de Alex Soares sobre 
Cervi. Na recarga, após defesa para frente 
de Mateus Pasinato, fez o 1-1.

Com oito minutos de tempo de compen-
sação, o Benfica ainda procurou chegar ao 
golo da vitória, mas pela frente voltou a 
encontrar a ‘muralha’ Mateus Pasinato, 
que defendeu o cabeceamento de Dyego 
Sousa, aos 90+4.
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Moreirense 
empata na Luz 
e atira Benfica 
para o segundo 
lugar da Liga
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Manafá e Marcano decidiram o due-
lo nos Açores. Jogo acaba com quatro 
bolas nos postes, duas para cada lado, 
e uma grande penalidade desperdiçada 
por Alex Telles.

O F. C. Porto venceu o Santa Clara (2-
0), nos Açores, esta segunda-feira 
(2), em jogo da 23.ª jornada onde 

ambas as equipas atiraram por duas vezes 
aos ferros.

Numa primeira parte equilibrada, foi a 
determinação de Manafá, num lance aos 
37 minutos, que fez a diferença. Numa al-
tura em que ambas as equipas pareciam 
conformadas, o lateral portista conduziu 
a bola pelo corredor central, tabelou de 
primeira com Sérgio Oliveira, desmontou 
a defesa açoriana e bateu Marco.

Acabou por ser o lance capital de um 
primeiro tempo onde não abundaram os 
lances de perigo. Ainda assim, as duas 
equipas dispuseram cada uma de uma bola 
no ferro. Primeiro, o F. C. Porto, logo aos 
três minutos de jogo, por intermédio de 
um cabeceamento de João Afonso, que 
quase fez autogolo. Valeu Marco com uma 
excelente defesa a desviar para o poste.

A melhor ocasião do Santa Clara, que 
procurou enfrentar os dragões de igual 

para igual ao longo do primeiro tempo, 
ocorreu aos 32 minutos. Livre muito per-
to da grande área e Costinha acertou em 
cheio na barra de Marchesín.

Na segunda parte, as equipas mostra-
ram-se cautelosas: o Santa Clara não que-
ria arriscar em demasia para não sofrer o 
segundo e o F. C. Porto não se queria expor 
em demasia, sabendo que um dos pontos 
fortes da equipa de João Henriques assenta 
nas transições ofensivas.

As bolas paradas foram, uma vez mais, o 
recurso para chegar ao perigo. Aos 55 mi-
nutos, o Santa Clara voltaria a acertar no 
poste de Marchesín. Dessa vez foi Lincoln, 
que mostrou pontaria a mais após um 
grande remate de livre direto.

No duelo das bolas aos ferros, o F. C. 
Porto iria responder. Aos 70 minutos, após 
cruzamento, o guarda-redes do Santa Cla-
ra ao agarrar a bola choca com Otávio, 
que ficou muito maltratado. O lance cau-
sou polémica no estádio e na cobrança de 
grande penalidade, Alex Telles atirou ao 
poste direito da baliza de Marco.

O F. C. Porto iria chegar ao golo cinco 
minutos depois, através de Marcano, após 
livre de Sérgio Oliveira.

JN/MS

Famalicão e Sporting defrontaram-se 
no Estádio Municipal de Famalicão, esta 
terça-feira (3), no jogo de encerramento 
da 23.ª jornada da Liga. Ao intervalo, o 
marcador assinalava 2-1, mas o Fama-
licão voltou a marcar e o jogo terminou 
com o triunfo dos minhotos, por 3-1. 
Naquele que foi o jogo de despedida de 
Silas do comando técnico, os leões fi-
caram a quatro ponto do terceiro lugar, 
ocupado pelo Braga.

O médio Uros Racic só precisou de cin-
co minutos para inaugurar o mar-
cador, num remate poderosíssimo à 

entrada da área. Foi o terceiro golo do sérvio 
no campeonato. Max nada podia fazer.

Diogo Gonçalves ampliou a vantagem dos 
minhotos, aos oito minutos, também num 
tiro poderoso, no caso dentro da área.

Coates, em cima do apito para o intervalo, 
reduziu para o Sporting, de cabeça, na se-
quência de um livre lateral.

Foi já na segunda parte, ao minuto 66, que 
Diogo Gonçalves voltou a colocar o Famali-
cão a vencer por dois golos de diferença. O 
3-1 começa nos pés de Pedro Gonçalves, com 
um passe de desmarcação, e terminou com o 
remate certeiro de Diogo. Foi o segundo golo 
do extremo na presente edição da Liga, am-
bos neste jogo com o Sporting.

JN/MS
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F. C. Porto vence Santa Clara 
com golos de bola parada

Sporting perde em Famalicão 
e fica a quatro pontos do terceiro lugar

Um cabeceamento certeiro de Paulin-
ho aos 90+8 minutos garantiu a vitória 
ao Sporting de Braga no terreno do 
Marítimo, por 2-1, em partida da 23.ª 
jornada I Liga portuguesa de futebol, 
disputada no passado domingo (1).

O nono golo na prova do avançado 
fechou o nono jogo seguido dos ar-
senalistas sem perder no campeo-

nato e o 15.º nas competições internas, 
reforçando o terceiro lugar, agora com 43 
pontos, mais quatro do que o Sporting.

O resultado representa o segundo de-
saire consecutivo para os madeirenses, o 
quarto nos últimos seis encontros, e o 14.º 
lugar da I Liga, com os mesmos 24 pontos.

Os minhotos apresentaram uma mu-
dança no onze face à eliminação nos 16 
avos de final da Liga Europa, entrando 
João Novais para o lugar que foi de Pa-
lhinha, e precisaram apenas de cinco 
minutos para inaugurarem o marcador.

Uma jogada realizada no flanco direi-
to, com combinação entre Esgaio e Trin-
cão, que culminou com o quinto golo do 
jovem avançado no campeonato, todos 
eles apontados desde a chegada de Rú-
ben Amorim.

A formação verde rubra sentia dificul-
dades na defesa, mas permanecia com 
intenções atacantes, explorando a pro-
fundidade, como aconteceu ao minuto 
24, em que Edgar Costa lançou Daizen, 
que assistiu Joel, embora o remate do 
camaronês fosse travado por Matheus.

A falta de eficácia do Marítimo, já co-
mentada muitas vezes por José Gomes, 
continuava, mas era o Sporting de Braga 

quem estava mais perto do golo, tendo 
Ricardo Horta ameaçado por duas vezes 
antes do intervalo, aos 33 e 44 minutos.

Com uma segunda parte menos in-
tensa, os visitantes continuavam a ser 
os mais perigosos, tendo Amir feito duas 
intervenções importantes no espaço de 
um minuto (57), ao defender o remate de 
Paulinho e o cabeceamento de Trincão.

Se o Braga tinha sido eficaz na primei-
ra oportunidade que dispôs na primei-
ra parte, o Marítimo acabou por fazer o 
mesmo no segundo tempo, ao conseguir 
o empate aos 65 minutos, por Correa, 
que aproveitou uma defesa incompleta 
de Matheus a um remate de meia distân-
cia de Moreno para finalizar de cabeça.

O jogo foi prosseguindo de forma 
equilibrada e as ocasiões mais claras das 
duas equipas surgiram nos últimos 10 
minutos, as primeiras na sequência de 
cruzamentos. Aos 80, Paulinho rematou 
ao lado, após passe de Trincão, e, aos 83, 
Erivaldo, assistido por Rúben Ferreira, 
enviou a bola por cima.

No quarto de sete minutos de compen-
sação, os adeptos do Marítimo chegaram 
a celebrar um golo de Getterson, embora 
o lance fosse invalidado por fora de jogo.

O jogo prolongou-se por mais um 
minuto com a marcação de um canto, 
em que João Novais cruzou a bola para 
a cabeça de Paulinho, levando ao delírio 
jogadores, equipa técnica e adeptos, que 
festejaram mais uma vitória bracarense, 
a primeira para o campeonato nos Bar-
reiros desde a época 2015/16.

JN/MS

Paulinho fora de horas mas a 
tempo de dar o triunfo ao Braga
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O Paços de Ferreira conseguiu no 
passado domingo (1) o segundo triun-
fo consecutivo na I Liga portuguesa de 
futebol, ao vencer por 3-1 no reduto 
do lanterna-vermelha Desportivo das 
Aves, em encontro da 23.ª jornada.

Pedrinho, aos 27 minutos, Hélder 
Ferreira, aos 49, e Adriano Casta-
nheira, aos 72, de grande penali-

dade, apontaram os tentos do conjunto 
de Pepa, enquanto Welington Júnior fa-

turou para os locais, aos 44, neste caso 
fruto de um grande “frango” do guar-
da-redes pacense, Ricardo Ribeiro.

A formação da Capital do Móvel, 16.ª 
classificada, passou a somar 22 pontos, 
contra 16 do Portimonense, 17.º e pe-
núltimo, e 13 do Desportivo das Aves, as 
duas formações que se encontram abai-
xo da linha de água.

JN/MS

Paços de Ferreira 
afunda Aves na tabela classificativa



6 de março a 12 de março de 202034 www.mileniostadium.comMILÉNIO |  DESPORTO

Jogos na TV
6	DE	MARÇO

HORA CANAL

I LIGA BRAGA PORTIMONENSE 3:30 PM SPORT TV 1

ESPANHA ALAVÉS VALENCIA 3:00 PM beIN SPORTS

7	DE	MARÇO
HORA CANAL

TONDELA BOAVISTA 10:30 AM SPORT TV 1

V. SETÚBAL BENFICA 1:00 PM SPORT TV 1

PORTO RIO AVE 3:30 PM SPORT TV 2

ARSENAL WEST HAM 10:00 AM DAZN

CRYSTAL PALACE WATFORD 10:00 AM DAZN

WOLVERHAMPTON NEWCASTLE 10:00 AM DAZN

BURNLEY TOTTENHAM 12:30 PM DAZN

EIBAR MALLORCA 7:00 AM beIN SPORTS

ATLÉTICO MADRID SEVILLA 10:00 AM beIN SPORTS

BARCELONA REAL SOCIEDAD 12:30 PM beIN SPORTS

GETAFE CELTA VIGO 3:00 PM beIN SPORTS

GENOA PARMA 9:00 AM TLN

ATALANTA LAZIO 12:00 PM DAZN, TLN

BAYER LEVERKUSEN EINT. FRANKFURT 9:30 AM SPORTSNET

BORUSSIA M'GLADBACH BORUSSIA DORTMUND 12:30 PM SPORTSNET

MLS TORONTO FC NEW YORK CITY 5:00 PM MLS LIVE, TSN GO/1/4

8	DE	MARÇO
HORA CANAL

BELENENSES FAMALICÃO 10:00 AM SPORT TV 1

MOREIRENSE MARÍTIMO 10:00 AM SPORT TV 4

GIL VICENTE SANTA CLARA 12:00 PM SPORT TV 5

SPORTING DESP. AVES 12:30 PM SPORT TV 1

PAÇOS DE FERREIRA V. GUIMARÃES 3:00 PM SPORT TV 2

CHELSEA EVERTON 9:00 AM DAZN

MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY 11:30 AM DAZN

LEVANTE GRANADA 10:00 AM beIN SPORTS

REAL BETIS REAL MADRID 3:00 PM beIN SPORTS

INTER SASSUOLO 9:00 AM DAZN, TLN

BOLOGNA JUVENTUS 12:00 PM DAZN, TLN

ROMA SAMPDORIA 2:45 PM TLN

ALEMANHA BAYERN MUN, AUGSBURG 9:30 AM SPORTSNET

9	DE	MARÇO
HORA CANAL

INGLATERRA LEICESTER ASTON VILLA 3:00 PM DAZN

10	DE	MARÇO
HORA CANAL

VALENCIA ATALANTA 3:00 PM DAZN

RB LEIPZIG TOTTENHAM 3:00 PM DAZN

ESPANHA EIBAR REAL SOCIEDAD 2:00 PM DAZN

TAÇA 
LIBERTADORES SANTOS DELFIN 17:15 PM beIN SPORTS

11	DE	MARÇO
HORA CANAL

LIVERPOOL ATLÉTICO MADRID 3:00 PM DAZN

PSG BORUSSIA DORTMUND 3:00 PM DAZN

ITÁLIA

I LIGA

INGLATERRA

ESPANHA

ALEMANHA

LIGA DOS 
CAMPEÕES

I LIGA

INGLATERRA

ESPANHA

LIGA DOS 
CAMPEÕES

ITÁLIA
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MASTER THE GAME
SPORTING CP INTERNATIONAL’S SOCCER CAMP
JULY 13TH-17TH (WEATHER PERMITTING)

2020
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O Vitória Sport Clube venceu o Tondela, 
por 2-0, no passado domingo (1), num 
jogo em que foi superior durante mais 
tempo, sob chuva intensa.

Os vitorianos adaptaram-se melhor 
ao relvado encharcado do Estádio 
D. Afonso Henriques, ganhando 

mais bolas divididas e conseguindo vários 
desequilíbrios das alas, a partir das quais 
surgiram os cruzamentos para os dois go-
los, de Bruno Duarte, aos 24 minutos, e 
André André, aos 41.

Com o segundo triunfo seguido no cam-
peonato, os vimaranenses são sétimos, 
com 34 pontos, menos três do que o Rio 
Ave, equipa que ocupa o quinto lugar, o úl-
timo que deverá dar acesso à Liga Europa. 
Já o Tondela, que averbou a terceira derro-
ta consecutiva, está no 15.º posto, com 24.

Com a chuva a cair intensamente e o 
vento a soprar forte em Guimarães, as 
duas equipas depararam-se com um rel-
vado encharcado, que as obrigou a trocar 
a circulação de bola junto à relva por um 
futebol mais direto.

O Tondela surgiu melhor durante o pri-
meiro quarto de hora, revelando-se mais 
forte nos duelos e mais veloz no ataque, e 
criou a primeira ocasião de golo do desa-
fio, quando Philipe Sampaio cabeceou li-
geiramente ao lado, após livre de Pepelu, 
ao minuto dois.

Depois de frustradas várias tentativas 
de circulação de bola junto à relva, os an-
fitriões começaram a alterar o seu jogo, 

com lançamentos longos de uma faixa 
para outra, e começaram a ganhar espaço 
para cruzar para a área e criar ocasiões que 
acabaram por dar golo, em dois casos.

Depois de Pepê ter acertado no poste, 
num canto direto, aos 21 minutos, e de 
Davidson ter atirado ao lado, aos 22, Bru-
no Duarte antecipou-se a Philipe Sampaio 
após cruzamento de Sacko, na direita, e 
apontou o seu terceiro golo nos quatro 
últimos jogos, com um cabeceamento ao 
ângulo inferior esquerdo.

Com os centrais e os médios mais re-
cuados a bloquearem várias tentativas de 
resposta do Tondela, a equipa treinada por 
Ivo Vieira permaneceu instalada no meio-
-campo adversário e chegou ao segundo 
golo, quando André André respondeu a 
um cruzamento de Poha com um remate 
de primeira, que ditou o seu segundo golo 
em dois jogos seguidos.

A formação treinada por Natxo Gonzá-
lez subiu os níveis de agressividade após 
o intervalo, segurou a bola mais tempo e 
ameaçou reduzir a desvantagem por João 
Pedro, num lance na pequena área, aos 62 
minutos, e em lances de Ronan, aos 79 e 
aos 90+3, mas sem sucesso.

Mais resguardado no segundo tempo, o 
Vitória de Guimarães esteve, ainda assim, 
perto do terceiro golo, quando Cláudio Ra-
mos negou esse intento ao estreante Ouat-
tara, aos 78 minutos, e Pepê rematou por 
cima, quando tinha colegas isolados, aos 87.

JN/MS

Rio Ave e Belenenses SAD empataram 
(0-0), no passado sábado (29), na 23.ª 
jornada da Liga, em que os vila-conden-
ses falharam a possibilidade de igualar o 
Sporting no quarto lugar.

Os anfitriões completaram o oitavo 
jogo consecutivo sem perder no 
campeonato, nos quais averbaram 

cinco vitórias e três empates, enquanto os 
lisboetas interromperam uma série de dois 
triunfos seguidos na prova.

O Rio Ave, que poderia igualar o Spor-
ting no quarto lugar, caso se impusesse aos 
azuis, manteve-se no quinto posto, agora 
com 37 pontos, enquanto o Belenenses 
SAD subiu ao 13.º lugar, com 25.

JN/MS
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Vitória todo-o-terreno derrota Tondela 

Rio Ave e Belenenses SAD 
empatam sem golos
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Portugal vai encontrar as seleções da 
Croácia, Suécia e França na fase de gru-
pos da segunda edição da Liga das Na-
ções, que vai disputar-se entre setembro 
e novembro deste ano.

Quase nove meses depois de ter con-
quistado o primeira edição da com-
petição, a seleção portuguesa fi-

cou a saber, no sorteio da Liga das Nações 
2020/21 realizado esta terça-feira (3) em 
Amesterdão, que terá como rivais na fase 
de grupos da prova deste ano as seleções 

croata, sueca e francesa.
Contrariamente ao que aconteceu na 

primeira edição, em que os grupos eram 
formados por três seleções, a UEFA de-
cidiu, este ano, ampliar as três principais 
ligas (A, B, C e D) de 12 para 16 países, o 
que equivale a quatro seleções por grupo. 
A competição terá início com uma jornada 
dupla entre 3 e 8 de setembro, e as quatro 
rondas seguintes serão repartidas por ou-
tubro e novembro.

JN/MS

Liga A
A1: Polónia, Bósnia e Herzegovina, Itália e 
Holanda
A2: Islândia, Dinamarca, Bélgica e Inglaterra
A3: Croácia, Suécia, França e Portugal
A4: Alemanha, Ucrânia, Espanha e Suíça
Liga B
B1: Roménia, Irlanda do Norte, Noruega e 
Áustria
B2: Israel, Eslováquia, Escócia e República 
Checa
B3: Hungria, Turquia, Sérvia e Rússia
B4: Bulgária, República da Irlanda, Finlân-

dia e País de Gales
Liga C
C1: Azerbaijão, Luxemburgo, Chipre e 
Montenegro
C2: Arménia, Estónia, Macedónia do Norte 
e Geórgia
C3: Moldávia, Eslovénia, Kosovo e Grécia
C4: Cazaquistão, Lituânia, Bielorrússia e 
Albânia
Liga D
D1: Malta, Andorra, Letónia e Ilhas Faroé
D2: São Marino, Liechtenstein, Gibraltar

JN/MS

Confira abaixo a composição dos grupos de cada liga:

Portugal já conhece adversários 
da Liga das Nações

O Wolverhampton, de Nuno Espírito San-
to, o Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, AS 
Roma, de Paulo Fonseca, e Olympiacos, 
de Pedro Martins, ficaram, na passada 
sexta-feira (28), a conhecer os adversários 
dos oitavos de final da Liga Europa.

O sorteio realizado em Nyon, na Suí-
ça, ditou um duelo entre os treina-
dores e jogadores portugueses na 

próxima fase da competição. Os ingleses do 
“wolves”, onde atuam Rui Patrício, Rúben 
Vinagre, Rúben Neves, Diogo Jota, João 
Moutinho, Daniel Podence e Pedro Neto, 
medem forças com o conjunto grego, no 
qual jogam José Sá, Rúben Semedo e Cafú.O 
emblema ucraniano defrontará os alemães 
do Wolfburg e os espanhóis do Sevilha, que 
têm nas fileiras Rony Lopes, são o adversá-
rio dos transalpinos. Os três emblemas com 
técnicos portugueses ao leme terão de jogar 
primeiro fora e depois em casa.

O Manchester United, de Bruno Fernan-
des e Diogo Dalot, terá pela frente os aus-
tríacos do LASK, disputando a primeira 
partida fora e a segunda em casa.

O Getafe, de Antunes, que protagonizou 
a grande surpresa dos 16 avos de final ao 
eliminar o Ajax, semifinalista da Liga dos 

Campeões na época passado, jogará com os 
italianos do Inter de Milão.

Os carrascos de F. C. Porto e Sp. Braga, 
os escoceses do Rangers e os alemãos do 
Bayer Leverkusen estarão frente a frente 
nesta eliminatória, e o Istambul Basaksehir 
com o Copenhaga.

Finalmente, o Basileia defronta o Ein-
tracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência e 
André Silva.

Os encontros da primeira e segunda mãos 
estão agendados para os dias 12 e 19 de março.

O calendário dos oitavos de final da Liga 
Europa:

Istambul Basaksehir - Copenhaga

Olympiacos - Wolverhampton

Rangers - Bayer Leverkusen

Wolfsburg - Shakhtar Donetsk

Inter - Getafe

Sevilha - AS Roma

Eintracht Frankfurt - Basileia

LASK - Manchester United

JN/MS

Wolverhampton, Shakhtar, Roma e 
Olympiacos já conhecem adversários

Tal como na época passada, houve 
mudança do líder do campeonato. Em 
2019, foi o Benfica que ultrapassou o F. 
C. Porto a 2 de março. Segunda-feira, 
também 2 de março, aconteceu o 
contrário. Os dragões ultrapassaram 
as águias no comando da Liga.

O dia 2 de março marcou a mudan-
ça na liderança do campeonato. A 
vitória do F. C. Porto nos Açores 

frente ao Santa Clara (2-0) e o empate do 
Benfica com o Moreirense (1-1), segun-
da-feira (2), permitiu aos dragões ultra-
passarem as águias e instalarem-se no 
comando da Liga com mais um ponto de 
vantagem sobre os rivais.

Curiosamente, a história repetiu-se, 
embora os protagonistas tenham troca-
do os papéis. Na época passada, também 
no dia 2 de março o Benfica ultrapassou 

o F. C. Porto no primeiro lugar da prova, 
depois de ter vencido, no Estádio do Dra-
gão (2-1), com golos de João Félix e Rafa e 
após uma reviravolta no marcador.

Neste momento, os dragões atraves-
sam uma fase florescente com seis vitó-
rias consecutivas no campeonato, o que 
permitiu diminuir o fosso de sete pontos 
em relação às águias e até ultrapassá-las 
na tabela classificativa, quando faltam 11 
jogos para o final da competição.

Do outro lado o Benfica vive uma crise 
de resultados, porque nos últimos sete 
jogos só venceu o encontro com o Gil 
Vicente. Perdeu com o F. C. Porto, Bra-
ga (ambos na Liga) e Shakhtar Donetsk 
(Liga Europa) e empatou frente ao Fa-
malicão, Moreirense e Shakhtar Donet-
sk (Taça de Portugal, Liga e Liga Europa, 
respetivamente).

JN/MS

Ibraim, antigo futebolista que atu-
ou pelo Vitória de Guimarães e pelo 
Benfica na década de 70, morreu no 
passado sábado (29), aos 67 anos, 
segundo avançou o clube vimaranense 
na sua página oficial na Internet.

«Antiga glória do Vitória Sport Clu-
be, Ibraim faleceu, esta manhã, 
em Vila Praia de Âncora, na sua 

residência, aos 67 anos. O Vitória vem 
por este meio demonstrar as suas mais 
profundas condolências à sua família e 
amigos», lê-se no comunicado divulgado 
pelos vimaranenses.

Ibrahim integrou os escalões de for-
mação do Vitória Guimarães com 16 anos 
e estreou-se pela equipa principal em 
1970/71. Após 81 jogos oficiais pelos vi-
torianos, com sete golos somados, o ata-
cante rumou ao Benfica, clube pelo qual 
se sagrou campeão nacional em 1974/75, 
com dois golos apontados em 14 jogos.

O antigo jogador passou ainda pelo 
Varzim, pelo Vianese e por equipas 
norte-americanas e do Canadá, tendo 
voltado a Portugal para integrar a Aca-
démica, entre 1981 e 1983, na qual par-
ticipou em 37 jogos e somou sete golos.

A Bola/MS

História repete-se: 
o dia 2 de março tem influência 
nas lideranças do campeonato

Ibraim, ex-futebolista de Vitória 
de Guimarães e Benfica, 
morreu aos 67 anos
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Soluções acessíveis para as suas
necessidades contabilísticas

Os nossos serviços:
• Income taxes (comerciais, empresariais e pessoais)
• Registo de pequenas empresas
• Protestos e apelos
• Serviços de contabilidade

Oferecemos um REEMBOLSO INSTANTÂNEO e uma segunda opinião GRATUITA caso não esteja satisfeito com a atual

• Impostos de venda federal e porvincial (HST, GST, PST & QST)
• Aplicações ITN (números segurança social temporário
• Registo de corporações

(416) 603-0842
Toll Free: 1 888 232 6326

1325 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ON M6E 1C2

viveirosgroup.com
info@viveirosgroup.com

O líder Paris Saint-Germain continua 
a caminhada triunfante rumo à con-
quista do tricampeonato francês, ten-
do no passado sábado (29) goleado 
(4-0) na receção ao Dijon, na 27.ª jor-
nada da prova.

Os bicampeões gauleses adian-
taram-se no marcador logo aos 
três minutos, por intermédio 

do espanhol Pablo Sarabia, e deram 
expressão ao resultado no segundo 
tempo, através de um bis de Kylian 
Mbappé, aos 74 e 90+1, e um tento do 
argentino Mauro Icardi, aos 76.

O PSG soma 15 partidas seguidas sem 

perder na Ligue 1, sendo que o último 
desaire que averbou foi, precisamente, 
diante do Dijon, a 1 de novembro (2-1).

A formação orientada por Thomas 
Tuchel continua confortável no topo 
do campeonato gaulês, com 68 pontos, 
mais 13 do que o segundo colocado, o 
Marselha, que é treinado pelo português 
André Villas-Boas.

Os marselheses abriram a ronda 27 
na passada sexta-feira (28), com um 
triunfo por 3-2 em Nimes, graças a 
um hat-trick do avançado argentino 
Dario Benedetto.

JN/MS

No duelo entre o “professor” José Mou-
rinho e o “aluno” Nuno Espírito Santo (o 
primeiro foi treinador do segundo no F. 
C. Porto), foi o internacional português 
Diogo Jota quem mais brilhou, com um 
golo e uma assistência. O Wolverhamp-
ton venceu em Londres, por 3-2, e ultra-
passou os spurs na tabela classificativa.

Steven Bergwijn aos 13 minutos dei-
xou o Tottenham na frente do mar-
cador, mas passados 14 minutos 

o Wolverhampton empatou por Matt 
Doherty, servido por Dele Alli, Aurier 
voltou a deixar a equipa de José Mouri-
nho em vantagem.

Foi, depois, na segunda parte, que 
o “furacão Jota” entrou em cena para 
resolver a partida a favor dos Wolves. 
O avançado português fez o 2-2 aos 57 

minutos e, aos 73, serviu Raúl Jiménez 
para dar vantagem à equipa de Nuno 
Espírito Santo.

Até ao final da partida, o marcador 
não voltou a mexer e o Wolverhampton 
somou os três pontos, ultrapassando os 
spurs na tabela ao colocar-se no sexto 
posto, com 42 pontos, os mesmos que o 
Manchester United, que ocupa a quinta 
posição. No 7.º lugar ficou o Tottenham.

Nesta partida, no que toca a portugue-
ses, o Tottenham utilizou Gedson Fer-
nandes como suplente utilizado (entrou 
aos 82). Já o Wolverhampton teve Rui 
Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, 
João Moutinho e Diogo Jota no onze, en-
quanto Pedro Neto e Daniel Podence sal-
taram do banco na etapa complementar.

JN/MS

Paris Saint-Germain goleia Dijon 
e segue imparável

Brilho lusitano no triunfo do 
Wolverhampton sobre o Tottenham
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Com Cristiano Ronaldo a assistir num 
camarote do Santiago Bernabéu, o Real 
Madrid venceu o Barcelona, por 2-0, no 
passado domingo (1), e isolou-se no 
topo da tabela classificativa do campeo-
nato espanhol.

Ponto final no “El Clásico” com a 
certeza de que o apoio de Cristiano 
Ronaldo deu sorte à antiga equi-

pa, aquela que representou durante nove 
temporadas consecutivas antes de se 
transferir para a Juventus, em 2018. O Real 
Madrid venceu o eterno rival Barcelona, 
por 2-0, com golos de Vinícius (71 minu-
tos) e Mariano Díaz (90+2).

Depois de uma primeira parte sem go-

los, o jovem avançado brasileiro, de ape-
nas 19 anos, deu vantagem ao Real Madrid 
e celebrou como Cristiano Ronaldo, em 
jeito de dedicatória ao craque português.

O golo que consumou o triunfo meren-
gue surgiu já nos descontos, por Mariano 
Díaz que tinha entrado um minuto antes 
para o lugar de Benzema. E também aqui 
há uma ligação a CR7, pois foi este avan-
çado da República Dominicana que, na 
época passada, herdou a camisola número 
sete do capitão da seleção portuguesa.

Com este triunfo, o Real Madrid soma 
agora 56 pontos, mais um do que o Barce-
lona, que segue no segundo posto do cam-
peonato espanhol.

JN/MS

Real Madrid vence Barcelona 
com a benção de Cristiano Ronaldo
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O Benfica somou, no passado sábado 
(29), a quarta vitória na fase de grupos da 
Taça EHF de andebol e ficou mais perto 
de atingir os quartos de final, ao bater na 
Polónia o Gwardia Opole, por 30-23.

A equipa portuguesa não entrou da 
melhor maneira, permitindo aos 
últimos classificados do grupo A, 

sem qualquer ponto, dispararem para 
um parcial de 3-0, mas, quando se colo-
caram a vencer por 6-5, mantiveram-se 
sempre na frente do marcador, chegan-
do ao intervalo a vencer por 17-12.

No segundo tempo, os encarnados, trei-
nados por Carlos Resende, limitaram-se a 
gerir o jogo, tendo estado mesmo a vencer 
por 10 golos de diferença, com o lateral 
Petar Djordjic (oito golos) e o central Pedro 
Marques (seis) a evidenciarem-se.

As águias mantêm-se na liderança da 
poule, com oito pontos, seguidas dos ale-
mães e dinamarqueses, ambos com quatro.

Na quinta e penúltima jornada, o Benfi-
ca recebe, em 21 de março, o conjunto di-
namarquês, terminando a fase de grupos 
da prova, na Alemanha, oito dias depois.

JN/MS

Benfica vence na Polónia e fica 
mais perto dos quartos da Taça EHF

O Sporting de Braga qualificou-se, no 
passado sábado (29), para a final da Taça 
da Liga, na qual vai defrontar o Benfica, 
ao vencer por 3-0 o Sporting, em Alco-
chete, na terceira e última jornada da 
fase de grupo.

Com golos de Vanessa Marques (29 
minutos), Uchendu (88) e Andreia 
Norton (90+2), as minhotas ultra-

passaram o Sporting na classificação e ter-
minaram em segundo lugar, com seis pon-
tos, a um do Benfica - que bateu por 4-0 o 
Futebol Benfica -, com quem disputarão a 
final, em 21 de março, na Covilhã.

As bracarenses chegaram a Alcochete 
obrigadas a vencer e assumiram o objetivo 
desde o apito inicial, mostrando-se sem-
pre mais organizadas e perigosas do que o 
Sporting, que voltou a perder em casa com 
as rivais do Minho, depois de ter sido tam-
bém afastado da Taça de Portugal.

Aos 29 minutos, Vanessa Marques adian-
tou as visitantes, através de uma grande 

penalidade, a castigar mão de Ana Borges 
dentro da área, resultado com que se alcan-
çaria o intervalo, em função da incapacida-
de das leoas para reagir à adversidade.

O lance mais perigoso da equipa de Su-
sana Cova em todo o encontro acabou com 
a bola dentro da baliza de Marie Houihon, 
mas o golo de Raquel Fernandes foi anula-
do por fora de jogo da brasileira e, a partir 
desse momento, o Sporting perdeu toda a 
clarividência nos processos.

Já com o Sporting a apostar tudo no jogo 
direto, despejando bolas na área das bra-
carenses, Uchendo sentenciou a partida, 
aos 88 minutos, ao fazer o 2-0, depois de 
ter sido solicitada em profundidade por 
uma companheira.

Nos descontos, aos 90+2, Andreia Norte, 
na recarga a um remate de fora da área de 
Keane, aplicou o derradeiro golpe nas leoas, 
fechando um resultado que foi, ainda assim, 
demasiado pesado para a equipa do Sporting.

JN/MS

Morreu Teresa Machado, recordista na-
cional do lançamento do disco, que repre-
sentou Portugal nos Jogos Olímpicos, em 
Campeonatos do Mundo e da Europa.

A notícia foi avançado pelo Sporting, 
na conta oficial do Twitter, manifes-
tando “pesar pela morte de Teresa 

Machado, atleta de excelência, melhor lan-
çadora portuguesa de todos os tempos”, e 
endereçando “as mais sentidas condolên-
cias” à família e amigos de Teresa Machado.

A ex-atleta do Sporting tinha 50 anos e 
faleceu vítima de doença oncológica, re-
vela o jornal “O Jogo”.

Natural de Ílhavo, distrito de Aveiro, Te-
resa Machado começou a prática despor-
tiva no Clube dos Galitos de Aveiro, mas 
foi ao serviço do Sporting que obteve mais 
êxitos na sua carreira. Esteve nos “leões” 
entre 1986 e 2003, com um breve interreg-
no para representar a Junta de Freguesia de 
São Jacinto. Representou ainda o Operário 
dos Açores e o F. C. Porto.

Teresa Machado é ainda a recordista 
nacional do lançamento do disco, com a 
marca de 65,40 metros, conseguida em 

1998, e foi também recordista nacional do 
peso durante vários anos.

Ao longo da carreira conquistou 16 tí-
tulos nacionais no lançamento do peso e 
18 no lançamento do disco, representan-
do Portugal em quatro edições dos Jogos 
Olímpicos, em Barcelona 1992, Atlanta 
1996, Sidney 2000 e Atenas 2004.

JN/MS

O chinês Sun Yang, tricampeão olímpico de 
natação, foi suspenso por oito anos pelo 
Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), por ter 
destruído amostras durante um controlo 
antidoping surpresa, anunciou na passada 
sexta-feira (28), o organismo.

De acordo com o TAS, ficou provado 
que Sun Yang, de 28 anos, destruiu 
com um martelo amostras de sangue 

e urina e não respeitou as credenciais de um 
agente de controlo antidoping, num inci-
dente ocorrido em setembro de 2018. Inicial-
mente, o nadador chinês foi punido apenas 
com uma advertência pela Federação Inter-
nacional de Natação, mas a Agência Mundial 
Antidopagem recorreu do castigo para o TAS.

Em declarações à agência chinesa Xi-
nhua, Sun Yang considerou o castigo “in-
justo” e anunciou que vai recorrer, sendo 
o tribunal federal suíço a única instância 

possível para o fazer. “Acredito firme-
mente na minha inocência. Vou fazer tudo 
para que o maior número possível de pes-
soas saiba a verdade”, disse o nadador.

A suspensão implica que o atleta, tri-
campeão olímpico e 11 vezes campeão 
mundial, vai falhar os Jogos Olímpicos 
Tóquio2020, mas mantém as medalhas de 
ouro conquistadas nos Mundiais de nata-
ção de Gwangju, em 2019, prova que de-
correu já depois do incidente.

Sun Yang já tinha enfrentado uma sus-
pensão de três meses em 2014, por ter 
acusado uma substância que era conside-
rada estimulante.

Yang, o primeiro campeão olímpico 
chinês de sempre na natação, conquistou 
medalhas de ouro nos 400 e 1500 metros 
livres, em Londres2012, e nos 200 metros 
livres, no Rio2016, além de 11 títulos mun-
diais, em 2011, 2013, 2015 e 2017 e 2019.

JN/MS

Braga vence Sporting e discute 
com Benfica final da Taça da Liga

Morreu a ex-atleta Teresa Machado. 
Tinha 50 anos

Tricampeão olímpico suspenso oito anos 
por destruir amostras de sangue e urina
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O impacto do novo coronavírus está a 
sentir-se a nível global, com o cance-
lamento de espetáculos, adiamento de 
exposições e limitações de eventos que 
reúnam multidões. No desporto, o caso 
já tomou grande proporções, com jogos 
da liga italiana cancelados, Grande Pré-
mio de Fórmula 1 da China adiado e a 
incerteza quanto aos Jogos Olímpicos 
do Japão e ao Europeu de Futebol 2020.

Mudanças confirmadas

Em Itália o coronavírus é uma grande 
preocupação, principalmente na região de 
Milão. Por consequência, a Liga italiana 
decidiu adiar cinco jogos para maio. Os en-
contros entre o Ac Milan-Génova, Udinese-
-Fiorentina, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia 
e Juventus-Inter vão ser realizados daqui a 
dois meses. Esta mudança vai adiar o fim 
do campeonato por uma semana, para dia 
13 de maio, adiando assim a final da Taça 
de Itália, para o dia 20 do mesmo mês - se 
não existirem novos cancelamentos entre-
tanto. Isto poderá afetar a preparação das 
seleções nacionais para o Campeonato Eu-
ropeu, que tem início a 12 de junho.

Ainda no país transalpino, um jogador, 
cujo nome não foi revelado, do Pianen-
se, da terceira divisão, foi infetado com 
o Covid-19. Como a equipa da região da 
Toscana enfrentou os sub-23 da Juventus, 
o clube de Turim decidiu suspender toda 
a atividade do escalão, para realizar uma 
avaliação do estado de saúde do plantel. 
Até ao momento nenhum jogador apre-
sentou sintomas do vírus.

O encontro entre o Inter Milão e o Ludo-
gorets, a contar para os 16 avos de final da 

Liga Europa, foi realizado à porta fechada 
com objetivo de proteger a saúde e segu-
rança pública.

No Japão, a Liga adiou a realização de 
sete partidas da Taça Levian e de várias 
jornadas do campeonato para meio do mês 
de março. São vários os navios que se en-
contram no país com infetados a bordo, e 
a Liga que prevenir a propagação do vírus.

Os inícios dos campeonatos sul co-
reanos e chineses foram adiados indefi-
nidamente. Nos referidos países o vírus 
encontra-se bastante presente e há um 
risco elevado de infeção. Os encontros da 
primeira e segunda divisão do campeona-
to suíço foram suspensos até 23 de março.

A seleção chinesa de canoagem che-
gou em novembro a Portugal para realizar 
um estágio no Centro de Alto Rendimento 
da Nelo, na barragem da Aguieira, em Mor-
tágua. O estágio terminaria em fevereiro, 
no entanto, devido ao surto de coronaví-
rus, a seleção irá ficar em Viseu até abril.

Os Campeonatos Internacionais de Por-
tugal de Badminton, a serem realizados 
nas Caldas da Rainha, foram cancelados 
após decisão da Direção Geral de Saúde.

Nos desportos motorizados, o Grande 
Prémio de MotoGP da Tailândia foi adiado 
devido ao vírus. O Grande Prémio do Catar 
foi cancelado, após a corrida de abertura não 
se ter realizado. O país decidiu colocar em 
quarentena todos os passageiros vindos da 
Itália. Como seis dos 22 participantes são do 
país transalpino, a corrida não se realizará.

Na Fórmula 1, o Grande Prémio da China 
foi adiado, estando marcado inicialmente 
para o dia 19 de abril. O Grande Prémio da 
Austrália, a realizar-se em Melbourne no 

próximo dia 12, vai decorrer como previs-
to, segundo a organização do evento.

No Ténis o encontro entre o Japão e o 
Equador, a contar para a Taça Davis, vai 
ser disputado à porta fechada, como for-
ma de prevenção da propagação do vírus. 
A associação de ténis Feminino anunciou 
no passado dia 20 de fevereiro que o tor-
neio que iria realizar-se em Xi’na, China, 
foi suspenso devido ao Covid-19.

Os torneios de qualificação olímpica de 
luta livre, futebol feminino, pugilismo e 
basquetebol foram transferidos da cidade 
de Xi’an, na China, para o Quirguistão.

Na Suíça, as últimas jornadas do cam-
peonato de hóquei foram suspensas até 15 
de março. A maratona de Tóquio, Japão, 
vai cingir-se apenas a atletas de elite, re-
duzindo assim o número de participantes 
de 38 mil para cerca de 200. Já a mara-
tona de Pyongyang, Coreia do Norte, foi 
cancelada. O Campeonato do Mundo de 
Ténis de Mesa por Equipas, a realizar-
-se na Coreia do Sul em março, foi adiado 
para junho.

No basquetebol, a federação Italiana 
adiou todos os jogos da próxima jornada 
das competições masculinas e femininas. 
Os torneios de râguebi de sevens, a de-
correr em Hong Kong e Singapura em 
abril, foram adiados para outubro.

O torneio de qualificação para os Jo-
gos Olímpicos e o campeonato chinês de 
natação foram adiados para maio, tendo 
estado marcados inicialmente para março 
e abril. O campeonato mundial de atle-
tismo em pista coberta, a realizar-se em 
Nanjing, China, foi adiado para 2021.

A incógnita dos Jogos Olímpicos e 
Euro2020

Dois dos maiores eventos desportivos 
globais estão marcados para este ano e 
o Covid-19 está a deixar as organizações 
preocupadas, com a possibilidade de a 
propagação do vírus passar para o nível de 
pandemia. Essa alteração pode colocar em 
causa a realização do Europeu de Futebol e 
dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão.

O campeonato europeu de futebol decor-
re entre 12 de junho e 12 de julho. Esta edição 
da competição tem um novo formato, em 
que os jogos vão realizar-se em 12 países di-
ferentes. Isto levará a que milhares de adep-
tos viajem por toda a Europa para assistirem 
aos encontros e tal pode colocar riscos.

“Estamos numa fase de espera. Estamos 
a monitorizar país a país, e o futebol tem 
de seguir as ordens de cada país”, referiu 
Michele Uva, membro do Comité Executi-
vo da UEFA, em declarações à “RAI”.

A edição dos Jogos Olímpicos deste ano 
realizar-se-á em Tóquio, no Japão, país 
onde o vírus já provocou vítimas mortais. 
A organização garante que a preparação 
da competição está a decorrer como pla-
neado e que o cancelamento dos Jogos 
ainda não foi discutido.

“Por volta de maio, acho que será altura 
de questionar se o vírus está controlado o 
suficiente para os Jogos se realizarem em 
Tóquio. Todas as indicações até ao mo-
mento são que tudo se vai manter como 
planeado”, referiu Dick Pound, membro 
do Comité Olímpico Internacional, em 
entrevista à “Associated Press”. O torneio 
tem início marcado para 24 de julho.
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Desporto em suspenso 
com o novo coronavírus
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Maria Martins aumentou esta quarta-feira 
(4) para 34 o número de portugueses com 
vaga assegurada nos Jogos Olímpicos 
Tóquio2020, ao qualificar-se através do 
ranking de omnium em ciclismo de pista.

A ciclista terminou no nono lugar da hie-
rarquia desta especialidade, garantin-
do uma quota para a representação lusa 

nesta vertente velocipédica, na qual Portugal 
se vai estrear em Jogos. A ribatejana, de 20 
anos, foi a primeira portuguesa a conquistar 
medalhas em Mundiais e Europeus de elite, 
em ambos casos de bronze, em scratch.

Maria Martins é a primeira e única re-
presentante lusa no ciclismo de pista, de-
pois de a equipa masculina ter ficado de 
fora dos lugares elegíveis em madison.

No ciclismo de estrada, Portugal vai ter 
duas vagas em Tóquio, por via do 23.º lugar 
no ranking olímpico, que dá a Portugal o di-
reto a ter dois ciclistas na prova de fundo, um 
dos quais com entrada para o contrarrelógio.

O oitavo lugar de Nelson Oliveira no 
contrarrelógio dos Mundiais de 2019 per-
mite a Portugal ter pela primeira vez dois 
ciclistas no “crono” em Jogos Olímpicos.

O atletismo é, para já, a modalidade mais 
representada, com sete presenças assegura-
das, com destaque para João Vieira, que, aos 
43 anos, tem marca de qualificação nos 50 
km marcha e deverá estar pela sexta vez em 
Jogos, tornando-se o segundo luso com mais 
presenças, a uma do velejador João Rodrigues.

Pedro Pichardo, recentemente natura-
lizado, tem marca no triplo salto, assim 
como Patrícia Mamona e Evelise Veiga, 
com Carla Salomé Rocha e Sara Catarina 
Ribeiro a terem mínimos na maratona.

Tal como para o Rio2016, os velejadores 
Jorge Lima e José Luís Costa foram os pri-
meiros a assegurar uma presença portugue-
sa nos Jogos, ao garantirem uma quota - não 
obrigatoriamente ocupada por esta dupla 
- em 49er, durante o Mundial de Classes 
Olímpicas em Aarhus, na Dinamarca.

Na canoagem, seis atletas garantiram a qua-
lificação nos Mundiais de velocidade de 2019, 
entre os quais Fernando Pimenta, medalha de 

bronze em K1 1000 em Szeged, na Hungria.
O K4 1000, composto por Emanuel Sil-

va, João Ribeiro, Messias Baptista e David 
Varela, e Teresa Portela (K1 200) também 
já têm presença em Tóquio, tal como An-
toine Launay (K1) no slalom.

Também a natação já tem cinco atletas 
com mínimos, com Alexis Santos, semi-
finalista no Rio2016, e Gabriel Lopes nos 
200 metros estilos, Tamila Holub e Diana 
Durães nos 1.500 livres, e Ana Catarina 
Monteiro nos 200 mariposa.

No equestre são já quatro as quatro as va-
gas asseguradas, com Luciana Diniz, nona 
no Rio2016, a garantir a presença na prova 
de obstáculos, ainda não sendo oficial que 
será a luso-brasileira a viajar para Tóquio.

Antes já estavam assegurados três atletas 
na equipa de ensino, com a vaga assegurada 
por Maria Caetano, Rodrigo Torres, João Mi-
guel Torrão e Duarte Nogueira no Europeu.

Portugal vai estar também representado 
no ténis de mesa, através da equipa mas-
culina, que venceu o seu grupo no torneio 
de qualificação olímpica.

Em Gondomar, os já olímpicos Marcos 
Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro 
asseguraram nova presença na prova de 
equipas, na qual no Rio2016 foram elimi-
nados na primeira ronda pela Áustria.

A qualificação da equipa garante tam-
bém a vaga para dois portugueses na prova 
individual. Em 2016, Marcos Freitas, que 
caiu nos quartos de final, e Tiago Apoló-
nia, eliminado na terceira ronda, foram os 
representantes lusos.

Fu Yu já tinha assegurado a presença no 
torneio feminino de ténis de mesa, graças 
à presença na final dos Jogos Europeus.

De regresso aos Jogos Olímpicos estará 
o tiro com armas de caça, com João Paulo 
Azevedo no fosso olímpico.

Em estreia estará o surf, com Frederico 
Morais, por ter sido o melhor atleta europeu 
nos Mundiais de 2019, enquanto Filipa Mar-
tins repete a presença na ginástica artística.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 reali-
zam-se de 24 de julho a 9 de agosto.
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Maria Martins eleva para 34 os atletas 
portugueses em Tóquio2020

O Comité Olímpico Internacional (COI) 
revelou, esta quarta-feira (4), que não 
pediu “nem o cancelamento nem o 
adiamento” dos Jogos Olímpicos 
Tóquio2020 em função do surto de 
covid-19, reiterando o compromisso 
no “êxito” da competição.

“Nem a palavra cancelamento nem a 
palavra adiamento foram mencio-
nadas esta quarta-feira (4) durante a 

reunião do Conselho Executivo. Estamos a 
enfrentar desafios, mas não quero acres-
centar especulações. O COI reafirma o seu 
total compromisso em garantir o sucesso 
dos Jogos Olímpicos de Tóquio2020”, vin-
cou o presidente do COI, Thomas Bach.

O compromisso do COI surge a menos 
de cinco meses do início do evento, que 
vai decorrer de 24 de julho a 09 de agosto.

O comité executivo do COI ouviu um 

relatório do comité organizador de Tó-
quio2020, que “está em absoluto acordo 
com a posição do COI expressa ontem 
(terça-feira, 3)”.

Thomas Bach garantiu igualmente 
que a organização nipónica “renovou e 
reforçou o compromisso total com o su-
cesso dos Jogos Olímpicos de Tóquio”.

O dirigente lembrou que há um grupo de 
trabalho a tratar de todas as questões rela-
cionadas com Tóquio2020 composto pelo 
COI, pelo comité organizador, pela cidade 
de Tóquio, pelo Governo japonês e pela Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS).

“Temos este grupo de trabalho conjun-
to que realiza reuniões regulares. Exami-
namos todas as questões que possam sur-
gir, mas não especulamos sobre possíveis 
desenvolvimentos futuros”, acrescentou.

JN/MS

Presidente do Comité Olímpico:
“Nem cancelamento, nem adiamento”
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$10 from each ticket goes to support 

Sony Sound Stage
309 Horner Ave, Etobicoke

for tickets call
416-900-6692$35



New report by the Ottawa-based Can-
adian Apprenticeship Forum (CAF) has 
revealed that Indigenous youth across 
the country face several obstacles, in-
cluding fears of racism and sexism in the 
workplace, when trying to transition into 
apprenticeship programs in the various 
construction trades.

Interviews with Indigenous youth, edu-
cators, and representatives of industry 
associations, training organizations and 

unions revealed that financial difficulties, 
lack of personal supports and limited con-
nections with employers are also barriers 
that prevent Aboriginals from succeeding in 
the skilled trades.

“This report is important because careers 
in the skilled trades provide great oppor-
tunities to youth to work in well-paid and 
exciting careers and in order to drive eco-
nomic growth and to support equality and 
diversity in our skilled trades workforce 
we should be thinking about ways we can 
engage Indigenous youth,” explains Emily 
Arrowsmith, a researcher at the CAF and 
author of the 28-page report.

The report, officially called Promoting 
Careers in the Skilled Trades to Indigen-
ous Youth in Canada, was funded by In-
digenous Services Canada and provides 
insight into the barriers Indigenous youth 
experience when trying to pursue hands-
on learning at high school or when transi-
tioning to an apprenticeship.

The CAF received information from First 
Nations, Metis and Inuit organizations. Par-
ticipants were from urban, rural and north-
ern regions. Some were living in Indigenous 
communities and others were elsewhere.

Among other things, the report found 
that the engagement process with In-
digenous youth needs to start early, learn-
ing needs to be made relevant to them, 
there is a lack of awareness about oppor-
tunities in the trades, and good work 
habits such as arriving on time need to be 
communicated to them.

Other barriers included lack of access to 
public transportation which makes it diffi-
cult for Indigenous youth to get to jobsites, 
and few journeypersons living in Indigen-
ous communities who can train and men-
tor them.

The report recommends providing sup-
ports at every step of the process, in-
cluding access to social workers, elders 
and graduation and job coaches who can 
provide mentorship, job coaching and 
one-on-one support. While it notes that 
Indigenous organizations, schools and 
industry groups are working to remove 
barriers, a main challenge is connecting 
Indigenous youth to employers who are 
hiring apprentices.

“Partnerships among employers, edu-
cational institutions and Indigenous or-
ganizations are key to engaging Indigenous 
students in learning about apprenticeship 
and careers in the skilled trades,” says Ar-
rowsmith.

Disturbingly, the report found that many 
Indigenous high school students feared 
they’d experience racism and sexism at 
workplaces. The Circle of Indigenous Youth 
Advisors, a group that is organized and 
overseen by the Niagara Peninsula Aborig-
inal Management Board, stated that some 
employers and teachers do not support the 
integration of cultural components into the 

workplace or learning environment.
The advisors told researchers that it can be 

intimidating to learn about another culture, 
but it is important to have cultural humility.

“There must be respect for the culture 
and the unique knowledge and cultural 
traditions Indigenous peoples bring to a 
work or school environment,” the report 
states. “Employers need to show how they 
are changing their workplace culture to 
nurture and support youth who are learn-
ing new skills. The Circle of Indigenous 
Youth Advisors believe part of the problem 
is that policies and approaches at educa-
tional institutions and workplaces may not 
recognize or may be at odds with Indigen-
ous culture and values.”

According to the report, Indigenous youth 
may perceive that institutions and work-
places are not willing to adapt, making it 
difficult for them to feel like they fit in.

“If administrators and employers truly 
want to welcome Indigenous peoples, they 
need to change the way they do things at a 
fundamental level, from learning assess-
ments to their policy implementation,” the 
report states. “There should be consequences 
when bullying and harassment occurs.”

Arrowsmith says she personally talked 
to Indigenous high school students and 
found their fears about racism and sexism 
to be justified.

She notes that a national apprenticeship 
survey done by Statistics Canada shows 
that female and Indigenous apprentices 
experience discrimination on worksites 
and that women are more likely than their 
male counterparts to report problems with 
sexual harassment and discrimination by 
co-workers to employers.

The report also revealed several other 
problems, finding that Indigenous individ-
uals who’d been apprentices for a long time 
encountered problems with transportation, 
co-workers and insufficient income more 
often than non-Indigenous respondents.

The report concludes that accurate infor-
mation about courses required to qualify for 
entry into an apprenticeship should be com-
municated to young people, parents and First 
Nation partners, and employers and Indigen-
ous tradespeople should be brought into the 
classroom to act as role models and mentors.

Learning needs to be relevant to the stu-
dents, according to the report, and when 
educators are teaching a physics or math 
lesson in the North, for example, students 
will be more engaged if tracking, hunting 
and setting up traps for muskrats and beaver 
are used to illustrate theoretical concepts.

Arrowsmith believes that educators and 
employers must work in partnership with 
Indigenous organizations to provide Ab-
original youth with opportunities to learn 
about and work in the skilled trades.

“Holistic supports need to be provid-
ed throughout the entire journey from 
awareness to finding an employer sponsor 
to skills development to writing the cer-
tification exam,” she says.

“The best practices from across the 
country discussed in the report indi-
cate that the barriers can be addressed if 
educators, employers and Indigenous or-
ganizations work in partnership to cre-
ate learning, training and employment 
opportunities for Indigenous youth.”

DCN
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Walking the Camino is, for many people, a life changing experience. But if you 
want to make the most of it it’s important to properly manage the effort you’re 
making while also focusing on your main target: reaching Santiago de Com-
postela. It doesn’t hurt to also keep your eye on the smaller prizes along the 
way, from the beautiful landscapes to the delicious cuisine and local wines.

Rest days are crucial and the stops we suggest, Ponte de Lima, Valença do 
Minho and Pontevedra, are strategically located, providing the perfect combo 
of effort management and unique traits, ranging from mouthwatering delica-
cies to striking views.

Ponte de Lima and Valença do Minho, the two Portuguese stops for rest days 
on the Central Camino, offer impressive sights and outstanding monuments, 
along with delectable food and drink. Typical flavours from this region in-
clude fresh seafood, traditional corn bread (broa de milho), cured bísaro pork 
and sparkling fresh vinho verde.

The best cities for rest days
on the Portuguese Camino

portugalgreenwalks.com

VALENÇA DO MINHO

Just before crossing the Minho river to enter Spain take some time to 
enjoy the city of Valença do Minho. The fact that you’re halfway on your 
route makes Valença an ideal city for a rest day, but there are other 
perks to have in mind. Like so many towns and cities near the border, 
Valença sits on top of a hill (which means amazing views) and inside a 
fortress: just imagine how many attacks it faced since its building in the 
13th century! Within the city walls the old streets spread out before you 
like a web taking you from houses in the local traditional style, to linen 
and handicraft shops to beautiful churches.

Particularly noteworthy are the 14th century church of Saint Stephen 
(Igreja de Santo Estevão) and the 13th century Church of Our Lady of 
the Angels (Igreja de Nossa Senhora dos Anjos). Don’t forget all the 
cafés and restaurants, too!

PONTE DE LIMA

Pretty Ponte de Lima is the perfect place for a rest day before facing 
the epic climb of Serra da Labruja and its uneven terrain. Having a key 
location, the oldest Portuguese town certainly has more to offer than 
one would at first imagine. You can’t miss its postcard-worthy medieval 
bridge and a relaxed stroll along the bank of the river Lima. Then, head 
over to Largo de Camões, the central plaza perfect for drinks, local 
snacks and watching life go by. In the historical part of Ponte de Lima 
make a little time to visit the Gothic church (Igreja Matriz), the 14th cen-
tury prison tower (Torre da Cadeia Velha) and the 17th century fountain.

Near the bridge you’ll see mock Roman troops made of wood. They 
act as a reference to an old legend according to which a group of sol-
diers were too scared to cross the river Lima. They believed it was in 
fact the Lethe, the mythical river of forgetfulness, and crossing it would 
mean forgetting about everything, include their beloved family and their 
homeland. The consul decided to cross the river alone and, having 
reached the other margin, started calling his soldiers one by one, thus 
proving them the Lima was not the Lethe.

PONTEVEDRA

Already in Spain, Pontevedra greets you with extraordinary old church-
es and monuments, as well as some of the finest Galician food and 
wine. This city is another perfect stop for a rest day before dealing with 
the final stretch of the Camino. Pontevedra has a completely pedestrian 
historical centre which provides the ideal backdrop to enjoy some local 
tapas or Albariño wine in any of its lively plazas. Make sure not to skip 
the seafood, the empanadas (savoury pies) or the caldo gallego (a nour-
ishing vegetable soup with sausage).

The Church of la Virgen Peregrina and the Museum of Pontevedra, 
along with the market and the bridges, are absolutely mandatory stops 
when visiting this city. C
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QUARTER 
CHICKEN 
DINNER

ANGUS WITH 
BACON AND 

CHEESE
590 Keele Street 

(Keele & St. Clair)
Toronto, ON M6N 3E2

416.760.7893

3737 Rutherford Road  
(Rutherford Rd & Weston Rd)
Vaughan, ON L4L 1A6
905.264.4017

JOE & ANDREW AMORIM

Grutas e cavernas são outro lado da 
vida do nosso planeta, a diversidade de 
formações geológicas é imensa, assim 
como diversas são as formas de vida 
que vivem debaixo daquilo a que chama-
mos chão, ou no interior de montanhas 
e glaciares.

As cavidades subterrâneas naturais 
podem estender-se por dezenas de 
quilómetros e são de diversos tipos, 

podendo ser de desenvolvimento vertical 
ou horizontal, com espaços a que se dão o 
nome de galerias ou salões. Existem grutas 
resultantes de atividade vulcânica, de mo-
vimentos tectónicos, de erosão pela água, 
de formações de corais, de interações quí-
micas e biológicas, do movimento e dinâ-
mica de glaciares, etc.. As mais frequentes 

existem em zonas formadas por rochas 
sedimentares. O estudo destes mundos 
subterrâneos é feito através da espeleolo-
gia, ciência que integra uma série de outras 
disciplinas como a geologia, arqueologia, 
hidrologia, biologia, paleontologia, topo-
grafia, climatologia e outras.

O fascínio e a utilização por cavidades 
das profundezas da Terra existem desde 
tempos imemoriais, serviram de habi-
tação e refúgio, de locais de culto ou de 
intervenção artística. Desde cedo os pri-
meiros humanos ocuparam e usaram estes 
espaços mágicos e misteriosos. As mais 
famosas grutas do mundo, por ocupação 
humana, são as de Altamira, na Cantá-
bria, em Espanha. Descobertas em 1868 
atraíram a curiosidade de diversas pes-
soas e estudiosos, porém as suas fantásti-
cas pinturas rupestres no teto, datadas do 
Paleolítico Superior, ou seja, de há 40.000 
anos, foram identificadas pela primei-
ra vez em 1879 por uma menina de sete 
anos, de nome Maria, que acompanhava 
o seu pai, Marcelino Sanz de Sautuola, na 

exploração da gruta na procura de objetos 
pré-históricos. Pela degradação das pin-
turas provocada pela respiração humana, 
as visitas à Gruta de Altamira são desde há 
décadas condicionadas, havendo lista de 
espera de vários anos e sendo dada prio-
ridade à comunidade científica, pode, no 
entanto, visitar-se uma réplica muito bem 
conseguida mesmo ao lado da original.

Entre as mais belas grutas do mundo 
visitáveis, estão as portuguesas Gruta da 
Moeda, Mira d’Aire, Santo António e Al-
vados. Ali se podem admirar fantásticas e 
coloridas estalagmites (crescendo a partir 
do chão) e estalactites (crescendo a partir 
do teto); formações cónicas de calcário, 
decorrentes do gotejamento de água que 
foi arrastando pequenas partículas duran-
te dezenas de milhares de anos.

Para além dos morcegos, aves, mamí-
feros e outros seres da superfície que são 
ocupantes temporários destes micromun-
dos subterrâneos, existe uma biodiversi-
dade imensa e de características absolu-
tamente diferentes da vida da superfície 

terrestre. Os verdadeiros e permanentes 
habitantes do ambiente cavernícola são os 
Troglóbios. Estes seres adaptaram-se ge-
neticamente, ao longo de centenas de mi-
lhares e milhões de anos, à escuridão e a 
um habitat com condições muito próprias. 
Perderam pigmentação, perderam a visão, 
nalguns desaparecendo mesmo os olhos, e 
desenvolveram apêndices de sensibilidade 
tátil muito apurados. São na sua maioria 
de dimensão muito pequena. Existem in-
setos, aranhas, pseudoescorpiões, peixes, 
anfíbios, etc.. Todos eles extremamente 
sensíveis a qualquer alteração no seu habi-
tat. Um dos mais emblemáticos seres deste 
grupo é o Proteus, uma salamandra, que 
não tem pulmões, respirando por guelras 
que são externas ao seu corpo.

A Terra é viva em todos os seus recan-
tos. Nós humanos, chegámos há tão pouco 
tempo a este admirável mundo e temos 
tanto que descobrir e explorar, porém 
para tal é necessário preservar e agir com 
cautela, de maneira a não destruirmos 
aquilo que ainda nem conhecemos.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva

Vida Subterrânea
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LusoLife Beat Concert Series 
Só falta saber quem será o grande vencedor!
O LusoLife Beat Concert Series chegou 
à fase final com mais duas noites de es-
petáculo no Mod Club, em Toronto. A 
missão: encontrar os melhores artistas 
lusófonos ou luso-canadianos. Os con-
correntes estão a candidatar-se a um 
prémio de cinco mil dólares e à oportu-
nidade de assinar um contrato de grava-
ção com a MDC Music. “Muitos artistas 
não têm outro meio de se expressar, a 
não ser com espetáculos destes. Eu 
acho que os artistas que fazem isto não 
é pelo dinheiro nem pelos prémios, mas 
sim para se expressarem e mostrar o ta-
lento em escrever e fazer música. É uma 
expressão de quem eles são”, explica o 
presidente do MDC Media Group, Ma-
nuel DaCosta.

Na noite de quarta-feira (26 de feverei-
ro) começámos por assistir às atua-
ções de Daniel Hulk, que nos trouxe 

uma fusão de rock com ritmos do Brasil: “foi 
incrível tocar aqui no Mod Club. É uma ex-
celente iniciativa do Beat Series e MDC. Cada 
vez que participamos nestas açōes na nossa 
comunidade ficamos um pouquinho mais 
perto de casa, com o coração mais quente. 
Quero participar todos os anos”.

Logo depois fomos embalados pela so-
noridade etérea de Nico Paulo, que dei-
xou um agradecimento para todos os que 
apoiam os artistas da diáspora. “Conti-
nuem a apoiar os artistas luso-canadianos. 
Acho que é importante termos apoio de 
todos os lados e todas as pessoas”.

A vocalista portuguesa Sofia dos Santos 
mostrou-nos o poder da sua voz com mú-
sicas intensas, entre elas covers e origi-
nais. “As canções que eu fiz que não eram 
minhas, escolhi-as porque adoro a men-
sagem nelas. São poderosas, inspiradoras. 
As outras foram originais e é muito bom 

poder mostrar um pouco às pessoas como 
eu sou como artista”.

Sheldon Universe fechou com a sua perfor-
mance inspirada num R&B cheio de energia e 
fluidez. “I’m absolutely excited to be part of 
this. It’s such a great opportunity, we’re so 
lucky to have it in Toronto. It’s music for the 
world. I learned so much about culture, I did 
some research on luso culture and found out 
how much I’m connected to it”.

A fechar a noite com chave de ouro, Pe-
ter Serrado e Reno Silva trouxeram-nos um 
showcase em acústico. Quinta-feira (27) foi 
dia de Nick Souza, Olivia Esther e Mistura 
Fina mostrarem o seu talento. A sequência 
finalizou com o concerto da artista Ruby 
Anderson, uma cantora muito jovem mas 
dona de uma voz surpreendentemente 
adulta, que nos trouxe temas profundos: “I 
like music with substance and soul. I like 
music that takes you to another place and 

really makes you think. I’m very influen-
ced by jazz, blues and rock”.

O evento foi conduzido, tal como na pri-
meira ronda, pelos apresentadores Catarina 
Balça e Charly Prince: “Tonight was explo-
sive! We had a lot of energy going on, we 
had a lot of different sounds, very versatile 
performances”, diz Charly ao jornal Milénio 
Stadium. Catarina acrescenta que também 
adorou: “I loved it too, I think it was great. 
Não há uma oportunidade ou uma iniciati-
va que dê uma plataforma a este nível para 
os artistas lusófonos, como a oportunidade 
de vir ao Mod Club tocar. Além disso há os 
prémios, que são um incentivo muito bom”.

O The Beat Series conta agora com os co-
mentários e feedback do público nas redes 
sociais para poder eleger o grande vencedor.

Telma Pinguelo/MS

Ruby Anderson – Créditos: Carlos Monteiro

camoestv.com
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235 Shaw 646Rogers Digital 129

Rogers Cabo 12
/camoestvofficial

Também estamos disponíveis na                 , para todo o Canadá,
aos domingos, entre as 10 e o meio-dia

Descobrimos Ouro Branco através
do olhar de Paulo César Fajardo

Esta semana:

Apreciamos pintura no
Consulado de Portugal em Toronto

Rimos mais uma vez com os Portuguese Kids

Conhecemos uma história de vida na
primeira pessoa com Inácio Fiadeiro

 Discutimos os temas da atualidade no Roundtable

Vibramos com a música nos
LusoLife Beat Concert Series

Conhecemos melhor
o humorista António Raminhos

E assistimos ao documentário Maria Brito,
a portuguesa de Perth - de Bill Moniz

ENTRETENIMENTO
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Kika

O filho mais velho de David e Victoria Be-
ckham festejou esta quarta-feira (4), 21 anos 
de vida. Para assinalar a data a mãe do mo-
delo recorreu à sua conta no Instagram para 
partilhar uma fotografia, na qual o ex-fute-
bolista surge a sorrir para a câmara, com o 
filho recém-nascido nos braços.
“Num dia como o de hoje, há 21 anos, a alma 
mais bonita chegou a este mundo e mudou 
as nossas vidas para sempre. Sensível, doce, 
amável e divertido, tu és tudo para nós”, co-
meçou por escrever Victoria, na legenda da 
fotografia. “Amo-te muito, David. Feliz ani-
versário, Brooklyn”, completou.

A apresentadora norte-americana Oprah 
Winfrey partilhou uma fotografia nas redes 
sociais a descansar e a colocar gelo na perna 
este domingo (1). “O domingo a ler e a gelo. 
Obrigada por todas as mensagens de recupe-
ração. Sim, escorreguei no palco e agora sou 
um meme. Mas sinto-me sortuda, por apenas 
me sentir dorida“, escreveu na legenda.
No último fim de semana, Oprah caiu em 
palco durante uma de suas palestras moti-
vacionais ‘Oprah’s 2020 Vision: Your Life 
on Focus’ , na Califórnia. O vídeo tornou-se 
viral nas redes sociais. Após a queda, a apre-
sentadora brincou: “sapatos errados”.

Ausente das premiações de início de ano, 
Angelina Jolie fez a primeira aparição pú-
blica de 2020 ao ser fotografada junto ao 
elenco do Cirque du Soleil. A atriz levou as 
filhas Zahara, de 15 anos, e Vivienne, de 11, 
ao espetáculo “Volta”, em Los Angeles, no 
último fim de semana.
A integrante do grupo Paola Fraschini 
partilhou a fotografia nas redes sociais e 
escreveu: “Ok. Nunca pensei que poderia 
conhecer a Angelina Jolie! Ela veio ver o 
espetáculo… Que alma linda”.
Simples e com pouca maquilhagem, a estrela 
de Hollywood usou um vestido preto. Zaha-
ra, que aparece ao lado da mãe, optou por 
uma roupa da mesma cor, enquanto Vivien-
ne surgiu com um visual de tons mais claros.

O filho mais novo de Michael Jackson, Blanket, celebrou 
18 anos no passado dia 21 de fevereiro e celebrou a oca-
sião comprando uma mansão de cerca de 2,6 milhões de 
dólares (perto de 2,3 milhões de euros), em Calabasas, 
uma localidade em Los Angeles, nos Estados Unidos.
O local é conhecido por ali residirem várias celebridades 
como Ozzy Osbourne, Denise Richards ou a família Kar-
dashian, entre outros. De acordo com a revista Variety, a 
vivenda terá quase 600 metros quadrados e seis quartos, 
quatro dos quais são suites. A casa, construída em 1990, 
foi recentemente renovada e conta com dois pisos, num 
dos quais se encontra um ginásio. Além disso, na resi-
dência existe ainda um amplo jardim exterior, uma gara-
gem com espaço para três carros, uma piscina e um spa.
O filho mais novo do cantor, que morreu em 2009, decidiu 
assim viver na mesma localidade em que foi criado pela avó, 
Katherine. Também os seus irmãos adquiriram casas nos úl-
timos anos avaliadas em milhões de dólares. Paris Jackson, 
de 21 anos, comprou uma casa em 2017 em Topanga, a no-
roeste de Los Angeles, por dois milhões de dólares (perto de 
1,8 milhões de euros). Já o irmão mais velho, Prince Michael 
Jackson I, de 23 anos, desembolsou mais de 2,2 milhões de 
dólares (cerca de 1,9 milhões de euros) por uma residência 
na cidade de Rancho Palos Verdes, na Califórnia, a cerca de 
uma hora e meia de Calabasas.

A RECUPERAR 
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OOPS!  

ANGELINA JOLIE 
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BLANKET

O Serviço de Saúde da Madeira divulgou um co-
municado sobre o estado de saúde de Dolores 
Aveiro. A mãe de Cristiano Ronaldo deu entrada 
no Dr. Hospital Nélio Mendonça, na terça-fei-
ra (3), com um Acidente Vascular Cerebral (AVC) 
isquémico com pouco tempo de evolução, “o que 
permitiu a realização de duas terapêuticas de re-
canalização vascular, a química (trombólise) e a 
mecânica (trombectomia)”. Estes procedimentos 
consistem no uso de medicamentos para impedir 
a formação e o crescimento de coágulos, além da 
tentativa de remover os existentes.
Ainda de acordo com o comunicado, “até ao mo-
mento, a evolução da situação clínica decorre con-
forme esperado”. O Serviço de Saúde da Madeira 
esclareceu que qualquer outro tipo de informação 
sobre o caso será reservada aos familiares. “Toda 
a informação clínica será dada a conhecer única e 
exclusivamente à família da utente, que a poderá 
tornar pública (ou não), um direito que lhes assiste 
e que deve ser respeitado”, pode ler-se.
Cristiano Ronaldo usou a conta no Twitter para 
falar sobre o estado de saúde da mãe e pedir pri-
vacidade. “Obrigada por todas as mensagens de 
apoio à minha mãe. Ela está estável e a recuperar 
no hospital. Eu e a minha família queremos agra-
decer à equipa médica que está a cuidar dela, e 
pedir gentilmente que nos sejas concedida alguma 
privacidade neste momento”, escreveu.
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Rebel Wilson comemorou o aniversário 
de 40 anos na Disneyland, Califórnia, 
esta segunda-feira (2). A atriz convidou 
poucos amigos para jantar no 21 Royal, 
um restaurante exclusivo do parque que 
promove refeições para até 12 convida-
dos. A atriz partilhou uma série de ví-
deos e fotografias sobre a noite especial 
nas redes sociais. Numa das publicações, 
Rebel e os convidados estão em scooters 
a explorar o parque depois do horário de 
saída dos turistas, às 2 horas da manhã. 
“Somente Rebel poderia fechar a Dis-
neyland no aniversário dela”, brincou 
uma das amigas nas redes sociais.
Além de usar um vestido preto, sapatos 
dourados e orelhas do Mickey coloridas, 
a australiana também apareceu numa 
fotografia com quatro amigos, que ves-
tiam roupas iguais. “Não poderia ter 
tido um aniversário mais feliz com este 
grupo de pessoas incríveis”, escreveu 
numa das publicações.P

A
R

A
B

É
N

S
!

C
ré

di
to

s:
 D

R



MILÉNIO | ENTRETENIMENTO 6 de março a 12 de março de 202046 www.mileniostadium.com

722 COLLEGE STREET, LOWER LEVEL,
TORONTO FLORDOIS.CA

SHOW & DINNER
19 MARCH | 7:30PM

416-900-6692
TICKETS & INFO

MENU
CALDO VERDE SOUP

COD FISH WITH
POTATOS AND RAPINNI

FLOR DOIS SAMPLER

Em termos de tendências de smartphones, temos assistido ao lançamento de pro-
dutos cada vez maiores. O Galaxy Z Flip vem interromper o ciclo e traz de volta os 
telemóveis de abrir e fechar e eu achei demais! Por isso quero falar-vos dele hoje.

Os telemóveis dobráveis podem estar a regressar para, desta vez, ficarem. Depois da 
primeira tentativa, também ela encetada pela Samsung, chega agora uma nova era.

Com o Galaxy Fold, o primeiro telemóvel dobrável da marca nesta nova era tecnológi-
ca, a receção não foi a melhor. O smartphone enfrentou graves problemas de hardware, 
o que levou a Samsung a tentar uma vez mais.

É assim que surge o Galaxy Z Flip, um super telemóvel que, para além de caber na palma 
da mão, também cabe no bolso das calças. A versatilidade e flexibilidade são dois dos 
seus maiores trunfos.

À primeira vista, este é o indicador que faz notar a mudança. O Galaxy Z Flip tem um design 
suficientemente poderoso para lhe permitir abrir e fechar sem afetar o ecrã principal.

Este smartphone dobra-se em forma de quadrado quando não esta a ser utilizado e, 
dessa forma, pode ser guardado em bolsos ou acessórios mais pequenos.

Conta com uma espécie de dobradiça traseira que “desaparece” quando o telemóvel 
está aberto. Inteligência e funcionalidade estão de mãos dadas nesta decisão.

Apesar de só estar disponível em duas cores (Mirror Purple e Mirror Black), o smar-
tphone muda de cor automaticamente sempre que é fechado e/ou aberto. 
Apresenta-se com 6.7 polegadas do ecrã Infinity Flex e o Dynamic AMOLED imersivo 
destaca-se pela qualidade de cores e contrastes.
A moldura que o circunda é apenas a suficiente para permitir o encaixe da dobradiça 
traseira, pelo que é garantida a experiência cinematográfica. No topo, podemos encon-
trar a câmara frontal, sem notches ou molduras.
O facto de ser construído com um vidro ultrafino permite que o telemóvel dobre e se 
feche num quadrado sem afetar o normal funcionamento do display.
Impressionante, certo? Também acho! E olhem que ninguém me pagou publicidade! 
Até porque eu sou das maiores fãs da Apple.
Mas este “brinquedo” não é para qualquer bolso... O preço base, aqui no Canadá, ronda 
os 1,800 dólares, e em Portugal, cerca de 1,500 euros.

O FUTURO VOLTOU ATRÁS NO TEMPO
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Adorada por muitos e odiada por outros tantos. A pas-
sadeira é imediatamente associada a um treino car-
diovascular e muitas pessoas “temem” este tipo de 
atividade, argumentando, na sua maioria, que é um 
treino monótono. Se são uma dessas pessoas, fiquem 
sabendo que quer seja para perder peso, desenvolver 
a resistência, melhorar o ritmo respiratório ou apenas 
manter a atual condição física, a passadeira é, de fac-
to, um aparelho que pode ser o vosso melhor aliado!   

Algumas razões que vos podem convencer 

• Sabiam que correr na passadeira queima mais calorias 
do que qualquer outro aparelho de cardio? Numa hora 
podemos queimar cerca de 600 calorias! Isto porque 
quando fazemos este tipo de treino mobilizamos todos 
os músculos do nosso corpo em simultâneo. Para res-
ponder a este esforço, o nosso organismo recorre às re-
servas energéticas! 

• Muitas pessoas desistem facilmente deste tipo de ativi-
dade precisamente porque fazem sempre o mesmo tipo 
de treino: o segredo está em ir variando! Por exemplo: 
em vez de apostar em longas distâncias, porque não 
experimentar aumentar a inclinação do aparelho ou ir 
fazendo intervalos de maior velocidade? O desafio vai 
manter-nos interessados no treino, é garantido!

• Para quem gosta de verificar e registar o seu progresso, a 
passadeira é também ótima, já que à sua frente tem todas 
as métricas que nos permitem medir a nossa performan-
ce. Uma motivação extra, não?

• Ao contrário do que acontece quando caminhamos ou 
corremos ao ar livre, na passadeira conseguimos manter 
um ritmo constante - não encontramos, por exemplo, 
passeios, pessoas ou passadeiras a meio do caminho, 
tornando o treino mais consistente e menos agressivo 
para os joelhos. Uma outra dica que ajuda na manuten-
ção do ritmo é a de ouvir música enquanto pratica ativi-
dade física: no caso da corrida, o ideal são as músicas que 
possuem entre 160 e 180 beats por minuto.

Já estão mais convencidos? Então deixo-vos três planos de 
treino em passadeira, desenvolvidos por Lisa Rainsberger, 
fundadora do projeto “Training Goals”. Numa primeira fase 
necessitarão de definir o vosso nível, sendo que no inician-
te o foco vai para a resistência e adaptação à passadeira, no 
nível intermédio são feitos 10 minutos de aquecimento e 
recuperação intercalados com 44 minutos de corrida e, fi-
nalmente, no nível avançado é sugerida uma corrida de 56 
minutos. Dependendo não só do vosso objetivo como tam-
bém da vossa condição física e nível de prática, confiram o 
plano que melhor se adequa e experimentem-no na vossa 
próxima ida ao ginásio! Vão ver que vão adorar!

Inês Barbosa/MS

Me parece algo basilar o sentir-se  grata 
pelas coisas mais simples da vida. Mas, 
na correria do dia a dia, nas inúmeras 
atividades que temos à nossa frente, na 
constante  preocupação em atingirmos 
os objetivos mais complexos, tendemos 
a não valorizar as pequenas conquistas, 
tais como completar uma atividade  no 
trabalho com prazer ou o fato de contar-
mos com pessoas a nossa volta nos au-
xiliando, em casa, no trabalho, nos estu-
dos, no dia a dia desse mundo marcado 
pela entropia que vivemos atualmente. 
Não agradecemos pelo filho(a) crescendo 
com saúde ou pela presença dos nossos  
entes queridos e dos bons amigos que 
nos enchem de revigorantes energias.     

Existem conquistas ainda mais 
“simples” que não notamos dian-
te da rotina, que nem enxergamos 

como conquistas. 
 Eu mudei de casa há poucos dias, após 

um ano e meio morando em um lugar onde 
não havia janelas de tamanho suficiente 
para o sol entrar e dar o seu toque quen-
te em minha pele completamente neces-
sitada de vitamina D, principalmente no 
período de inverno tão rigoroso. Naquele 
pequeno espaço, tive que me acostumar 
com o barulho forte do motor que aquecia 
não só o meu, mas outros três andares aci-
ma. Tive que respirar fundo várias vezes 
durante a madrugada, ouvindo os  passos 
fortes e as gargalhadas dos moradores do 
andar de cima, que davam festas em ple-
na quarta-feira. Respirar fundo e fones de 
ouvido foram as soluções para dormir. Na 
cozinha, o fogão não fazia parte da mo-
bília padrão – a escolha de imigrar nos 
fez aderir à prática da expressão “não dar 
um passo maior que a perna” – a escolha 
de imigrar nos fez aderir à prática da ex-

pressão “não dar um passo maior que a 
perna” - Compramos uma panela elétrica 
e nos virávamos com o jantar. Nos tempos 
de neve acumulada, uma pá e sal nos aju-
daram a cumprir com nossas obrigações. 
Num espaço pequeno, com mais dois lin-
dos e amorosos gatos integrando a família, 
tentamos construir o nosso mundo, mes-
mo com os pequenos problemas. E con-
seguimos! Fomos felizes, apesar dos pesa-
res. Muitas pessoas nos perguntam: como 
vocês aguentaram? Eu digo: acredito no 
porquê de tudo. Sou  grata por termos um 
teto, por termos dinheiro para comprar 
uma panela elétrica, por termos um motor 
que gera aquecimento nesse inverno do 
Canadá, por termos a possibilidade de ir ao 
mercado comprar comida para humanos e 
felinos, por termos uma cama para dormir, 
por termos alguém com quem comparti-
lhar momentos de derrotas e conquistas, 
sejam elas do tamanho que for. A chama da 
esperança precisa manter-se acesa dentro 
de nós e isso se dá através da gratidão.

Quando na minha nova casa, com caixas 

da mudança espalhadas por todos os cantos,  
me deparei com um fogão, um ambiente si-
lencioso, grandes e iluminadas janelas que 
davam até para ver o movimento da rua e, 
ainda por cima, tinha um termostato para 
controlar a temperatura, um insight surgiu!

Finalmente, estava inserida  no cená-
rio que sempre me imaginei vivendo e 
realizando. Senti um gosto de gratidão 
tão grande por estar vivendo essa expe-
riência e, ao mesmo tempo,   me imaginei 
de volta à casa anterior, relembrando as 
várias situações que lá vivemos. E con-
cluí que se eu não tivesse vivido exata-
mente da forma que vivi naquele lugar, 
me adaptando a todas as situações que 
não representavam o mundo ideal para 
mim, eu não iria saborear, valorizar e ser 
grata por tudo o que eu vivo agora. Preci-
samos ser gratos, independentemente do 
cenário, porque dessa forma, o Universo 
conspira para conquistarmos a abundân-
cia que absolutamente todos nós merece-
mos, seja ela material ou espiritual. O que 
você tem para agradecer hoje?

Adriana Marques
Opinião

O poder da gratidão e a abundância do Universo

Passadeira = monotonia?  
Nem pensar!

0:05 - 5:00 min Aquecimento
5:01 - 8:00 min Passada rápida
8:01 - 11:00 min Passada de recuperação
11:01 - 13:00 min Passada rápida
13:01 - 15:00 min Passada de recuperação
15:01 - 16:00 min Passada rápida
16:01 - 17:00 min Passada de recuperação

17:01 - 29:00 min Repetição dos 5:01 aos 
17:00

29:01 - 34:00 min Recuperação

0:01 - 5:00 min Aquecimento

5:01 - 6:00 min Passada rápida com 
inclinação de 2%

6:01 - 7:00 min Passada rápida com 
inclinação de 4%

7:01 - 8:00 min Passada rápida com 
inclinação de 6%

8:01 - 9:00 min Passada rápida com 
inclinação de 8%

9:01 - 11:00 min Passada leve com 
inclinação de 1%

11:01 - 17:00 min
Repetir programa dos 5:01 
aos 11 com 4%, 6%, 8%, 
10% e 1% de inclinação

17:01 - 23:00 min
Repetir programa dos 5:01 
aos 11 com 6%, 8%, 10%, 
12% e 1% de inclinação

23:01 - 28:00 min Recuperação

0:01 - 5:00 min Aquecimento
5:01 - 9:00 min Passada rápida
9:01 - 13:00 min Passada de recuperação

13:01 - 45:00 min Repetir programa dos 5:01 
aos 13:00 quatro vezes

45:01 - 50:00 Recuperação

Treino de resistência

Treino para queimar gordura

Treino de velocidade
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leaodouro.com | 905.566.5326
920-A Dundas St, E. Mississauga

Caça palavras

 N Q G F O G H O O R E L O B B
 J K B I B K L O E E A R F S U
 V C O L O F P I T C M E O U S
 I I R P U I S E N A A E P R C
 T G I O A S L B A C L C E N F
 H O A T L O A O B I B H Q Y C 
 C A U E C A T X R N E A S E A
 O L P C O Z A E U T R R B S S
 M D T A A D V R T O M P C N A
 X A L I M I A E D A U E Y A C
 I D B A O V R N T A D N B I O
 E E A M N I G P A M A J I P N
 O I R O S N E P S U S E A T A
 S O B R E T U D O S C I C O A
 N U E G W O O L A O C N E L P

SOBRETUDO

COLETE

BLUSA

SUSPENSÓRIO

TURBANTE

PIJAMA

GRAVATA

TOUCA

BOLERO

CINTO

BOXER

CASACO

BERMUDA

ECHARPE

LENÇO

SudokuPalavras cruzadas

Jogo das 10 diferenças

O objetivo do jogo é a colocação de números de 
1 a 9 em cada um dos quadrados vazios numa 
grade de 9×9, constituída por 3×3 subgrades 
chamadas regiões. O quebra-cabeça contém 
algumas pistas iniciais. Cada coluna, linha e 
região só pode ter um número de cada um 
dos 1 a 9. Resolver o problema requer apenas 
raciocínio lógico e algum tempo.

Verticais

2. Que contém ou revela maldade; cruel, 
desumano, mau;

4. Que ou quem não é dependente, age 
com autonomia;

6. De pouca idade; moço;
9. Que é tomado ou considerado no todo, 

por inteiro;
11. Que tem grande força física; robusto, 

vigoroso;
12. Que percebe tudo; atento, vigilante, 

perspicaz;
13. Que não se expõe; oculto, íntimo, dis-

creto;
14. Quieto, sossegado; não apresenta agi-

tação, perturbação.

Horizontais

1. Firme; que não é tenro, macio;
3. Aquele que tem pouca ou nenhuma 

gordura;
5. Que sente ou manifesta alegria; con-

tente, jubiloso;
7. Que se aqueceu, que sofreu a ação de um 

tipo de calor;
8. Que é irracionalmente inflexível; obstina-

do, teimoso;
10. Cujas dimensões são maiores que o 

normal;
15. De altura superior à média; de grande 

dimensão vertical;
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Ingredientes:

• 500g açúcar
• 200g amêndoa moída
• 200g doce de chila
• 18 gemas e 2 ovos
• 2,5dl água
• 1 colher (chá) de canela em pó
• Margarina para untar
• Farinha para polvilhar
• Açúcar em pó para decorar

Modo de preparação:

Levar ao lume um tacho com o açúcar e a 
água e deixar ferver durante 10 minutos 
até fazer ponto pérola. Juntar a amêndoa 
moída, o doce de chila e o chocolate em 
pó, mexer e deixar ferver. Retirar do lume 
e deixar arrefecer.  
Ligar o forno a 400 graus, barrar a forma 
com margarina e polvilhar com farinha. 
Misturar as gemas e os ovos, adicionar à 
mistura da amêndoa, juntar também a ca-
nela, mexer bem e levar de novo ao lume, 
mexendo sempre até se descolar do fundo 
do tacho. Retirar do lume, deitar dentro da 
forma e levar ao forno durante 30 minutos.  
Retirar do forno, deixar arrefecer um pou-
co e desenformar. Polvilhar com o açúcar 
em pó e servir. 
Bom apetite!

Culinária por Rosa Bandeira
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Toucinho 
do céu 
de chocolate
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SAT
may09

1036 Lakeshore Rd. E., Mississauga | oasisconvention.com
For more information or to Reserve your tickets please call us (905) 891-7777

Mother's Day Dinner & Dance
featuring

 Starlight Band

SAT
APR18Amigos do Lomba da Maia

10th Anniversary

ramazzotti.com

Buy tickets at LiveNation.com, Ticketmaster.ca, or at the Scotiabank Arena box office
A L L  D A T E S ,  A C T S  A N D  T I C K E T  P R I C E S  S U B J E C T  T O  C H A N G E  W I T H O U T  N O T I C E .  T I C K E T  P R I C E S  S U B J E C T  T O  A P P L I C A B L E  F E E S .
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

Deverá aproveitar esta altura para 
se integrar em grupos, conviver 

com os amigos, participar em atividades 
coletivas. Uma opinião aberta de amigos jo-
vens poderá ser um bom ponto de partida 
para iniciativas promissoras. Os contactos 
terão uma importância muito especial, já 
que não é o momento para se isolar.

LEÃO 22/07 A 22/08 

A sua capacidade de comunicação 
e de relacionamento com terceiros 

estará muito realçada neste período. É altu-
ra de debater ideias e trocar pontos de vista 
com amigos. Aproveite os eventos sociais 
para reativar antigos conhecimentos e es-
tabelecer novos contactos que lhe poderão 
vir a ser úteis no futuro.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

O seu poder criativo vai estar em 
evidência neste período, podendo 

ser um meio de expressão pessoal. É tam-
bém uma época favorável ao relacionamen-
to com crianças. Se tem filhos aproveite 
para dar lhes dar mais atenção e afeto, pon-
do um pouco de lado os habituais afazeres e 
preocupações diários.

TOURO 21/04 A 20/05

Ao longo deste período vai sentir 
uma grande necessidade de ajudar 

os outros, de se envolver em causas huma-
nitárias. Poderá também oferecer-se para 
tratar de algum familiar doente pelo simples 
prazer de poder ser útil e ajudar. O seu espí-
rito humanitarista poderá induzir em algu-
mas decisões precipitadas que deverá evitar. 

VIRGEM 23/08 A 22/09

Neste período terá oportunida-
de de aprender novos métodos ou 

novas formas de organizar o seu trabalho 
assim como de corrigir pequenas anoma-
lias tanto na sua vida profissional como fa-
miliar. Terá de lidar com assuntos relacio-
nados com o ‘funcionamento’ dos vários 
aspetos da sua vida e do seu bem-estar.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Neste período as suas atenções vão 
estar voltadas para os bens quer es-

tes sejam materiais ou espirituais. Negócios 
que envolvam ganhos financeiros encon-
tram-se favorecidos. Aproveite esta época 
em que Mercúrio passa pela sua casa dos 
recursos para sair e ir às compras pois boas 
oportunidades poderão surgir. 

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Nesta fase sente-se voltado para o 
lado grande da vida. Poderá passar 

a perceber o significado de determinadas 
experiências do passado que na altura não 
lhe suscitaram a devida atenção. É uma boa 
altura para aprofundar os seus conheci-
mentos, em especial em áreas relacionadas 
com história, filosofia ou leis.

BALANÇA 23/09 A 22/10

É uma altura em que estará mais 
criativo e apaixonado na forma 

como expressa as suas ideias. Poderá ter di-
ficuldade em aceitar as opiniões dos outros e 
quando contrariado defender o que pensa de 
forma ostensiva e por vezes arrogante. Tem 
uma maior atração por jogos e divertimen-
tos. Poderá ganhar dinheiro através do jogo.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Está num momento em que se sen-
te ansioso, insatisfeito e diminuído 

a nível emocional. Poderá recear que o não 
compreendam e sentir-se irritado sem saber a 
razão. Poderá reagir de forma instintiva e fazer 
coisas inconscientemente. Porque está mais 
sonhador esta não é a altura ideal para decidir 
assuntos que requeiram sentido prático.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Durante esta semana estará menos 
introspetivo e prestará maior aten-

ção ao que se passa com os outros. É uma 
altura em que todas as relações podem ser 
influenciadas dependendo da sua atitude 
fazê-lo positiva ou negativamente. Utilize 
as boas energias de que dispõe para desen-
volver um relacionamento sem conflitos.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Este não é decididamente um mo-
mento de grande brilho no mundo 

do trabalho, mas sim para se organizar, 
estruturar projetos e perceber as suas reais 
potencialidades. Sentirá maior capacidade 
para lidar com eventuais conflitos com e 
entre colegas e para perceber as vantagens 
de um bom ambiente de trabalho.

PEIXES 20/02 A 20/03

Aproveite estes dias para mudar a 
sua rotina quotidiana e para de-

senvolver novas atividades. Intuição e no-
vas ideias vão ajudá-lo a atingir mais fa-
cilmente os seus objetivos. Nesta altura a 
sua relação com os outros tanto a nível de 
trabalho como de amizade é benéfica para 
si. Faça exercício físico para se descontrair.

 N Q G F O G H O O R E L O B B
 J K B I B K L O E E A R F S U
 V C O L O F P I T C M E O U S
 I I R P U I S E N A A E P R C
 T G I O A S L B A C L C E N F
 H O A T L O A O B I B H Q Y C 
 C A U E C A T X R N E A S E A
 O L P C O Z A E U T R R B S S
 M D T A A D V R T O M P C N A
 X A L I M I A E D A U E Y A C
 I D B A O V R N T A D N B I O
 E E A M N I G P A M A J I P N
 O I R O S N E P S U S E A T A
 S O B R E T U D O S C I C O A
 N U E G W O O L A O C N E L P



MILÉNIO |  EVENTOS 6 de março a 12 de março de 202050 www.mileniostadium.com

AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

P R O M O T I N G  P O R T U G U E S E  C U LT U R E  I N  O N T A R I O

18º
ANIVERSÁRIO
DA LIGA DOS COMBATENTES NÚCLEO DE TORONTO
________________________________________________________________________________

sábado, 4 de abril
________________________________________________________________________________
Liuna Local 183 - 1263 wilson ave, toronto

Portas 18h00 | jantar 19h00
Confecionado por europa catering

atuação de

toy
______________  e  ______________

duo
raça latina

________________________________________________________________________________

membros 50 | não membros 55 | criança (até 12 anos) 25
________________________________________________________________________________

–––––––——     informações e reservas  ———––––––
Armando branco

647 521 1596
manuel barreto

647 292 3828
office

416 533 2500

Tony
Letra

416 841 1676

manuel alexandre
(brampton)

905 586 9954

helder
fafiães

905 716 7344

Profissionais de Televisão 
operadores de câmera, editores de vídeo
e apresentadores.

Envia o teu curriculum vitae para: 
info@mdcmediagroup.com

M E D I A  G R O U P  I N C

Looking for full-time workers 
– wood sander and staining 
Job description: to sand and prepare 
material for the spray booth. Previous 
experience is an asset and traing will 
be provided. We offer health insurance 
benefits. Salary $16/hour – may increase 
with experience

Contact: Carlos 416 220 9514

Agarre esta oportunidade 
Se está à procura de emprego, então talvez 
este seja o emprego para si. Somos Viana 
Roofing, temos disponível uma vaga para 
instaladores de chapa quinada e painéis de 
alumínio em telhados e paredes. Somos o 
seu futuro, ligue-nos já! Aceitamos com 
ou sem experiência, oferecemos formação, 
fornecemos ferramentas e transporte.
Salários e benefícios competitivos.

Ligue já para 416-763-2664 e fale com os 
responsáveis da área do metal.

Opportunity 
Looking for a job, then this is for you. We are 
Viana Roofing, we have positions for ins-
tallation of sheet metal and panels. Give us 
a call, with or without experience. Training, 
tools and transportation provided. 
Competitive wage pay and benefits.

Please call 416-763-2664 to speak to 
someone in the metal division.

Agenda comunitária Classificados

Precisa-se de trabalhador geral para empresa de 
construção de casas, para fazer vários trabalhos. 
Precisa de ter as suas ferramentas e carro para se 
deslocar para os locais de trabalho. Horários po-
dem ser flexíveis. Contactar: 905-361-6773

Administrador/Secretária 
Canada Group Realty Corporation 
Full-time. Domínio de Português e Inglês. Salá-
rio semanal. Com experiência no setor imobiliá-
rio, gestão de propriedades e contabilidade. 
Preferível com Licença no setor imobiliário, acres-
cendo o valor da comissão ao salário semanal. 
Contacte e envie o seu currículo para Manuel Alves 
malves@canadagroup.ca / 416 732 3985

Dept. of Spanish and Portuguese 
(University of Toronto)                                                                                      
English-Portuguese Speakers Needed
We are currently recruiting bilingual En-
glish-Portuguese speakers to participate in a 
research study on speech acquisition. Parti-
cipation will include: two production tasks, 
two listening tasks, and a questionnaire.
To participate, you must:
1) Be an English-Portuguese speaker born in 
Toronto to Portuguese-speaking parents or 
moved from Portugal until the age of 3;
2) Have been exposed to European Portugue-
se at home since birth;
3) Have never lived in a Portuguese-speaking 
country for more than 3 months.
Testing takes place from January to March 
2020 in room 326 Carr Hall, and it requires 
approximately 60 minutes.
Participants will receive 15$.
If you meet the above criteria and are interes-
ted in participating, please write to anabela.
rato@utoronto.ca to book an appointment.

Amigos do Concelho da Povoação                                                                                      
1.º Convívio 
134 Falcon St, Clube Português de London
Sábado, 7  de março, às 17h30
Atuações de Além-Mar e Mário Marinho
Informações: 226 503 0458/ 226 270 2704

Casa das Beiras 
Matança do Porco 
34 Caledonia Rd
Sábado, 7  de março, às 19h30
Atuações de Unique Touch
Informações: 416 604 1125/ 416 824 5675

Casa dos Açores do Ontário 
3.º Jantar do Divino Espírito Santo 
1136 College St
Sábado, 7  de março
Atuações de César Russo
Informação: 416 603 2900

PCCM 
Baile do Dia Internacional da Mulher 
53 Queen St N, Mississauga
Sábado, 7  de março
Atuação de Mexe-Mexe
Informação: 905 286 1311

Graciosa Community Centre 
Baile 
279 Dovercourt Rd
Sábado, 7  de março
Atuação de Tony Siveira Band
Informações: 416 533 8367

ACAPO 
Reunião Conselho de Presidentes 
1130 Dupont Ave, Casa do Alentejo
Sábado, 7  de março, às 19h30

Casa do Alentejo 
FORUM sobre “Descriminação Etica” 
na atualidade 
1573 Bloor St W
Domingo, 15  de março, às 16h
Terá como convidados de painel os se-
guintes participantes: Filipe Ferreira; José 
Dias; Idalina Silva; Representante da Legal 
Department L.I.U.N.A Local 183; Luis Au-
gusto Nobre; Cristina Dias
Informação: 647 771 4818/ 416 532 8154



Chargeable paint costs may vary depending on the vehicle/colour. See dealer for full program details. Credits vary by model. Dealer may sell for less. Factory order may be required. Limited time offer which may not be combined with certain other offers. General Motors of 
Canada Company may modify, extend or terminate offers in whole or in part at any time without notice. Conditions and limitations apply. Offers may not be redeemed for Cash and may not be combined with certain other consumer incentives.π Offer available to qualified retail 
customers in Canada for vehicles purchased and delivered between March 3, 2020 to March 31, 2020. Lease based on suggested retail price of $49,288, towards the lease of an eligible 2020 Silverado Crew Cab Custom Edition. Bi-weekly payment is $148 for 24 months at 
1.9% lease rate (1.9% APR) on approved credit to qualified retail customers by GM Financial. The $79 weekly payment is calculated by dividing the bi-weekly payments. Payments cannot be made on a weekly basis. Equivalent weekly payments are for informational purposes 
only. Annual kilometer limit of 20,000 km, $0.16 per excess kilometer. $3,200 down payment required. Payment may vary depending on down payment trade. Total obligation is $10,887. Taxes, license, insurance, registration and applicable fees, levies, duties and, except in 
Quebec, dealer fees (all of which may vary by dealer and region) are extra. Option to purchase at lease end is $37,727. Δ Visit onstar.ca for vehicle availability, coverage maps, details and system limitations. Services and connectivity vary by model and conditions as well as 
geographical and technical restrictions. 4G LTE service available in select markets. Requires active connected vehicle services and a data plan to access the vehicle’s built-in Wi-Fi hotspot. Accessory Power must be active to use the Wi-Fi hotspot. Data plans provided by AT&T 
or its local service provider. Credit card is required for purchase.

Tony Carvalho  |  cell: 416-275-1417  |  tcarvalho@applewoodauto.com 
3000 Woodchester Dr., Mississauga  |  905-828-2221  |  applewoodauto.com

$74 1.9%

WEEKLY LEASE RATE

AT

LEASE FOR $148 BI-WEEKLY, THAT’S LIKE: 

FOR 24 MONTHS WITH  
$3,200 DOWN PAYMENTΠ

2020 SILVERADO 1500  
CREW CAB CUSTOM

• STANDARD 20" WHEELS • TRAILERING PACKAGE
• 310 HORSEPOWER AND 348 LB-FT OF TORQUE • AUTOMATIC LOCKING REAR DIFFERENTIAL

Δ



FOR SALE 
Jane & Lawrence

GILBERT LOPES
www.soldbygil.com

416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
Rep. Vendas

416-731-4280

RUI RAMOS
Rep. Vendas

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
FernandoFerreira.ca 

416-528-4724

Leaside: 1739 Bayview Avenue  
Tel: 416.487.5131

Trinity Bellwoods : 836 Dundas Street W  
Tel: 416.530.1080

Corso Italia: 1192 St. Clair Avenue W  
Tel: 416.656.3500

remaxultimate.com 

Beautiful 3-bedroom with w/o 2-bedroom basement 
in the ever growing keswick. Minutes to big box shop-
ping & 404, also close to lake simcoe for fi shing in the 
summer/winter/ tenants can stay or move.

Nested on a quiet street. Completely renovated. Fea-
tures include 9 ft smooth ceilings on main fl  w/ led 
pot lights thru-out. Grand entrance foyer w/ porcelain 
tiles, espresso oak staircase,open concept living/
dining w/ hardwood fl oors, custom kitchen , center 
island, maple cabinets w/ quartz counters, updated 
washrooms w/ quartz counters, stone front, interlock-
ing walkway and concrete patio in yard. Fully fenced 
for privacy.

Detach Bungalow on a 28 by 140 lot with a 
detach garage in the back. Fully renovated with 
3 bedrooms and a side entrance. Perfect for 
entertaining. Close to future Eglinton LRT.
Call Daniela for more information 416-731-4280

Be the fi rst to live in a fully renovated 3 bedroom 
house. Open concept living and dining with a 
huge eat in kitchen, 3 big bedrooms, Laundry 
and 2 parking spots.
Call Daniela for more information 416-731-4280

Beautiful raised bungalow with 3 bedrooms 
and a built-in garage, basement apartment 
for extra income. Very well maintained home.
Call Daniela to Book an appointment 
416-731-4280

JUST LISTED! 
31 Carter St Bradford, asking $859,000

149 Oakcrest Dr, Georgina

FOR SALE 
Keele/Rogers

Para toda a informação sobre os condos “Gal-
leria On The Park“ - preços, planos, andares, 
facilidades de uso, pagamentos e muito mais 
informações - contacte-me

  DUFFERIN AND DUPONT CONDOS
“Galleria On The Park“

2 quartos, 2 casas de banho, um enorme terraço 
com vista para sul

CONDO FOR SALE

 FOR RENT 
$2,500

4 quartos, 5 casas de banho. Tudo moderno, 
linda cozinha, escritório na frente, cave aca-
bada com grande saída para o quintal. Quarto 
para vinhos com temperatura controlada e 
prateleiras em mahogany, ginasio, área de fes-
tas. Alarme, câmaras, automatisação em toda a 
casa, electrodomesticos, boa área, em oakville

Casa Nova

Separada de um lado. 3 quartos, garagem, 
cave acabada, com entrada separada. Em boas 
condições

College and Margueretta

4 quartos – 5 casas de banho

Casa Nova

SOLD


