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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. 

Onde está o Pai Natal 
quando precisamos dele?

A quarentena continuada está a causar estragos na nossa saú-
de mental. A violência doméstica disparou e a autoestima e a 
dúvida surgiram nas nossas vidas à medida que o inimigo invi-
sível continua a sua guerra. Quando nos aventuramos na rua, 
o sentimento de separação forçada manifesta-se numa socie-
dade em que a dúvida sobre a responsabilidade individual entra 
nas nossas mentes, a cada interação.

Está a chegar a Páscoa, que para os cristãos é um momen-
to de celebração. Mas o que estamos a comemorar este 
ano? Este feriado tradicional faz parte de uma grande 

celebração cristã envolvendo a Quaresma e a “Semana Santa” 
que começa na Sexta-feira Santa. O dia de Páscoa, no domingo, 
celebra a ressurreição de Cristo depois de ser crucificado, cru-
cificado, na Sexta-Feira Santa. Naquela primeira Páscoa, com 
cerca de 2000 anos, ressuscitou Jesus dentre os mortos.

Devemos celebrar esse milagre quando tantos filhos e filhas de 
Deus estão a morrer sem culpa própria? É verdade que Deus ape-
nas ajuda aqueles que se ajudam, mas por que atirar tanto para cima 
daqueles que criou? Há um milhão de perguntas que poderiam ser 
feitas a Deus, mas com o risco de perturbar aqueles com cérebros 
restritos, a melhor abordagem é não tentar entender por que razão 
a religião só funciona quando não há problemas nas nossas vidas.

Os fanáticos continuarão a expor a grandeza das religiões, porque 
a santidade de Jesus nos protegerá de todos os flagelos possíveis.

Nos EUA, que é o bastião do evangelismo, 14 estados dos EUA 
decretaram que são permitidas reuniões religiosas, independen-
temente do facto do distanciamento social ser obrigatório, fora 
dos locais de culto.

Uma das radicais que entrou no local de culto afirmou, orgulho-
samente, que estava coberta de sangue de Jesus, portanto, total-
mente protegida do vírus. Ela obviamente ora a um Deus diferente 
e no seu baralho devem estar a faltar algumas peças, mas repre-
senta o pensamento de muitas outras pessoas.

Vamos celebrar a Páscoa pelo que é. Autoexame sobre o preser-
var do nosso corpo e da moral e os efeitos que esta pandemia está a 
causar na sociedade. Quando se viu o Papa a proferir a sua benção 
no dia 27 de março, sozinho na Praça de São Pedro, a conclusão 
que se pode retirar é que mesmo ele não está imune e que para 
apelar a Deus, não precisa ter uma audiência. Talvez seja um guia 
sobre o que é a Páscoa.

Os políticos, na maioria das vezes, estão a tentar acalmar a nossa 
alma, mas em muitos casos as mensagens vêm de líderes que po-
larizaram a população e agora fingem que são amigos. Líderes que 
deveriam ser consoladores aparecem como indicadores insensí-
veis de uma sociedade impregnada de “eu”. Há um aspeto positivo 
nesta pandemia. Os trabalhadores da linha de frente continuam a 
acordar todos os dias e a trabalhar. Esses trabalhadores são algu-
mas das pessoas mais importantes nas nossas comunidades. Todos 
os dias se colocam em perigo, mas cumprem os seus deveres pela 
maior causa da humanidade. Vamos honrá-los, independente-
mente da sua posição na vida, pois muitas vezes são negligencia-
dos em estratégias amplas de comunicação. Os que estão em casa 
em reclusão entendem que a eliminação da pandemia depende 
dos trabalhadores da linha de frente, mas alguns intelectuais que 
moram na sua casa tornaram-se repentinamente especialistas em 
tudo, incluindo aqueles com a opinião de quem deve ou não tra-
balhar. Eles devem tornar-se especialistas na limpeza dos excre-
mentos que criarem.

Embora “pensar em desistir” tivesse sido fácil e enfrentar a so-
ciedade talvez seja difícil, é a maneira responsável de fazer a dife-
rença.

Feliz Páscoa para nossos heróis da linha de frente. Que o Pai Na-
tal lhe traga tudo o que precisa.

Manuel DaCosta
Editorial
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Ao longo da minha vida profissional te-
nho armazenado, felizmente, alguns pe-
daços de excelentes memórias. As más 
também existem, claro, mas a distância e 
o tempo têm-me feito o favor de as esba-
terem, quase ao ponto de se tornarem in-
significantes. Não são, na realidade. Têm 
aliás uma importância crucial na valori-
zação do que vale a pena lembrar. Para 
sempre. Mas… vamos ao que interessa. 

Hoje nesta edição do Milénio Sta-
dium falamos de heróis. Dos que 
não têm capa, nem espada. Dos 

que marcam a sociedade com ações diá-
rias – abnegadas e de profunda entrega 
aos outros. É aqui que entram as memó-
rias. As minhas memórias. Em tempos 
não muito distantes tive ocasião de co-
nhecer e dar a conhecer, através do meu 
trabalho, muitos. Chamei-lhes Heróis 
como nós porque são isso mesmo – heróis 
por aquilo que fazem, por marcarem pela 
diferença, mas pessoas, como nós. E há 
tantos… incógnitos, que gostam de passar 
despercebidos, e que recusam sempre ser 
o que são – os tais heróis.

Neste tempo tão angustiante quanto 
assustador que vivemos, neste tempo em 

que perdemos o controle das nossas vidas 
– somos obrigados a parar, a repensar a 
forma como nos relacionamos … - damos 
conta que a sociedade, à escala global, pa-
rece ter acordado da letargia em que vivia 
e impedia que fossem trazidos à luz do dia 
os perfis daqueles que hoje todos conside-
ram serem os nossos Heróis. De repente 
olhamos para os médicos, os enfermeiros, 
os auxiliares de limpeza, os seguranças, os 
bombeiros, os polícias, os trabalhadores 
de supermercados ou padarias, os respon-
sáveis pela recolha do lixo, os transporta-
dores/motoristas (…) e percebemos que 
não somos nada, nem ninguém, sem eles. 
As cidades pararam é certo, mas a vida 
não. E por nós, que ficamos resguardados 
em casa, tentando escapar de um vírus 
maldito que está a devastar a humanida-
de, eles saem todos os dias. E todos os dias 
arriscam a própria vida.

Propositadamente, não mencionei uma 
classe profissional que aprendi a respeitar 
muito – os cuidadores de idosos. Seja tra-
balhando em Lares, seja no apoio ao domi-
cílio, este é um trabalho difícil, desgastante 
tanto física, como emocionalmente, e me-
recedor da minha mais profunda admira-
ção há uns anos. A dor sentida a cada perda, 

o luto que não se faz porque não há tempo 
a perder, o cuidar da higiene, dar de co-
mer, dar atenção, o substituir uma família 
ou inexistente ou ausente, o carinho… tudo 
isto (e muito mais…) faz de cada cuidador 
(conhecem designação mais bonita do que 
esta?) um herói anónimo. Sempre, mas 
agora que se sabe que os mais velhos são 
os mais vulneráveis e por isso quem mais 
morre com Covid-19, o heroísmo assume 
outra dimensão. Os cuidadores de sempre 
continuam ao lado dos seus velhos (nunca 
tive medo desta palavra). Recusam-se a 
abandoná-los, mesmo sabendo que põem 
em risco a própria vida. Mesmo ouvindo 
todos os dias os números de mortes que 
aumentam na sua classe profissional – a 
contaminação fácil abre as portas e os tais 
heróis como nós, porque são como nós, 
muitas vezes não resistem e os cuidadores 
são obrigados a “abandonar” quem cuidam 
e quem, em casa, espera o seu regresso. E 
um dia não regressam. Para sempre. Mes-
mo sabendo disso, os Lares continuam a 
funcionar, a cuidar de quem precisa. Mes-
mo sabendo disso, quem faz serviço ao 
domicílio continua a circular nas cidades 
desertas e a entrar em casas que não são 
suas, todos os dias. Para cuidar de alguém. 

Numa demonstração de dedicação aos 
outros que emociona. E os outros são os 
nossos pais, os nossos avós que, por razões 
várias, nós lhes confiámos. 

Só posso dizer a todos – obrigada. E pro-
meter que não esquecerei tudo o que estão 
a fazer agora – nos hospitais, nas estradas, 
nas ruas, nos supermercados, nos lares… - 
tenho a certeza de que muitos que me estão 
a ler dirão exatamente o mesmo. As palmas 
que têm ecoado das janelas em todo o mun-
do, as diversas manifestações de agradeci-
mento público que têm surgido de forma, 
mais ou menos, espontânea, fazem-me 
acreditar que sim. A gratidão vai perdurar e 
a forma como todos nós olhamos para estes 
profissionais será diferente. Quero acredi-
tar que assim será. Que não vamos esque-
cer tudo, de repente.

Quero acreditar, afinal, que este tempo 
de Quaresma que, por ironia de um destino 
que desafiou todos os povos, se transformou 
num tempo de recolhimento e quarentena, 
será substituído pela esperança que repre-
senta a Páscoa. Esperança numa vida que se 
renova e renasce. Melhor e mais forte.

Madalena Balça/MS

Heróis como nós
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A new virus has arrived, and in a blink of 
an eye the world met a new reality. With 
numbers rising daily, this coronavirus, co-
vid-19, has infected over one million peo-
ple, while it freezes international travel, 
extinguishes economic activity and con-
fines half of humanity to their homes.

What was considered normal, 
is no longer “normal” and we 
don’t know when we will return 

to that reality. There is no agreed-upon 
strategy on how to return life to “nor-
mal”. Experts say some changes expected 
to see in the coming months or years 
might feel unfamiliar or unsettling. 

It’s important to say that while all this 
is happening, we truly depend on our 
health care professionals. Without them, 
we won’t make it through this crisis. These 
frontline health workers labour selflessly 
to take care of us. We call them heroes, but 
they are human beings with families, with 
fears and with loved ones they can’t be 
with right now.

In this edition of Milénio Stadium, we 
want them to know that we appreciate 
the efforts but we also want to hear their 
perspective and understand how they are 
doing and what they are feeling. We had 
the chance to speak with Jennifer da Cruz, 
a luso-descendent, registered nurse, who 
is on the frontline taking care of high-risk 
potential cases.

Milénio Stadium: Knowing this virus was 
already spreading, at least, since the be-
ginning of the year, do you think health 
professionals were aware of what was 
coming, or do they feel you were not ex-
pecting something of this magnitude?  
Jennifer da Cruz: No, I don’t believe that 
health care professionals were not expecting 
the magnitude of COVID-19 although, health 
care professionals have been outstanding 
keeping up to date with credible resources 
such as CDC and WHO and following health 
guidelines and recommendations as we all 
follow this pandemic day to day.  

MS: I’ve read an article where a family 
doctor said: “none of us have been trained 
to work during a pandemic”- explaining 
the clinics are struggling to maintain care. 
Do you feel the same stress at the Hospital? 
Or do you believe health professionals are 
adapting well to the situation? 
JC: In this moment, in any health care set-
ting there is definitely a sense of stress. I 
believe that health care professionals are 
adapting appropriately to the pandemic 
and advocating appropriately for their 
safety and rights while working under such 
strenuous and unpredictable conditions. 
 
MS: What’s the environment like at the 
Hospitals right now?
JC: I would describe the environment 
within Hospital as extremely supportive. 
Staff and patients have been extremely 
appreciative, respectful and helpful with 
one another during these unprecedented 
times. A sense of teamwork and unity radi-
ates within the hospital daily. 

MS: Have there been any concerns with 
supply of personal protective equipment? 
JC: As of right now there have been no con-
cerns with personal protective equipment 
(PPE). The Hospital has been able to supply 
staff with the appropriate PPE without lim-
itations. The only difference during this time 
is PPE being counted as a means of under-
standing the amount of supplies needed be-
tween various units and care settings. 

MS: Does the government, in your opin-
ion, need to take any extra steps to protect 
workers’ health?
JC: Health care workers are the means of 
making sure the community’s health is cared 
for. I believe that if a shortage of PPE does 
happen, the government would need to take 
extra steps to protect workers’ health and 
ensure that they have they have the right 
amount and quality of equipment to protect 
both themselves and the community. 

MS: I know you work with the older pa-
tients in Complex Continuing Care. Do you 
feel the pressure to be working with high-
risk Covid-19 potential cases?
JC: Anyone working with such any vul-
nerable population has definitely felt the 
increase in pressure of working as a health 
care provider. Luckily, with such a sup-
portive team, amazing patients and fol-
lowing COVID-19 guidelines and recom-
mendations, everyone has joined together 
to ensure the safety and health of staff and 
patients remains a priority during this time. 

MS: Are you scared to be working during 
this time?
JC: Personally, I am more appreciative 
than scared to be able to work during this
time while acknowledging the risks asso-
ciated with being a nurse. Being provided 
the appropriate education, personal pro-
tective equipment and support to keep my-
self and others safe from COVID-19 assists 
tremendously in being able to continue 
working safely and effectively during this 
time. I have noticed a significant increase 
in the number of hours being worked as I 
find myself working almost 60-hour work 
weeks due to the increase in workloads 
within the hospital. 

MS: Some people – a lot more than it 
should – are still not respecting quarantine 
and social distancing. How does a nurse 
feel when you see Lakeshore full of people 
on a Sunday afternoon? 
JC: As a health care provider, I believe 
everyone should be respecting quarantine 
and   social distancing recommendations. 
I do acknowledge that change does not 
come easy and to  those finding it difficult 
to abide by quarantine and social distan-
cing recommendations,       I   rec-
ommend that they reach out to the many 
supports currently being provided due to  
COVID-19. These resources include for 
example Abrigo Center, to help each and 
every individual during this time. 

Catarina Balça/MS

Jennifer da Cruz (BScN, RN, MScN (c), Nurse Practioner Student)

Nurses at war on the frontline
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A saúde dos que já eram mais debilitados 
e dependentes, ficou agora ainda mais 
em risco. Se parte da população idosa 
tem possibilidade de ser institucionali-
zada em lares, há também uma grande 
percentagem que, ou porque ainda têm 
o mínimo de condições para estar nas 
suas casas ou porque simplesmente não 
podem suportar a despesa, permanecem 
nas suas residências. No entanto, muitos 
são os casos que precisam de apoio ao 
domicílio, nomeadamente para a pres-
tação de cuidados de higiene pessoal, 
medicação e alimentação. Os serviços 
de Personal Support Worker (PSW) não 
podem, por isso, entrar em quarentena. 

Nesta edição do jornal Milénio Sta-
dium, tivemos a oportunidade de 
conversar com Maria Oliveira, que 

nos conta como é o seu dia a dia, em plena 
época de pandemia de Covid-19.

Milénio Stadium: Há quanto tempo trabalha 
nesta área? Gosta do que faz?
Maria Oliveira: Sou PSW há quatro anos e 
sim, gosto do que faço!

MS: Que tipo de trabalho está a desenvol-
ver? É exatamente igual ou há algumas res-
trições agora?
MO: O meu trabalho é ir a casa do cliente, 
vejo o que ele necessita: posso ter que lhe 
dar de comer ou de lhe dar banho, lembrá-
-lo que tinha que tomar os medicamentos 
(ou se tiver indicações por parte dos para-
médicos para dar a medicação, dou-lhe o 
que ele tem que tomar), e antes de ir em-
bora vejo se o cliente está em segurança, ou 
se precisa de alguma coisa. Pode eventual-
mente não estar tudo bem e aí tenho que 
avisar a empresa que o cliente está em de-
terminadas circunstâncias ou num deter-
minado estado. Quando lhe damos banho 
ou mudamos a fralda, se virmos que ele/a 
precisa dos serviços de enfermagem, temos 
que comunicar com a empresa também. )

Agora claro que com o coronavírus há um 
reforço nos cuidados, mas continuamos a 
fazer praticamente tudo igual. Há alguns 
cuidados acrescidos, claro. Por exemplo, 
antes de chegarmos à casa, ligamos ao 
cliente para perceber se há algum tipo de 
sintomas, se tem tosse ou febre, se alguém 
da família que lá esteja também está bem 
ou se tem sinais alarmantes, para estarmos 
preparados, mas independentemente disso 
vou sempre protegida – levo máscara, lu-
vas... Antes já usava luvas, sempre tive que 
lavar as mãos ao chegar a casa de um clien-
te, mas agora claro que a frequência com 
que higienizo as mãos é superior. Tenho 
mais precauções.

MS: Que indicações específicas recebeu da 
sua empresa para o tratamento dos idosos 
nesta altura de pandemia?
MO: Agora temos que responder a um ques-
tionário, diariamente, onde nos perguntam 

se temos tosse, febre, enfim, se temos al-
guns dos sintomas associados à Covid-19. 
Disseram-nos para termos ainda mais cui-
dados, porque este é um trabalho que já 
requer atenção e higienização regular, mas 
agora os cuidados devem ser redobrados, 
lavar as mãos constantemente e usar as 
luvas. Outra diferença agora é que no fim 
do trabalho estar feito, vamos logo embo-
ra – cada cliente, supostamente, tem uma 
hora connosco, alguns duas horas, e antes 
fazíamos o que temos a fazer com ele/a, e 
depois o resto do tempo ficávamos ali um 
bocadinho a fazer-lhes companhia, porque 
isso também é muito importante para um 
idoso, ter alguém nem que seja para falar... 
Mas agora não, agora acabamos o serviço e 
vamos embora. 

MS: Como se sente, diariamente, quando 
sai de casa para tratar de pessoas que fazem 
parte de um grupo de risco? 

MO: Sinceramente vou sempre com o cora-
ção nas mãos. Andamos na rua, de casa em 
casa, não somos as únicas PSW que vamos 
a casa dos clientes - eu, por exemplo, vou à 
tarde e final de tarde, mas há quem já tenha 
ido à mesma casa de manhã. Estou sem-
pre preocupada porque não sou apenas eu 
a entrar lá. Eu sei que eu tento cumprir ao 
máximo as regras, para me proteger a mim 
e ao cliente, mas eu não sei o que as pessoas 
antes de mim fazem, nem as que eventual-
mente visitem o cliente, ou até em alguns 
casos há familiares a viver na mesma casa... 
Eu não sei que tipo de cuidados os outros 
têm, apenas sei os meus, e isso claro que 
me preocupa. 

MS: Acha que mais do que um trabalho é 
uma missão?
MO: Sim, é isso. Uma missão. Porque eu 
tenho pena deles... Se ficarmos todos em 
casa, se ninguém fizer o meu trabalho, 
quem faz? Muitos deles dependem mesmo 
de nós, sem nós eles não conseguem viver. 

MS: Tem medo? Não só por sair de casa to-
dos os dias, mas por entrar em casa de pes-
soas diferentes todos os dias?
MO: Eu faço o meu melhor, mas sim, tenho 
medo. É viver sempre aflita e ir trabalhar 
com o coração nas mãos. Ando sempre a 
desinfetar-me. E depois é chegar a casa e 
ter cuidados que antes não tinha.

MS: Que cuidados extra tem quando chega 
a casa depois de um dia de trabalho?
MO: Eu agora tenho muito mais precau-
ções! Eu antes, por exemplo, chegava a 
casa e tirava os sapatos, agora não, antes de 
entrar é que os tiro, lá fora, desinfeto tudo. 
Antes eu não lavava sempre o meu casaco 
com a roupa do trabalho, agora lavo sem-
pre tudo e faço questão de secar na máqui-
na para estarem ali em temperaturas bas-
tante altas.

Catarina Balça/MS

Cuidar de quem precisa

Maria Oliveira, PSW (Personal Support Worker
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pacote a
6 pães à escolha  
pão branco, pão caseiro, 
pão de centeio com sementes, 
pão com sementes

1 enchido português 

1 queijo fresco 
cabra ou vaca

12 rissóis ou pastéis 
fritos ou congelados
de bacalhau, de carne, de frango, 
de camarão, de queijo e fiambre

6 pastéis de nata
originais ou de Nutella

1 saco de pão brioche

Charcutaria ou queijo 
no valor de $10 
fiambre, turkey, salami, mortadella, 
havarti, cheddar, provolone

Choice of 6 drinks 
Coke, Nestea, Sumol, Sprite, 
ginger-ale, água

pacote B
12 pães à escolha  
pão branco, pão caseiro, 
pão de centeio com sementes, 
pão com sementes

2 enchidos portugueses 

1 queijo fresco
cabra ou vaca

24 rissóis ou pastéis
fritos ou congelados  
de bacalhau, de carne, de frango, 
de camarão, de queijo e fiambre

12 pastéis de nata 
originais ou de Nutella

1 rosca de coco 

Charcutaria ou queijo 
no valor de $20 
fiambre, turkey, salami, mortadella, 
havarti, cheddar, provolone

2 garrafas grandes de bebida à escolha  
Sumol, água natural ou com gás

Saco de 4L de leite 2%

to order call 416-760-9993 or email sales@caldensebakery.ca

sem custo extra dentro da nossa área de entrega (bathurst a islington & 401 a qew)

Agora oferece

Feliz Páscoa

entrega ao domicílioentrega ao domicílio
escolha um dos nossos pacotes ou crie o seu 

(encomenda no valor mínimo de $50)
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A doctor has to face the danger
How much can we ask from a doctor? 
They are humans and they also have fa-
mily and love ones, but the recent pan-
demic is testing them every single day. 
They fight an invisible virus with a lack 
of masks, gloves and other essential 
personal protective equipment (PPE) to 
protected them from COVID-19. But even 
so, they will keep fighting because is their 
duty, they were trained to save lives even 
if that jeopardize their own lives. 

The 1922 version of the Canadian 
Medical Association’s code of ethics 
is very clear about these pandemic 

times. “When pestilence prevails, it is 
their (physicians’) duty to face the dan-
ger, and to continue their labours for the 
alleviation of suffering, even at the jeop-
ardy of their own lives.”

During the last weeks, all levels of gov-
ernment in Canada keep saying that essen-
tial workers are our heroes and that they 
are doing everything that they can to make 
sure that they are protected at work. Un-
fortunately, we are running against time 
and the high demand for PPE in all the 
world is not helping. PM Justin Trudeau 
said that we have to make an effort to think 
about “Canadian solutions”, and Premier 
Doug Ford underlines that “there is noth-
ing that we can’t do in Ontario”. This week 
Ontario produced the N96 masks, the first 
ones to be made in Ontario. Last Wednes-
day (1) Ford said that there is no excuse to 
not increase the capacity of COVID-19 tests 
in Ontario.  

The question is: if we are unable to create 
a vaccine in less of a year, for how long can 
we fight this new virus? Although Federal 
government created the biggest financial 
assistance program in our country’s hist-
ory, we know that there is no public health 
service in the world prepared for an epi-
demic of this proportion. 

The Canadian Medical Association (CMA) 
was created in 1867 and represents more 
than 70,000 physicians and physicians in 
training. They are the voice of those who 

are on the frontline now, scared and ex-
hausted, but resilient. 

Milénio Stadium: Health care workers make 
up one in 10 known cases of COVID-19 in 
Ontario, this includes physicians, nurses 
and other health-care workers. Can you 
please comment? 
Canadian Medical Association: It is hard 
to know the true extent of the numbers. 
Health care workers are a priority group 
for COVID-19 testing, so we expect a higher 
rate. But health workers are also very much 
at risk, given they are caring for people who 
come to health services with symptoms of 
COVID-19. It is critical that they have the 
equipment they need to protect their own 
health, and by extent, that of their families. 
Having protective equipment is impera-
tive. It’s like asking firefighters to combat a 
fire without equipment – which would be 
unheard of. For people at home, they can 
help too – by staying home, following the 
measures we’re all taking to protect our 
communities.

MS: Health Canada approved N96 masks - 
they will be produced in Mississauga, On-
tario, by Woodbridge Group. Could this 
be the relief that health care professionals 
were expecting? 
CMA: It is heartening to see everyone rais-
ing their hands to help – and this is an 
all-hands on deck situation. This is one of 
many initiatives that will hopefully pro-
vide sufficient supplies for the health sys-
tem. The goal is to get this equipment in the 
hands of health workers – from the hospi-
tal cleaners to the nurses and physicians – 
as quickly as possible. 

MS: Ontario ordered 10,000 ventilators 
but the population of the province is 14.57 
million. How many doctors do we have in 
the province and how will doctors decide 
who gets a ventilator?
CMA: In Canada, it is well accepted that 
everyone should have an equal opportun-
ity to access and receive medical treat-
ment. This is possible when there are suffi-

cient resources. But, as we’ve seen in other 
countries, the pandemic may outgrow our 
health care capacity and difficult decisions 
may have to be made about who receives 
critical care. We’re hoping that we don’t 
get there, but we must prepare for the 
worse. It’s one of the reasons why the CMA 
– as well as other organizations and prov-
incial government – have developed clin-
ical triage protocols to support physicians 
and health workers in their decision-mak-
ing.

MS: The Premier of Ontario said that PPE 
shipping from US to Ontario was stopped 
by the president of the US and they only 
released 500,000 masks, which means 
that Ontario could run out of medical sup-
plies in two weeks. 
CMA: This is a serious issue indeed. Thank-
fully, 3M was able to reverse this US deci-
sion a few days later. But it does highlight 
the need for producing equipment here 
in Canada.  We know that the Federal 
government – along with its provincial 
counterpart – is working hard to make this 
a priority. Asking health care workers to be 
on the frontlines of this pandemic without 
the proper equipment unacceptable and 
shortages must be addressed immediately. 
People’s lives are on the line here.

MS: Will you consider that recycling masks 
and hand sanitizer, like Quebec is already 
doing, it is only a matter of time in Ontario?
CMA: We’ve heard of instances of it hap-
pening in Ontario already. Unfortunately, 
if the PPE supply is low, we will do what 
they feel is best to stay protected in order 
to do their job.

MS: Should physicians, nurses and health-
care professionals be living in an ho-
tel room to protect their families? How 
do they know that they are completely 
disinfected before they get home with 
their families?
CMA: Protecting health care workers and 
their families is of utmost importance.  By 
following infection prevention and control 

guidelines set forth by their health author-
ity, they will significantly reduce the risk 
of transmission of the virus to their families 
and communities.

MS: In Ontario some health care and front-
line workers can send their children to 
emergency childcare while they are at 
work and mental health will be available 
every day. In BC, the government tempor-
arily suspended pay parking at hospitals 
and other health facilities. What else can 
we do to help the professionals that are es-
sential in handling this pandemic?
CMA: We’ve seen tremendous support by 
so many in our communities – it is heart-
warming to see. We know that commun-
ities are running errands, providing meals 
or looking after pets and members of the 
family. Health professionals have really 
appreciated these gestures and the recog-
nition of their valuable work in addressing 
this pandemic.

MS: Canada’s chief public health officer, 
Dr. Theresa Tam said on Monday (6) that 
transmission has been happening more 
often than previously thought right be-
fore development of symptoms, as well as 
evidence of asymptomatic transmission. 
As a result, she said the special advisory 
committee for COVID-19 has determined 
wearing a non-medical mask can help 
people prevent transmission and protect 
others. The Canadian Medical Association 
is afraid that this new advice will increase 
demand for masks?  
CMA: We are hopeful that people at home 
will understand the difference between 
medical and non-medical equipment. The 
single most important thing people can do 
is stay home. This is how we will flatten the 
curve. But if you must go out, take all pre-
cautionary measures to protect yourself 
– and most of all others – of potential con-
tamination. And a home-made mask can be 
a solution for that – save the medical masks 
for health care workers. But don’t forget to 
wash your hands and don’t touch your face!

Joana Leal/MS

BlueDot, founded by St. Michael’s Dr. Kamran Khan, is using human and artifi-
cial intelligence to help the Canadian government track and make decisions on 
COVID-19

Dr. Ramzi Fattouh, Clinical Microbiologist and the Director of Molecular Biology at St. 
Michael’s Hospital, is pictured with a new machine that detects the virus that causes 
COVID-19
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O combate na linha da frente
Na luta contra o novo coronavírus, pro-
fissionais de várias áreas têm dado o 
melhor de si. Tem acontecido por todo o 
mundo: médicos cirurgiões, urologistas, 
osteopatas, bombeiros, polícias e muitos 
outros profissionais deixaram para trás 
as suas especialidades e agora atendem 
pacientes de Covid-19. Numa fase em 
que não há mãos a medir, em que são re-
conhecidos como heróis, temos de os re-
conhecer também como humanos. Como 
se estão a sentir? Como é que as suas 
famílias encaram o facto de estarem na 
linha da frente face a esta epidemia? Que 
cuidados têm para se proteger?

Milénio Stadium: What are you doing at 
the moment to help people get through the 
pandemic and what departments are you 
working with?
Peter De Quintal: Personally, I am telling 
my family and friends to do their best to so-
cial distance and be safe. Think about what 
you need to get done and plan it out as best 
as you can in advance. Professionally, very 
much the same, but I am also supporting 
911 response and answering radio calls so 
that we try and maintain our service level 
to the public.
 
MS: Did you have to get out of your usual 
routine to face the new coronavirus? How 
much of a challenge is it?
PDQ: I would say always remembering to 
use our PPE and cleaning all surfaces as we 
use them. And to be aware that anyone can 
be potentially carrying this illness and to 
protect not only  yourself and your collea-
gues, but your family as well.

MS: What have been your biggest fears and 
struggles so far? 
PDQ: It’s the unknown. There are so many 
factors we need to consider when atten-
ding calls and this just adds to it.  I think 
a lot about not trying to bring it home and 
how that could affect my family life.
 
MS: How have you been feeling at the end 
of every day?
PDQ: Tired, most days. I think about when 
this will end and we can get back to being 
with family and friends. And I think we’ll 
be far more appreciative of the ones around 
us and what they bring to our lives. I just 
feel if people were respecting the rules a 
little more we could move past this faster.
 
MS: How does your family feel about you 
being in the front line of the crisis?

PDQ: One word… worried.  What happens 
if I get infected or someone I interact with 
at work is infected? I’ve already had one 
scare and it was really hard for my kids to 
understand. I just try to assure them I am 
doing my best to keep myself safe.

MS: How do you see Toronto communi-
ties responding to the quarantine and how 
does their behaviour impact your work?
PDQ: I think that overall we are getting it, 
I just wish people would be more aware of 
social distancing especially in parks and 
not to use things like park benches and 
playgrounds and just be aware of how sit-
ting down for a moment could put you at a 
greater risk. I understand many of us enjoy 
being social, but this is may be a time to up 
your social media game for now.

MS: What is your message for everyone at 
the moment, going through the pandemic? 
PDQ: We will get through this. I am always 
big on promoting community and coming 
together and we need that now, more than 
ever. If we do our part and support one 
another, we will all be that much better in 
the end. Please think about loved ones and 
neighbours and check in on them.

MS: How have you been helping people 
during this epidemic?
Kerry Schmidt: The most important thing 
that we have been raising awareness to is to 
follow the guidelines of Public Health: that 
is maintaining physical and social distance, 
making sure you use personal protective 
equipment when needed interacting with 
members of the public and being conscious 
of personal hygiene like washing hands 
and not touching your face.  I am working 
hard to continue to encourage awareness 
and cooperation with all members of the 
public to help flatten the curve.

MS: Would you say that you and other 
professionals had to get out of their usual 
routines to face the new coronavirus? How 
much of a challenge is it?
KS: Yes, there has been a lot of challenges 
with this new reality of covid-19. Obviou-
sly, the way we interact with public is dif-
ferent. Maintaining a physical distance, 
making sure that we are aware of new le-
gislation and recommendations from pu-
blic health, listening to our elected officials 
to see where the needs are. We are out en-
couraging a public to voluntarily comply 
with those recommendations so that we 
can all get this pandemic behind us.

MS: What have been the main struggles 
so far? What scares you the most about 
everything you have seen?
KS: I think a lot of people were not awa-
re of maybe how serious this pandemic is, 
maybe not thinking it would happen to 
them. We all have this optimistic bias that 
says it will happen to somebody else but 
never happen to me. But when you see the 
numbers, you know that there is a chan-
ce and a possibility that anyone could get 
sick. I think the most important message to 
the public is that this is a societal issue and 
everyone is relying on everyone else to do 
their part so that we can get ahead of this 
issue, flatten the curve and get this pande-
mic behind us.

MS: How do you see Toronto communi-
ties responding to the quarantine and how 
does their behaviour impact your work as 
professionals?
KS: We have always had seen a lot fewer 
vehicles on highways, a lot more people 
are wearing masks and maintaining phy-
sical distance from others… but we still do 
see those who don’t think it is a big issue. 
That’s why there are bylaw and Law En-
forcement Officers out there, encouraging 
people to comply with the rules. Parks and 
community spaces are closed so we don’t 
have as much interaction with other mem-
bers of the public in the community and 
that will help stop the community spread 
of this virus.
 
MS: How have you been feeling at the end 
of every day?
KS: I listen to the news every day and 
watch to see what’s happening and try to 
understand how I can make a difference. 
And first and foremost, that is by washing 
hands maintaining distance, avoiding un-
necessary travel and really at this point 
staying home if I’m not at work.
 
MS: How does your family feel about you 
being in the front line of the crisis?
KS: My wife is also in health care on the 
front line and she knows very well the 
risks she puts herself in every time she goes 
to the hospital. The kids are at home with 
online education and every day is a chal-
lenge to make sure we all stay focused on 
what is most important.
 
MS: What is your message for everyone at 
the moment?
KS: We just need everyone to unders-
tand that we all play a huge part in this, 
so follow the recommendations of Public 
Health: stay at home, especially this wee-
kend when a lot of people want to get out 
with family and friends for holidays, but 

this is a crucial time of this pandemic that 
we need to all rally together and do our 
part to get it behind us.

MS: Can you tell us about the role of the 
Fire Fighters Association of Ontario in the 
new Covid-19 scenario?
Kevin Mcneilly: The role of the FFAO is 
to provide guidance and resources to its 
members in regards to safety and well 
being. We are the spokespersons for many 
firefighters in Ontario.

MS: How did the department dynamic 
have to change to face the new coronavi-
rus?
KM: Many fire departments in Ontario 
have had put in place new protocols to 
address the Covid-19, but there has been 
some smaller municipalities where it has 
really put a strain on their resources.

MS: What have been the main struggles so 
far?
KMN: Most fire departments are low on 
supplies of personal protective equipment 
such as masks, gloves and gowns.

MS: How is the population responding to 
the quarantine and how does their beha-
viour impact your work as professionals?
KM: Overall, the majority of people are fol-
lowing the rules the best they can, we are 
having little impact at this time.

MS: As a professional, how have you been 
feeling at the end of every day?
KM: Professional or volunteer firefighters 
are experiencing a bit of stress over this. 
And some firefighters who are on the 24 
hours schedule are being affected much 
more.

MS: How does your family feel about you 
being in the front line of the crisis?
KM: Most of our families are very concer-
ned about our well being, despite this pan-
demic, but I think we as firefighters are 
worried about being exposed and bringing 
the virus home.

MS: Do you have a message for everyone 
at the moment, to get and help you get 
through the pandemic?
KM: We all need to stick together and fol-
low the rules and try and stay positive. 
Social distancing is one of the keys to help 
eliminate the virus.

Telma Pinguelo/MS

Peter De Quintal - Toronto Police Constable and Community School 
Liaison Officer

Kerry Schmidt - Ontario Provincial Police Sergeant Kevin Mcneilly - President of the Fire Fighters Association of Ontario

Peter De Quintal 

Kerry Schmidt

Kevin Mcneilly
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Being grateful in times of a world pandemic
As we approach the most important day 
of the Christian calendar – Easter -, let 
us be grateful for all the blessings we 
have and give thanks to all those brave 
individuals that are putting their lives at 
risk to keep us safe and provide food for 
our tables.

Celebrating Easter which is a com-
munal event will be a challenge 
this year with no church services 

and families like mine canceling family 
gatherings due to the fear of the cor-
onavirus pandemic.  One of the images 
that stands out in my mind during this 
pandemic was that Pope Francis, who 
gave a rare Urbi et Orbi blessing on 
March 27th from the steps of St. Peter’s 
Basilica to an empty St. Peter’s Square. 
The Pope, standing alone in St. Peter’s 
Square, under the rain, praying for the 
virus to end, is destined to become the 
most iconic image of the pandemic. 
This year the Pope’s traditional Easter 
address will be live-streamed with no 
faithful gathering in at the Square.

Easter is a time of reflection and an 
opportunity to examine our lives and our 
surroundings.  It is also an opportune time 
for greater international cooperation in 
responding to disease outbreaks.

The coronavirus pandemic continues to 
cause major havoc around the world and 
many countries have also been putting 
out messages of hope and gratitude to the 
front-line workers who have risked their 
lives to save others.  Sadly, many doctors 
and nurses as well as priests have died 

while attending to the victims of the virus.
International human rights law guar-

antees everyone the right to health and 
obligates governments to take steps to 
prevent threats to public health. How-
ever, human rights law also recognizes 
that in the context of serious public health 
threats and public emergencies threaten-
ing the life of the nation, restrictions on 
some rights can be justified when they 
have a legal basis, are based on scientific 
evidence.  It is for this reason that gov-
ernments around the world have banned 

large gatherings, thus for the first time in 
our generation there will be no church 
services during Easter.

The scale and severity of the COVID-19 
pandemic clearly rises to the level of a pub-
lic health threat that could justify restric-
tions on certain rights, such as those that 
result from the imposition of a quarantine.

The death of a Chinese doctor who tried 
to warn about the coronavirus outbreak 
has sparked widespread public anger 
and grief. Li Wenliang died on Febru-
ary 7th after contracting the virus while 

treating patients in Wuhan. In December 
2019, Li sent a message to fellow medical 
professionals warning of a virus. How-
ever, instead of adhering to his advice, 
government and police officials in China 
harassed him for making “false rumors.”

In Italy more than 60 health-care pro-
fessionals have died so far, some have 
blamed this on the lack of protective 
equipment, such as masks. 

Around the world we have seen through 
social media and the news, people con-
fined to their homes coming to their win-
dows and balconies to show their thanks 
to front line workers, by applauding or 
even banging their pots and pans.

On my radio and television, we have 
seen advertisements thanking not only 
doctors and hospital staff but also truck 
drivers who delivered food to the gro-
cery stores, train operators, police, 
public transit workers, taxi drivers and 
pharmacy staff.

Unfortunately, often left out of the list of 
those that are providing invaluable work 
are cleaners, among the most undervalued 
and underpaid workers in our society. 
Their work saves thousands of lives each 
year – in hospitals and public spaces – by 
extinguishing the invisible virus.

We need to be grateful for what bless-
ings we have and thank all those who are 
risking their lives to keep us all safe and 
healthy and hope that the memories of 
this Easter will be remembered but never 
again repeated. 

Dr. Mario Silva, PhD (law)/MS
*Distinguish Fellow, Ryerson University
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O tempo que vivemos desafia-nos. Exige 
que sejamos fortes e determinados. Que 
mudemos de hábitos e modo de vida. 
Que, tal como é próprio da quadra pascal 
que estamos a viver, procuremos dentro 
nós o milagre da superação e renovação.

Se é verdade que o futuro nos transporta 
incerteza, não é menos certo que os dias de 
hoje nos transmitem a força necessária para 
termos a certeza de que, juntos, vamos  
conseguir ultrapassar esta tormenta.

No grupo MDC tudo continuaremos a fazer 
para o ajudar a conviver bem com a ideia de 
isolamento, de recato na interação com os 
outros. Os melhores conteúdos e a melhor 
informação em várias plataformas – rádio, 
televisão, jornal, revistas – continuarão a ser 
produzidos e disponibilizados por si e para si.

Porque não queremos  
que lhe falte a esperança  
de que melhores dias virão.

Manuel DaCosta

M E D I A  G R O U P  I N C

Porque 
não queremos

que lhe
falte a 
esperança de

que melhores
dias virão
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Quarentena pelo bem de todos
Quarentena que nos leva, a nós como 
cristãos, a fazer da nossa a casa de Deus, 
a Igreja doméstica.

Penso que a nós, pastores, não nos 
basta comunicar aos fiéis algumas 
regras de procedimento, de tipo 

higiénico-sanitário ou litúrgico. Isso 
é bem-vindo e faz falta. Mas é preciso 
mais; é preciso oferecer ao bom povo de 
Deus uma explicação cristã do momento 
crítico que estamos a viver, uma leitura 
dos sinais, para realmente crescermos 
na fé, caminharmos na esperança e tes-
temunharmos o amor. Precisamos de 
oferecer coisas alternativas, para que a 
ausência e a distância física da comuni-
dade de fé se tornem presença espiritual 
de uma comunidade que liga os seus laços 
de fé de modo mais profundo, perma-
necendo unida como ramos na videira. 
Deste modo, aproveitaremos este tem-
po especial da quarentena, como tempo 
favorável para para uma Páscoa verda-
deiramente de renascimento, de trans-
formação e de vida nova. É esta a men-
sagem, que dirijo aos meus paroquianos e 
aos que me leem aqui no Miléno Stadium, 
que é fruto da minha leitura e das leituras 
destes dias sobre a realidade que enfren-
tamos e vivemos hoje. 

(Pároco que preferiu não ser identificado)

Vivemos um momento de quarentena 
forçada que leva a isso mesmo. Evitemos 
abrir brechas na barragem de contenção 
comum do coronavírus, com escolhas ir-
responsáveis, e obedeçamos às disposições 
restritivas, comportando-nos com caute-
la e responsabilidade, pensando cada um 
para si mesmo: “ao proteger-me, protejo 
os mais fracos, os mais expostos: idosos, 
adultos frágeis, crianças doentes”. As res-
trições, obrigações e recomendações prá-
ticas, que a Direção-Geral da Saúde, ou 
outras entidades do Estado, atentas ao bem 
comum, nos fazem, são mesmo para serem 

assumidas e levadas a sério. 
Não deixemos, porém, que a pandemia 

deste vírus nos arraste para as trevas do 
medo, de modo que o necessário distancia-
mento físico não nos afaste ainda mais dos 
outros, transformando o próximo, o irmão, 
o outro, em “inimigo” ou “concorrente” 
do mercado ou do supermercado. Em vez 
do medo, que esta pandemia desperte em 
todos nós o  temor de Deus, isto é, o sentido 
da minha responsabilidade, pois tenho de 
responder diante de Deus pelo que faço da 
minha vida e da vida dos meus irmãos. 

É esse o sentido de qualquer cancela-
mento, mesmo com sacrifício pessoal e 
comunitário, de muitas iniciativas que fa-
zem parte do programa habitual das nossas 
vidas e até do programa espiritual deste 
tempo Pascal.  No entanto, por nada des-
te mundo, esta Páscoa deve ser cancelada. 
Não há férias, nem suspensão da graça e 
do dever da nossa relação fiel com Deus e 
com os outros. Pelo contrário, a Páscoa  dos 
cristãos é claramente reforçada na sua ne-
cessidade e oportunidade, pelas medidas e 
condicionamentos desta imperativa “qua-
rentena sanitária geral”. 

Creio que podemos acolher estes tem-
pos de insegurança e precariedade, dian-
te do “inimigo” que nos ameaça, como 
as verdadeiras cinzas da quarta-feira 
de Cinzas que foram colocadas nas nos-
sas frontes, que impomos sobre a nos-
sa vida, para assumirmos finalmente os 
nossos limites, atravessarmos os desertos 
do silêncio e da sobriedade, e assim nos 
encontrarmos e caminharmos juntos em 
direção à luz fulgurante da Páscoa. Se 
acolhermos estas cinzas feitas de limites, 
renúncias, medos, cansaços, doença, so-
frimento, morte, então poderemos entrar 
numa consciência maior, a de sermos 
envolvidos e responsáveis uns pelos ou-
tros. Esta é a base do viver civil e do viver 
cristão. Em cada um de nós está o traço de 
cada pessoa; em cada vida entram, de va-

riadas maneiras, todas as vidas humanas. 
É este, pois, um tempo favorável para 

compreendermos como o contágio do ví-
rus do pecado, isto é, do nosso egoísmo, da 
nossa indiferença em relação aos outros e 
da nossa distância em relação a Deus, não é 
menos perigoso, no plano mais alto da nos-
sa vida cristã, que o novo coronavírus (CO-
VID-19). É agora mais fácil perceber como 
cada ação ou omissão pessoais têm sempre 
efeitos sociais. Por isso, até o mais escondi-
do pecado pessoal é também e sempre um 
pecado social. Mudemos de vida. O mundo 
não muda se eu não mudar! 

A globalização, com particular evidência 
e violência, manifesta os sintomas profun-
dos das suas graves ameaças. Colocámos de 
pé um sistema social onde a última palavra, 
no fim, parece ser dada ao negócio e não ao 
bem comum, onde a política não tem força 
suficiente para fazer coisas óbvias. O ines-
perado vírus da cidade de Wuhan pertur-
ba os hábitos de todos, do mundo rico em 
particular: despovoa as praças, deixa os 
aviões no chão, cria novos muros, obriga 
a diminuir as relações sociais no trabalho, 
na escola ou em clubes desportivos, refreia 
o comércio, aumenta o medo pessoal e co-
letivo, gera psicose, desencadeia a corrida 
para acumular alimentos, impede empre-
sas de trabalhar a alta velocidade e prova-
velmente porá em risco tanta mobilidade. 
E assim por diante… basta abrir qualquer 
site de informações para inventariar os da-
nos do pequeno vírus. 

Como em tudo, há males que vêm por 
bem. E precisamos de aprender a ler o que 
Deus escreve direito por estas linhas tor-
tas deste nosso tempo: não podemos viver 
transformando tudo em bens económicos. 
Em momentos como estes, damo-nos con-
ta de que o rei capitalista vai nu e que tam-
bém se vive de contemplação, de beleza, de 
relações, de sapiência. Vivemos também 
de vidas doadas para curar os outros, como 
são aquelas destes heróis modernos que são 

os profissionais de saúde (médicos, enfer-
meiros, técnicos…) que sufocam o medo 
para dedicar-se com abnegação a quem 
está frágil e doente. 

A resposta a tudo isto tê-la-emos no Do-
mingo da Páscoa, com o sepulcro vazio, 
vivamos estes dias, resguardados o mais 
possível, sem nunca esquecermos o dever 
de oração agradecida pela generosidade 
heróica e criativa de tantas pessoas que, 
por este mundo fora, combatem a pande-
mia que muito nos aflige.

Quem não aproveitar, - cristãos ou ou-
tras pessoas -, esta inesperada Páscoa de 
2020 certamente não aproveitará Páscoa 
nenhuma da sua vida. Porque isto é mes-
mo Páscoa, saímos do sofrimento, da dor e 
da morte de Sexta-Feira Santa para a res-
surreição de vida nova. É uma Páscoa para 
todos, crentes e não crentes. Pelo que agora 
sim, “todos aqui renascemos” nesta Pás-
coa, para esta vida nova que a ressurreição 
traz a cada um de nós. 

Pedimos que todos os fiéis procurem 
beneficiar de todos os auxílios disponíveis 
para a vivência deste tempo de Páscoa que 
é basilar para a nossa fé, quer através das 
celebrações transmitidas pelos meios de 
comunicação e redes sociais, especiamente 
aos domingos começando com o Programa 
Palavra de Deus é Vida às 8:00 horas de ma-
nhã e, a seguir, a Missa Dominical às 9:30h 
na camoesradio.com e também transmiti-
da na CamõesTV (WIN TV),  quer através de 
tantos instrumentos de oração, etc.. Infor-
mamos que foram criadas, para este tempo 
concreto, umas linhas telefónicas, redes 
sociais e outros meios de comunicação de 
acompanhamento, para quantos necessi-
tem. (…) Reforçamos a necessária colabo-
ração de todos cumprindo as normas das 
autoridades civis e sanitárias, apostando na 
devida prevenção. Permanecer em casa é 
um ato de amor cristão e de respeito para 
com as outras pessoas.

Padre Lopes
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Há alguns dias, um amigo meu colocou 
um trecho de um dos meus autores lite-
rários preferidos num Chat e, assim que 
li pensei... Como o mundo dá voltas e... 
sempre nos encontramos no mesmo lo-
cal... não importa o avanço da tecnolo-
gia, da ciência, dos povos...

Já vos divulgo o autor se e que tal como 
eu, ao lerem o primeiro parágrafo, 
não forem    capazes de o identificar...

Começa assim (Cena passada a bordo de 
um navio)

Pergunta o capitão...
“O menino está preocupado e muito in-

quieto, devido a quarentena  que o porto 
nos impôs? O que o inquieta, menino? Não 
dormes o suficiente?”

Retorque o pequeno....
“Não é isso Capitão, é que não supor-

to não poder ir a terra e abraçar a minha 
família...

Diz o capitão... “E se te deixassem sair 
do navio e, estivesses contaminado... Su-
portarias a culpa de infetar alguém que não 
tem condições de aguentar a doença?”

Rapaz: “Não me perdoaria nunca, mas 
para mim inventaram esta peste...”

Capitão : “Pode ser, mas e se não foi in-

ventada...?”
Rapaz: “Entendo o que quer dizer Capi-

tão... mas sinto-me privado da minha pri-
vacidade...”

Trecho literário de:
Amor em tempo de cólera, de Gabriel 

Garcia Marquez, Prémio Nobel da Litera-
tura, “Gabo”, como era carinhosamente 
conhecido no seu mundo.

O texto tem continuidade e a nossa perda 
de liberdade, também.

A nossa perda de poder visitar quem mais 
queremos... Os nossos pais nos lares (que é 
o meu caso), familiares, amigos… simples-
mente privaram-nos de viver. As nossas 
rotinas... a nossa vida... MAS,... há que 
obedecer e esperar que o sol  volte a raiar...

Mão Criminosa? A quem vamos res-

ponsabilizar?
Quando vai findar esta sensação nausea-

bunda que adquirimos?
Amar à distância, abraçar e beijar vir-

tualmente, reforçar o sentimento, a von-
tade de querer e não poder estar próximo, 
junto?

Até quando?
Cansada mentalmente desta “Cólera” 

que se me entranha no peito....
Amar em tempo de Covid....
Votos sinceros de uma Santa e Feliz Pás-

coa...vamos todos tentar amar, sentir e, 
realmente, exercer o verdadeiro sentido 
desta quadra que é efetivamente de ressur-
reição e perdão!

Cristina Da Costa
Opinião

Amor em tempo de Covid...

COVID-19
Novel Coronavirus

Fique em casa para ajudar a evitar 
a propagação do COVID-19. 

A melhor maneira de evitar a propagação de infeção é ficar em casa o máximo possível e 
limitar interações sociais com outras pessoas.  A melhor maneira de se proteger contra o vírus 
COVID-19 é com medidas de precaução, as quais incluem:

• Praticar o distanciamento social e não se reunir em grupos grandes.
• Evitar contacto com pesssoas que estejam doentes.
• Ficar em casa o máximo possível e principalmente se estiver doente.
• Lavar as suas mãos frequentemente com água e sabão ou usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.
• Evitar tocar nos seus olhos, no seu nariz e na sua boca com as mãos não lavadas.
• Cobrir a sua tosse ou o seu espirro com um lenço de papel, em seguida e de imediato desfazer-se dele no 

lixo e lavar as suas mãos.
• Se não tiver um lenço de papel, espirrar ou tossir na sua manga ou no seu braço.
• Limpar e desinfetar objetos e superfícies que tocar com frequência.

Visit toronto.ca/covid19 

Os residentes não se devem esquecer de usar fontes de informação dignas de 
confiança, baseadas em evidências sobre o coronavírus.  O website do  
Toronto Public Health está a ser atualizado regularmente de acordo com 
a informação nova disponível para ajudar a manter os residentes informados 
sobre o 2019-nCoV coronavirus.  Visite, toronto.ca/covid. 
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Where Is Santa when you need him?

The continued quarantine is playing ha-
voc with our mental health. Domestic 
violence has skyrocketed and self-es-
teem and doubt has crept into our lives 
as the invisible enemy continues its 
war. When venturing outside the sense 
of forced separation shows in a society 
where doubt about individual respons-
ibility will enter our minds with every 
interaction.

Easter is approaching which for 
Christians is a time of celebration. 
But what are we celebrating this 

year? This traditional holiday is part of 
a bigger Christian celebration involving 
lent and “Holy Week” that begins with 
Good Friday. Easter day which falls on 
a Sunday celebrates the resurrection of 
Christ after being executed on a cross on 
Good Friday. That first Easter, some 2000 
years age, raised Jesus from the dead.

Should we celebrate this miracle when 
so many of God’s sons and daughters are 
dying through no fault of their own? It 
is true that God only helps those who 
help themselves but why throw so much 
at those who you created? There are a 
million questions which could be asked 

of God but at the risk of upsetting those 
with restricted brains the best approach 
is not to try and understand why religion 
only works when there are no troubles in 
our lives.

The fanatics will continue to expound 
the greatness of religions because the 
sanctity of Jesus will protect us from 
every possible scourge.

The USA which is the bastion of Evan-
gelism, 14 US states have decreed that reli-
gious gatherings are permissible regardless 
of the fact that social distancing outside of 
the places of worship is mandatory.

One of the radicals entering the place 
of worship proudly suggested that she 
was covered in Jesus blood therefore fully 
protected from the virus. She is obviously 
praying to a different God and her deck of 
cards must be missing a few pieces, but she 
represents the thoughts of many others.

Let’s celebrate Easter for what it is. 
Self-examination about our bodily and 
moral preservation and the effects this 
pandemic is having on society. When 
watching the Pope delivering a blessing 
on March 27th alone at St. Peter’s Square 
the take away may represent the fact 

that even he is not immune and appeal-
ing to God does not need to have an audi-
ence. Perhaps that’s a guide about what 
Easter is about.

Politicians for the most part are trying 
to soothe our souIs but in many cases the 
messages are coming from leaders who 
have polarized the population and now 
pretend that they are friends. Leaders 
who should be comforters come across 
as heartless indicators of a “me” society. 
There is a positive aspect to this pan-
demic. Front line workers continue to 
get up each day and go to work. These 
workers are some of the most import-
ant people in our communities. Each day 
they put themselves in harm’s way but 
perform their duties for the greater cause 
of humanity. Let’s honour them regard-
less of their position in life as often they 
are overlooked in broad communication 
strategies. Those at home in seclusion 
understand that the elimination of the 
pandemic depends on the frontline work-
ers but some intellectuals sitting at their 
dwelling have suddenly become pundits 
of everything, including those with the 
opinion of who should and should not 
work. They should become experts at 
cleaning the droppings they create.

Although “I thought of quittin’” would 
have been easy and confronting society 
may be hard, it’s the responsible way to 
make a difference.

Happy Easter to our frontline heroes. 
May Santa bring you all you need.

Manuel DaCosta/MS

“Drove back to town this morning
With working in my mind
I thought of maybe quittin’
Thought of leavin’ it behind” 
- Tragically Hip

C
ré

di
to

s:
 D

av
id

 G
an

hã
o

 @JULIEDZEROWICZ

416 654 8048 

JULIE.DZEROWICZ@PARL.GC.CA

JULIEDZEROWICZ.CA

1202 BLOOR STREET WEST

JULIE
DZEROWICZ
MEMBRO DO PARLAMENTO

POR DAVENPORT

SOBRE A DOENÇA 
DO CORONAVÍRUS 
( C OV I D -1 9 )

PREVENÇÃO
A MELHOR FORMA DE PREVENIR A 

TRANSMISSÃO DE INFEÇÕES É:

lavar as mãos frequentemente com 
água e sabão durante pelo menos 20 
segundos
evitar tocar nos olhos, nariz ou boca, 
especialmente com as mãos por lavar 

evitar o contacto próximo com pessoas 
que estejam doentes 

quando tossir ou espirrar:
cubra a boca e o nariz com o braço ou 
lenços de papel para reduzir a propa-
gação de germes

deite fora imediatamente quaisquer 
lenços de papel que tenha utilizado as-
sim que possível e lave as mãos a seguir

limpe e desinfete frequentemente ob-
jetos e superfícies em que toque, como 
brinquedos, dispositivos eletrónicos e 
maçanetas

praticar o distanciamento social 
e fique em casa para evitar ficando 
doente ou transmitir a doença a out-
ras pessoas

Reduza a sua exposição a locais movi-
mentados e pratica o distanciamento 
social. Por exemplo: 
• Faça compras e recorra aos trans-

portes públicos em horas de menos 
movimento 

• Manter-se a pelo menos 2 metros 
de distância de outra pessoa - mes-
mo ao ar livre

SINTOMAS 
Os sintomas podem ser muito ligeiros ou mais graves.

Os sintomas podem levar 14 dias a aparecer após 
a exposição ao vírus. 

FEBRE TOSSEDIFICULDADE 
RESPIRATÓRIA

Faça um plano agora que inclui:Faça um plano agora que inclui:

SE TIVER SINTOMAS 

fique em casa para evitar contagiar outras pessoas. 
Se viver com outras pessoas, fique num quarto sepa-
rado ou mantenha uma distância de 2 metros 

ligue antes de ir a uma consulta com o seu profission-
al de cuidados de saúde ou ligue para a sua autori-
dade de saúde pública local a indicar os seus sinto-
mas e siga as instruções dadas pela mesma 

se precisar de atenção médica imediata, ligue para o 
911 e descreva os seus sintomas

CANADA.CA/CORONAVIRUS
o

o

Provisões essenciais à mão (que du-
rem algumas semanas) para não pre-
cisar de sair de casa caso fique doente. 
• Evite fazer compras desencadead-

as pelo pânico. Adicione alguns ar-
tigos extra ao seu carrinho sempre 
que for às compras.

• Renove e avie as suas receitas 
médicas.

Soluções alternativas caso fique 
doente ou se precisar de cuidar de um 
familiar doente. Por exemplo:
• Se tratar de crianças ou pessoas de-

pendentes, tenha um prestador de 
cuidados de reserva.

• Fale com a sua entidade patronal 
sobre trabalhar a partir de casa, se 
possível.

Editorial English version
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Wishing all of our Members, their families and the local community a Happy Easter
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ONTÁRIO

LOCAL

Ontário quer fazer 13.000 testes diários
O Premier de Ontário diz que a província 
está a correr contra o relógio para abas-
tecer as instituições com PPE.  A provín-
cia encomendou três milhões de másca-
ras a uma empresa americana, a 3M, mas 
só 500.000 é que foram enviadas. Ford diz 
que o PPE vai aliviar o serviço público de 
saúde por mais uma semana.

O Premier diz que a questão dos PPE 
lhe tem tirado o sono e manifes-
tou-se satisfeito com a aprovação 

das máscaras N96. A Health Canada apro-
vou o novo modelo de máscaras feitas em 
Ontário pelo Woodbridge Group em Mis-
sissauga e os primeiros foram conhecidos 
na terça-feira (7). 

O ministro da Educação de Ontário 
anunciou que os pais já podem submeter 
as candidaturas para receberem $200 por 
cada criança e $250 no caso de terem filhos 
com necessidades especiais. A ministra da 
Saúde admitiu que o Telehealth Ontario 
está congestionado e sugeriu que as pessoas 
liguem antes para o seu médico de família.

As escolas em Ontário continuam en-
cerradas, mas as aulas vão continuar.  
Com o novo modelo de ensino, o ministro 
da Educação explica que os alunos preci-
sam de ser mais independentes e vão ser 
orientados pelos pais. Lecce reconhece 
que o e-learning “não é perfeito”, mas 
pelo menos dá aos alunos a possibilidade 
de continuarem a aprender.

O presidente da Câmara Municipal de 
Toronto diz que as pessoas parecem estar 
finalmente a perceber a mensagem sobre a 
importância do distanciamento físico de-
pois de semanas de avisos e recomendações. 
Em declarações à CP24,  John Tory informou 
que os polícias e os fiscais vão circular em 
áreas estratégicas da cidade para se certifi-
carem que a nova lei de dois metros de dis-
tância é posta em prática. O Bluffers Park, o 
High Park e o Waterfront são três das loca-
lizações onde as autoridades reforçaram o 
policiamento e quem violar as novas regras 
arrisca-se a uma multa de $1,000. 

O Premier de Ontário anunciou terça-
-feira (7) que a província criou um por-
tal online onde pessoas com formação em 
medicina podem inscrever-se para ajudar 
os profissionais de saúde no terreno. A mi-
nistra da saúde clarifica que toda a ajuda é 
bem-vinda, desde reformados e estudantes 
até pessoas com formação internacional. 

As bibliotecas públicas de Toronto vão 
ser transformadas em bancos alimentares. 
Ao todo deverão ser 10 bancos que vão po-
der receber doações em toda a cidade. Tory 
adiantou que o grupo de retalho Sobeys 

doou mais de 7.000 caixas de alimentos, o 
Loblaw disponibilizou $30.000 para com-
prarem comida a crédito e a Kraft Heinz 
Canada deu mais de 3.600 caixas de comida 
para bebé. 

Desde quarta-feira (8) que o Go Transit 
reduziu o serviço de comboios e autocarros. 
A medida deve-se à redução do número de 
passageiros devido à pandemia. Num co-
municado de imprensa a empresa torna pú-
blico que o número de passageiros caiu cer-
ca de 90%, desde que autoridades médicas 
recomendam à população que fique em casa 
para diminuir os riscos de contágio.

As ligações mínimas vão ser mantidas 
para assegurar que os trabalhadores essen-
ciais conseguem deslocar-se todos os dias 
e o serviço de UP Express já está a operar 
com um horário reduzido a cada meia hora. 

O Premier de Ontário, Doug Ford, criti-
cou o número “inaceitável” de testes diá-
rios de COVID-19 que estão a ser feitos na 
província e disse que está farto de desculpas 

e que quer soluções. “O nosso número de 
testes diários é inaceitável, temos que fazer 
mais testes, sobretudo nos trabalhadores es-
senciais e nos lares de idosos”, reconheceu.

A ministra da Saúde garantiu que atual-
mente os laboratórios têm capacidade para 
fazer 13,000 testes diários, mas informou 
que o reagente químico essencial para fazer 
os testes estava em falta.

Ford comunicou também que espe-
ra que 40% das 500.000 máscaras que 
chegaram na quarta-feira (8) ao país se-
jam distribuídas por Ontário, onde reside 
40% da população do país, e disse que os 
supermercados vão estar encerrados na 
sexta-feira e no sábado para que os traba-
lhadores possam descansar. 

O horário dos trabalhadores da constru-
ção civil em projetos de saúde essenciais 
vai ser estendido 24 horas por dia, sete dias 
por semana para garantir que as infraestru-
turas estão prontas para ajudar os profis-
sionais de saúde no combate ao novo vírus.

Ontário confirmou quarta-feira (8) 550 
novos casos de COVID-19 - é o maior au-
mento num único dia desde o início do surto 
que coloca o número total de casos da pro-
víncia em 5, 276.

Desde a semana passada que o núme-
ro de testes de COVID-19 concluídos em 
Ontário tem vindo a diminuir constante-
mente. Os dados divulgados pela ministra 
da Saúde mostram que apenas 2.568 novos 
resultados foram fornecidos na terça-feira 
(7), o que representa quase metade da meta 
diária de 5.000 que o Governo prometeu 
alcançar no final de março e muito aquém 
dos 19.000 testes diários prometidos para a 
terceira semana de abril.

Para combater melhor a disseminação da 
COVID-19, os especialistas em saúde públi-
ca e epidemiologia dizem que Ontário pre-
cisa de testar mais e não menos. “Estou um 
pouco preocupado que não tenhamos uma 
boa noção do que está a acontecer com esta 
epidemia agora”, disse o Dr. Jeff Kwog, 
professor de saúde pública e de medici-
na familiar da Universidade de Toronto, à 
CBC. Ontário está a testar uma percenta-
gem menor da sua população do que qual-
quer outra província no Canadá. O Quebec, 
a Colúmbia Britânica e Alberta estão a tes-
tar o dobro da taxa da província.

|Toronto vai devolver mais de 60.000 
máscaras cirúrgicas defeituosas que foram 
distribuídas aos trabalhadores em lares de 
idosos no final de março. A informação foi 
divulgada terça-feira  (7) quando as autori-
dades da cidade anunciaram mais 10 mortes 
em Toronto devido à COVID-19, um au-
mento de mais de 30% em relação a segun-
da-feira (6).

Os funcionários queixavam-se que as 
máscaras se rasgavam facilmente e a autar-
quia determinou agora que o equipamen-
to não atende aos padrões de segurança. 
As máscaras custaram $200,000 e tinham 
sido distribuídas por três lares com casos 
confirmados de COVID-19: Seven Oaks, 
Kipling Acres and Lakeshore Lodge.

O presidente da Câmara Municipal de 
Toronto diz que o descarte de luvas de 
borracha e máscaras no chão não é ape-
nas “tonto”, mas “arriscado” e lembrou 
aos moradores que quem não colocar este 
material no caixote do lixo arrisca-se a uma 
multa de $500.

Outro dos assuntos que mereceu a aten-
ção do autarca foi a acumulação de itens 
junto aos depósitos onde as pessoas podem 
doar roupa. A autarquia já procedeu à re-
colha destes itens e espera que as pessoas 
tenham bom senso. 

Joana Leal/MS

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, chega para recolher uma carga de máscaras de nível 3 da ASTM, fabrica-
das pelo The Woodbridge Group em Woodbridge, Ontário, no dia  7 de abril - Crédito: THE STAR
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Canadá vai produzir 30,000 ventiladores
O Governo federal lançou segunda-feira 
(6 de abril) o portal online onde os cana-
dianos que perderam o emprego devido 
à COVID-19 podem pedir ajuda financeira 
ao Governo. Os interessados devem ir à 
página Canada.ca e obter informações 
sobre o Canada Emergency Response 
Benefit (CERB). As candidaturas vão ser 
avaliadas pelo Service Canada e pela Ca-
nada Revenue Agency que está a receber 
candidaturas online e pelo telefone.

Os candidatos que ativaram a opção 
de depósito direto vão receber o 
primeiro pagamento entre três e 

cinco dias, já os que optaram pelo correio 
vão receber a primeira tranche dentro de 
10 dias. A verba é de $2,000 mensais du-
rante quatro meses. 

As pessoas que são elegíveis para o subsí-
dio de desemprego vão ser automaticamente 
inscritas do fundo de emergência nacional. 
Para garantir que o novo portal consegue 
responder a um elevado número de candi-
daturas sem ficar sobrecarregado, o Governo 
criou um modelo de candidaturas com base 
no mês de nascimento do candidato. 

Quem nasceu em abril, maio ou junho 
deve fazer a candidatura na terça-feira; 
quem nasceu em julho, agosto e setembro 
deve fazer a candidatura na quarta-fei-
ra; quem nasceu em outubro, novembro e 
dezembro o melhor dia para fazer a candi-
datura será na quinta-feira. A sexta-feira 
e o fim-de-semana ficam reservados para 
qualquer um dos meses. 

Para se qualificar para o fundo de emer-
gência nacional tem de residir no Canadá e 
ter mais de 15 anos. O fundo vai financiar 
trabalhadores por conta de outrem e traba-
lhadores independentes. 

Os principais bancos canadianos redu-
ziram as taxas de juro dos cartões de cré-
dito para metade. 

A medida beneficia singulares e peque-
nas empresas e, segundo o Financial Post, 
a maioria dos bancos cobra taxas de juro 
entre 19.99% e 20,99%.

A Canada’s Chief Public Health Officer, 
Theresa Tam, aconselhou na segunda-fei-
ra  (6) os canadianos a utilizarem máscara 
quando saírem de casa. Tam foi criticada 
por só agora anunciar esta medida, mas ar-
gumentou que a decisão surgiu depois de 
conhecer as conclusões de um estudo que 
foi realizado com base nos pacientes do cru-
zeiro Diamond Princess e com base num es-
tudo divulgado agora por Singapura.

As máscaras N95 têm de ser reservadas 
para os profissionais de saúde e as pessoas 
devem fazer as suas próprias máscaras a 
partir de roupa que tenham em casa.

O Canadá vai produzir 30,000 ventilado-
res e o Governo está a trabalhar em parce-

ria com o nobel Art McDonald para tentar 
encontrar uma forma de produzir os venti-
ladores em tempo recorde. 

Quase 5,000 empresas canadianas estão 
dedicadas à produção de PPE (Equipamen-
to de Proteção Individual) e os ventiladores 
vão ser produzidos pela Thornhill Medical, 
CAE e StarFish Medical.

Segundo a CBC existem 7, 752 venti-
ladores no país distribuídos por todas as 
províncias. Ontário tem 1,300 e Doug Ford 
anunciou na semana passada que a provín-
cia vai produzir mais 10,000 ventiladores.

O número de novos casos de COVID-19 
para ter estabilizado na Colúmbia Britâ-
nica (CB). A província canadiana tinha na 
quarta-feira (8) 1,291 casos, um número 
pequeno quando comparado com o Quebec 
e Ontário. O número de hospitalizações 
devido ao novo vírus caiu nas últimas se-
manas na CB e um professor de epidemio-
logia da Universidade de Toronto diz que as 
instituições para controlo de doenças desta 
província são um modelo para o resto do 
país.  Em declarações à CBC, o Dr. David 

Fisman garantiu que lá o “sistema de saúde 
público funciona com integração de labo-
ratório” e para além disso “eles tomaram 
muitas medidas cedo”. 

Fisman lamenta que em Ontário a mensa-
gem tenha demorado mais tempo a passar. 
“Creio que Doug Ford emergiu como líder e 
ele não é médico, nem microbiologista, nem 
epidemiologista”, disse o professor. 

As autoridades canadianas que traba-
lham nos bastidores para garantir que o 
Governo americano autoriza a exportação 
de equipamentos médicos críticos para o 
Canadá dizem ter feito algum progresso 
nos últimos dias. Os EUA proibiram a 3M, 
uma das principais fornecedoras de másca-
ras N95 do Canadá, de continuar a exportar 
para o país vizinho. Entretanto a ministra 
dos Negócios Estrangeiros assegurou que 
Donald Trump recuou na sua decisão e 
percebeu a dependência que existe entre 
os dois países, nomeadamente ao nível de 
profissionais de saúde canadianos que tra-
balham diariamente nos EUA. 

O primeiro-ministro Justin Trudeau 

disse quarta-feira (8) que mais ajuda para 
estudantes e empresas atingidas pela CO-
VID-19 está a caminho. Quem recrutar 
trabalhadores estudantes pode receber até 
100% do seu salário e as empresas já não 
precisam de declarar que perderam 30% 
das suas receitas para poder beneficiar do 
CERB - o valor de referência passa agora a 
ser de 15%.

O PM voltou a prometer que as projeções 
nacionais sobre a evolução do vírus vão ser 
anunciadas em breve e pediu a colaboração 
da oposição para passar depressa este pa-
cote de medidas em Otava.

Após muita insistência, o Quebec seguiu o 
exemplo de Ontário e divulgou as projeções 
da evolução do vírus na província. As auto-
ridades da saúde do Quebec estimam que 
possam morrer de COVID-19 entre 1,200 e 
9,000 pessoas até ao final de abril. As pre-
visões foram divulgadas porque a opinião 
pública tem vindo a pressionar as entidades 
políticas para serem transparentes sobre a 
necessidade de medidas drásticas de isola-
mento e de distanciamento físico.

A Air Canada qualificou-se para o CERB e 
16,000 trabalhadores vão receber parte do 
seu vencimento durante quatro meses. A 
companhia aérea canadiana tinha anuncia-
do lay-off na semana passada, resta agora 
saber se a Westjet e a Air Transat também 
vão seguir os passos da Air Canada.

Tosse seca, febre e dificuldade em res-
pirar são os sintomas mais comuns do 
COVID-19, mas os especialistas estão a co-
meçar a identificar outros sintomas como 
a perda do olfato, a desorientação e con-
vulsões. O Dr. Sherry Chou, um neurolo-
gista canadiano da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Pittsburgh, sublinhou 
que estes sintomas neurológicos vão ser 
importantes para os médicos detetarem 
novos casos de COVID-19 que estão a pas-
sar despercebidos.

A Canada’s Deputy Minister of Foreign 
Affairs  testou positivo para a COVID-19. 
Marta Morgan é a primeira mulher a exer-
cer estas funções e o diagnóstico foi parti-
lhado no Twitter pelo ministro Francois-
-Philippe Champagne, que lhe desejou 
uma recuperação rápida.

Alberta está prestes a atingir uma taxa de 
desemprego de 25%, são os números mais 
negros da província desde a Grande De-
pressão. O Premier informa que pelo me-
nos um milhão e meio de pessoas vão ficar 
desempregadas devido à pandemia. Alber-
ta também divulgou as projeções que apon-
tam para 800,000 pessoas infetadas até ao 
fim do verão e entre 400 e 3,100 mortes. 

Até quarta-feira (8) 1,72 milhões de pes-
soas candidataram-se ao CERB e o Canadá 
tinha 18,447 casos do novo vírus.

Joana Leal/MS
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Economists had been expecting 
about half a million jobs to be lost
Canada’s economy lost more than one 
million jobs in March, Statistics Canada 
said Thursday (9), pushing the jobless 
rate up to 7.8 per cent.

Economists had been expecting the fi-
gure to come it at around 500,000 jobs 
lost, which already would have been 

the worst month for job losses on record.
Every month, the data agency surveys 

Canadians over the course of a single week 
to come up with its employment number 
for the month. March’s data is culled from 
surveys in the week that started March 15 
— a tumultuous week for Canadian society, 
as within seven days Canadians went from 
planning March break vacations to shel-
tering in place and businesses across the 
country locked themselves down to try to 
contain the spread of COVID-19. 

According to Statistics Canada, 19.2 
million Canadians had paid work in Fe-
bruary. But March’s data shows that more 
than one million of them no longer did the 
following month.

Actual employment loss could 
be much worse

And the true employment picture is likely 
even worse. The data agency notes that on 
top of the one million people who became 
unemployed during the month, another 1.3 
million Canadians worked no paid hours 
because of lockdowns but technically still 
considered themselves to have jobs.

Another 800,000 Canadians worked less 
than half of their usual workload.  And a fur-
ther 219,000 people had a job in early Mar-
ch but were deemed to be no longer in the 

labour force by the time the survey week 
came around. “They were not counted as 
unemployed because they did not look for 
a job,” Statistics Canada said, “presumably 
because of ongoing business shutdowns and 
the requirement to socially isolate.”

If those people were considered to be 
unemployed, Canada’s official jobless rate 
would have been 8.9 per cent for the month. 
As it stands, the official jobless rate spiked 
by 2.2 percentage points to 7.8 per cent. 
That’s the biggest monthly increase in the 
jobless rate in records that date back to 1976.

Biggest spike in jobless rate in 
44 years

Statistics Canada says the closest compa-
rable sudden decline in economic activity 
and employment was likely the ice storm of 

1998 that saw businesses in Ontario and Que-
bec suddenly and temporarily close up shop.

The ice storm caused 166,000 people in 
Canada to temporarily lose all or most of 
their paid work. March’s number was eight 
times higher than that.
Reasons for hope?

The stunning job losses mean that 40 
months’ worth of jobs gains were wiped 
out in one fell swoop, and “the decline may 
unfortunately be even larger in next mon-
th’s report,” Bank of Montreal economist 
Doug Porter said.

If there is a shred of positivity in the 
numbers, it may be that most of the job 
losses could be temporary, as Statistics Ca-
nada observed that “workers expected to 
return to their job within six months.”

CBC/MS

Economists weigh in on negative rates, QE & fiscal 
measures: Finder’s BoC Overnight Rate Survey

Modelling analysis shows 11,000 to 
22,000 deaths overall could be expec-
ted with strong controls.

Federal health officials are projecting 
there could be nearly 32,000 cases of 
COVID-19 and between 500 and 700 

deaths in Canada by April 16, and even with 
relatively strong control measures in place, 
there could be between 11,000 and 22,000 
deaths over the course of the pandemic.

The figures came Thursday (9) morning as 
officials released modelling on how the CO-
VID-19 crisis could unfold in the country, and 
suggested that containment measures such 
as physical distancing and quarantines could 
be in place for months to come.

The longer-term projections look at 
scenarios for when strong controls are 
followed (one-10 per cent of the population 
infected, called the “green zone”), weaker 
controls (25-50 per cent infected, called the 
“blue zone”) and no controls (70-80 per 
cent infected, called the “red zone”).

With strong controls, if about 2.5 to five 
per cent of the population became infec-

ted, that would mean between 934,000 
and 1.9 million cases. That would also 
mean up to 22,000 deaths and between 
23,000 and 46,000 ICU admissions.

If no containment measures had been 
taken, which was not the case in Canada, 
there would be a worst-case scenario of 
about 300,000 deaths. 

Officials said the caseload in Canada is 
doubling every three to five days, which 
is considered a relatively positive trajec-
tory compared to other countries. Tam 
said that is in large part because of lessons 
learned from other countries about how 
strong control measures can limit the 
spread of the virus.

Tam said she is hopeful Canada can stay 
in the green zone and keep infections and 
deaths relatively low. 
‘Prevent every death that we can’

She warned that measures that can 
create “hardships” are critical to keep 
ICU admissions and deaths as low as pos-
sible. “We can’t prevent every death, but 
we must prevent every death that we 
can,” she said. 

Tam said it’s early to know how close 
Canada is nationally to seeing a “peak” 
in transmission. But she cautioned that 
even as there’s a decline in transmissions, 
Canadians must stay the course with pre-
ventative measures as there is a risk of 
the virus re-igniting. “What we do to-
gether now will buy us more time to fur-
ther understand the virus and to develop 
treatments and vaccines,” she said. “We 
are the authors of our fate. Together we 
can plank the epidemic curve.”

Tam said if 2.5 per cent of the popula-
tion were infected, there would begin to 
be strains on the health-care system.

The analysis of how many people could 
become infected, get sick or die from the 
virus comes just before the long holiday 
weekend.

Tam said models are “imperfect” but 
they can help understand the state of the 
pandemic and where it might go, along 
with the effect of public health measures 
on the transmission of the virus.
Repeated advice

Prime Minister Justin Trudeau has re-

peatedly told Canadians that how fast 
and far the virus spreads will depend lar-
gely on how stringently Canadians follow 
public health advice, including physical 
distancing, handwashing and staying 
home whenever possible.

Tam has cautioned that models that 
try to predict how many people could 
become infected and die from the coro-
navirus are not “crystal balls,” and that 
it’s important to focus on data on what is 
happening in real time. How projections 
actually play out depends largely on ac-
tions taken by individuals and govern-
ments, she said.

CBC/MS

• 100% of economists forecast a rate hold 
on April 15

• Bank expected to spend over $180 billion 
on bonds

• Majority say around $100 billion extra 
required in fiscal stimulus

• Unemployment tipped to hit 10.2% by 
October

April 8th, 2020, Toronto  – The Bank will 
hold the overnight rate on April 15, ac-
cording to economists on Finder’s BoC 
Interest Rate Forecast panel; a decision 
92% or 11 of 12 agree with.

Just one panellist, Professor of Economics 
at Concordia University, Moshe Lander, 
thinks the Bank should cut the rate. “If 

the Bank wants to challenge its theory that 
0.25 percent is the effective lower bound, it 

can take an unconventional move to lower 
the target overnight rate by, say, 10 basis 
points, rather than the usual 25 basis points 
and see how markets react,” he said.

While the majority of the panel agrees 
the Bank should hold the rate next week, 
the panel is divided as to whether the rate 
should go below 0.25% at a later date. 58% 
say the rate should go no lower, 33% are 
unsure and 8% disagree.

Associate Director of Economic Forecas-
ting for the Conference Board of Canada, 
Alicia MacDonald, like the majority of the 
panel, believes the rate should go no lower. 

“As interest rates approach zero, further 
rate cuts have a less stimulative impact...
when weighing the small stimulative be-
nefit against the feasible large cost to the 
financial sector, there is not a strong case 
for further cuts to the overnight rate at this 
point,” she said.

Still a third of panellists, including Senior 
Economist at TD Bank, Brian DePratto; De-
puty Chief Economist at Scotiabank, Brett 
House; Economics Professor at the Univer-
sity of Toronto, Angelino Melino; and Asso-
ciate Professor of Economics at the Universi-
ty of Calgary, Trevor Tombe; are potentially 
open to the idea of negative rates. 

DePratto said negative rates may need 
to be considered even though it’s not clear 
how effective they would be. “The eviden-
ce of the effectiveness of negative rates is 
mixed, so it is logical that other tools be 
‘taken off the shelf’ before moving into 
negative territory. But they are clearly still 
part of the toolkit - and in the event that 
things get much worse, no tool should be 
ruled out entirely,” he said.
Unconventional monetary policy

With the rate so low the Bank has en-

gaged in unconventional monetary policy 
via the purchasing of government bonds. 
When asked how many billions the Bank 
will spend in total as part of the program, 
the panel average was $183 billion. 

Half the panel believe the Bank will 
spend around $200 million, with other fo-
recasts ranging from a low of $50 billion to 
a high of $300 billion.

“Normally, the Bank would cut its poli-
cy rate by 500 basis points in response to 
the current crisis. It can’t do that this time. 
Financing the increased government spen-
ding amounts to a real world “helicopter 
drop”, which is an appropriate tool for the 
Bank of Canada to use at this time.”, said 
Melino.You can find additional commen-
tary and embeddable infographics here: 
www.finder.com/ca/bank-of-canada-in-
terest-rate-forecast

CBC/MS

Federal health officials project up to 700 
COVID-19 deaths in Canada by April 16
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As solicitações do Benefício de Respos-
ta de Emergência do Canadá (CERB) fo-
ram abertas na segunda-feira, 6 de abril, 
e as autoridades estimaram que até 
quatro milhões de pessoas podem soli-
citar o apoio de emergência. Desde 15 
de março, mais de dois milhões de tra-
balhadores já haviam solicitado benefí-
cios de Seguro de Emprego (EI). Ainda 
permanece a questão de saber se esses 
programas fornecem suporte suficiente 
para todos os necessitados.

O objetivo do CERB e do Subsídio 
Salarial de Emergência do Canadá 
(um programa para empregadores) 

é tornar financeiramente viável que tra-
balhadores não essenciais sigam os con-
selhos de saúde pública e fiquem em casa, 
enquanto ainda são capazes de alimentar 
as suas famílias e pagar os custos de aloja-
mento. Infelizmente, o esquema dos dois 
programas ainda exclui grandes grupos de 
trabalhadores, como trabalhadores sazo-
nais e estudantes que aguardavam o início 
dos empregos, trabalhadores e freelancers 
que ainda têm algum rendimento e traba-
lhadores que já estavam desempregados 
antes do surto da COVID -19.

Quando o CERB foi anunciado, o primei-
ro-ministro e outros funcionários do Go-
verno declararam que o objetivo era alcan-
çar trabalhadores, incluindo trabalhadores 
independentes, que não estavam cobertos 
pelo Seguro de Emprego, mas haviam per-
dido rendimento/salários com a COVID-19. 
Como a legislação está atualmente escrita, 
ela exige que os trabalhadores parem de 
trabalhar devido à COVID-19 e também 
exige que eles tenham zero rendimento. 
Esses dois requisitos excluem grandes gru-
pos de trabalhadores que se enquadram na 
intenção declarada do programa.

Trabalhadores sazonais, estudantes e já 
desempregados não deixaram de traba-
lhar devido à COVID-19, mas viram as suas 
perspetivas de emprego desaparecerem 
devido à pandemia. Este é um grupo muito 
grande. Cerca de um milhão de trabalha-
dores estavam desempregados antes de 15 
de março e não se qualificarão para o CERB 
ou um subsídio salarial. Existem cerca de 
400.000 trabalhadores sazonais no Cana-
dá, como aqueles que trabalham em  par-
ques no verão e profissionais de recreação 
que já estão a receber o aviso de que seus 
empregos não estarão lá neste verão. Exis-
tem milhões de estudantes no ensino se-
cundário e universitário que estão a procu-
rar trabalho inexistente para o verão.

Esses trabalhadores não se qualificam 
para o CERB dado que eles não deixaram o 
emprego. Há um milhão de trabalhadores 
que trabalham em vários empregos (par-

t-time) e podem ter perdido um emprego 
de tempo parcial, mas não o outro. Um 
exemplo são os profissionais de assistência 
a longo prazo que trabalhavam em período 
parcial em vários locais, mas agora preci-
sam restringir o seu emprego apenas a um 
único centro de assistência a longo prazo. 
Se os formuladores de políticas estiverem 
preocupados com as pessoas que ganham 
muito dinheiro e também tiram vantagem 
do benefício, eles podem fazer alterações 
no imposto de rendimento do próximo ano 
que permitirá ao Governo federal tributar 
parte ou todo o benefício para os trabalha-
dores que obtiveram rendimento acima de 
um determinado limite.

Os empregadores do setor público não 
são elegíveis ao subsídio salarial, mas al-
guns, como universidades e municípios, já 
perderam receita e estão a demitir traba-
lhadores ou a reduzir severamente as suas 
horas de trabalho. Permitir a reposição de 
empregadores no lugar do subsídio salarial 
permitiria aos trabalhadores manter aces-
so a quaisquer benefícios que eles possam 
ter negociado. Quase 1,5 milhão de traba-
lhadores por conta própria não recebem 
ajuda remunerada, e portanto também não 
se qualificam para o subsídio salarial. Mui-
tos trabalhadores autónomos criam vários 
contratos para sobreviver e perderam al-
gumas fontes de rendimento, mas não to-
das, tornando-as inelegíveis para o CERB.

Alguns trabalhadores que atualmente 
recebem benefícios de programas de as-
sistência social podem qualificar-se para 
o CERB, mas correm o risco de recuperar 
esses benefícios ou podem perder o acesso 
a serviços públicos críticos nos quais con-
fiam. O Governo federal não impôs ne-
nhuma restrição - os trabalhadores podem 
receber assistência provincial e isso não 
afetará a elegibilidade para o CERB. Ago-
ra as províncias devem fazer a sua parte e 
prometer não recuperar esses benefícios. 
Até agora, apenas o BC prometeu que não 
recuperaria o CERB.

Normalmente, elaboramos políticas de 
apoio que incentiva o trabalho, em vez de 
fornecer benefícios que desencorajam a ati-
vidade no mercado de trabalho, mas precisa-
mos fazer exatamente o oposto no momento. 
Os formuladores de políticas acostumados a 
garantir que o modelo de um programa atinja 
apenas o grupo pretendido precisam ajustar 
os seus limites de pensamento e lançar uma 
rede mais ampla. Vários remendos num sis-
tema já feito de retalhos serão lentos, confu-
sos e excluirão muitas pessoas que precisam 
de ajuda, resultando numa disseminação 
mais ampla da COVID-19.

O nosso sistema de saúde não tem capaci-
dade para nada além dos melhores cenários de 
propagação da COVID-19. Precisamos dar às 
medidas de saúde pública todo o apoio possí-
vel para limitar a propagação do vírus e evitar 
mortes desnecessárias. Um sistema de apoio 
ao rendimento simples e generoso, com am-
pla cobertura, tem pouca desvantagem nesse 
cenário e pode literalmente salvar vidas.

A corrida para o suporte 
finaceiro do governo

Peter Ferreira
Opinião
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O “George Clooney”
dos Açores
O Diretor Regional da Saúde dos Açores 
é o homem que lidera a crise sanitária do 
arquipélago, mas é também uma estrela 
nas redes sociais. Até tem um clube de 
fãs no Facebook que foi criado no dia 5 
de abril e já tem mais 33 mil seguidores. 
Uns pedem que seja condecorado, ou-
tros que se candidate a presidente do 
Governo regional ou até que seja pro-
movido a ministro da Saúde.

Tiago Lopes entra pela casa dos aço-
rianos todos os dias a meio da tarde 
com o boletim diário sobre o corona-

vírus. As gravatas, os pulôveres de todas as 
cores e feitios, cabelo grisalho e a clareza 
da mensagem do diretor regional da Saú-
de dos Açores têm cativado e até trazido 
algum sossego à população em tempos de 
pandemia. Ele é o rosto da gestão da crise 
sanitária nos Açores e tornou-se de tal ma-
neira mediático que já ganhou um grupo de 
seguidores no Facebook. Criado no dia 5 de 
abril, o Fãs de Tiaguim - diminutivo cari-
nhoso em dialeto açoriano para Tiaguinho 
- já se tornou viral e só em 24 horas ganhou 
20 mil novos consignatários. Ao fim da tar-
de de quarta-feira (8) já tinha mais de 33 
mil seguidores.

Todos parecem admirar a serenidade 
de Tiago Lopes na comunicação oficial dos 
números de infetados no arquipélago. Uns 
dizem que “é o rosto da tranquilidade”, ou-
tros dizem que “transmite segurança e com-
petência no que diz”. Até o tom de voz com 
que responde às perguntas mais difíceis e 
incómodas dos jornalistas ganhou adeptos. 

Já para não falar dos milhares de caricatu-
ras, memes e adaptações gráficas. Há mes-
mo uma publicação de uma internauta que 
mete a cabeça de Tiago Lopes no corpo de 
um jogador da seleção e escreve: “Se a Ma-
deira tem o Ronaldo, nós temos o Tiaguim.” 
Uma outra destaca as semelhanças com o 
ator George Clooney e chama-lhe “o George 
Clooney dos Açores”.

Brincadeiras à parte, os pedidos de conde-
coração são de perder a conta e há seguidores 
que vêm nele capacidade para “ser ministro 
da Saúde” ou mesmo “candidato a líder do 
Governo regional”.

Este fenómeno apanhou o diretor regional 
da Saúde dos Açores de surpresa. “Fui aler-
tado para isso pouco antes desta conversa e 
para ser sincero ainda nem tive tempo de ir 
espreitar. Mas isto para mim é uma surpresa, 
não sei quem teve a ideia e o que pretendia”, 
confessou Tiago Lopes, pouco depois de vol-
tar a entrar pelas casa dos açorianos adentro 
para dar as últimas do boletim do covid-19.

“Sem jeito” com alguns dos elogios, Tia-
go Lopes defende que tem tido uma postura 
normal face ao “enorme desafio”que é a luta 
contra o coronavírus. “O segredo, se é que o 
há, é o pôr-me no lugar de quem me escu-
ta. Já quando lidava com doentes sentia da 
parte deles uma necessidade de informação 
séria e credível, que isso os acalmava. Agora, 
como diretor regional tento fazer o mesmo”, 
explicou, lembrando que é muito difícil fazer 
passar a mensagem que realmente importa 
sem criar ruído.

DN/MS

Finançor garante querer 
contribuir para desenvolvimento 
da economia dos Açores
O grupo Finançor, que indicou esta 
quarta-feira (8) que notificou a Au-
toridade da Concorrência (AdC) da 
compra de duas empresas no setor 
alimentar, garante que a operação, 
a concretizar-se, “reforça o compro-
misso com o investimento no desen-
volvimento da economia” açoriana.

“A eventual concretização da tran-
sação reforça o compromisso com 
o investimento no desenvolvi-

mento da economia dos Açores, es-
tando, no entanto, dependente da não 
oposição da AdC e de todas as aprova-
ções regulamentares necessárias, bem 
como, de uma maior visibilidade sobre 
os impactos do atual contexto na evo-
lução da economia”, diz a empresa em 
nota enviada à imprensa.

Antes, havia sido revelado que a Fi-
nançor, do setor alimentar da Região 
Autónoma dos Açores, notificou a AdC 
da compra de duas empresas que re-
presentam naquela região marcas do 
grupo Jerónimo Martins.

“A Finançor notifica a aquisição do 
controlo exclusivo sobre a Marques, 
Comércio a Retalho e a Marques-Co-
mércio por Grosso”, lê-se no aviso pu-

blicado na página na Internet da AdC, 
que dá conta de a notificação ter sido 
feita na passada quinta-feira (2).

A Finançor integra a ‘holding’ do 
grupo Finançor, ativo em diversas ati-
vidades no setor alimentar nos Aço-
res, como fabrico e comercialização de 
alimentos compostos para animais, de 
farinhas, bolachas, massas, e de produ-
ção de carne de bovino, suíno e aves de 
capoeira, ovos e produção de leite, tu-
rismo e hotelaria, aquacultura e retalho 
especializado.

A Marques Grosso, uma das duas 
empresas que a Finançor quer ter o 
controlo exclusivo, desenvolve ativi-
dade na área da distribuição grossista 
alimentar, em parceria com o grupo 
Jerónimo Martins, explorando uma loja 
Recheio Cash & CarryAçores, na ilha de 
São Miguel.

A outra empresa, a Marques Retalho, 
desenvolve atividade na área da dis-
tribuição retalhista alimentar, através 
das lojas Sol*Mar, representando nos 
Açores a marca de produtos da marca 
da distribuição Pingo Doce, nas ilhas de 
São Miguel, Santa Maria e Pico.

AO/MS

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

d
ito

s:
 D

R

O Governo dos Açores indicou que, em 
época de Covid-19, estão ainda na re-
gião cerca de 100 turistas não residen-
tes, metade referentes a “estadias pro-
longadas” e outra metade referente a 
pessoas que “provavelmente sairão nos 
próximos dias”.

Dos “cerca de 100 turistas não re-
sidentes” que estarão na região, 
avançou a secretária regional com 

a tutela do Turismo, metade diz respeito a 
“estadias prolongadas” e a outra metade a 
“outras situações em trânsito” de pessoas 
que “provavelmente sairão nos próximos 
dias” dos Açores.

“Não se pode falar em atividade eco-
nómica nesta Páscoa”, prosseguiu a go-
vernante com a tutela do Turismo, Marta 
Guerreiro, falando em sede de comissão 
parlamentar, em reunião tida por video-
conferência.

O Governo dos Açores determinou, ainda 
em março, que o período de confinamento 
obrigatório de quem chega à região seria 
feito em unidades hoteleiras, “indepen-
dentemente da residência” das pessoas.

Neste momento, apenas a TAP efetua 
ainda voos entre o continente e os Açores 
(São Miguel e Terceira).

No que refere a comparativos económi-
cos no campo do Turismo entre 2019 e o 
presente ano, nomeadamente nas semanas 
mais recentes, Marta Guerreiro diz não ser 
ainda possível “quantificar as perdas”, já 
que os dados em análise dizem respeito a 
fevereiro, ainda “imunes a este contexto” 
da Covid-19.

“Em fevereiro estávamos a crescer 19% 
nos principais indicadores, nomeadamen-
te dormidas, face ao que tínhamos no ano 
anterior”, assinalou a secretária regional.

AO/MS

Açores têm perto de 100 turistas e metade deve sair “nos próximos dias”
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Covid-19: 
Pessoas que regressaram recentemente 
“devem valorizar todo o tipo de sintomas”

Bruna Gouveia, vice-presidente do IA-
Saúde, alertou esta quarta-feira (8) que 
“as pessoas que regressaram recente-
mente” à Região, “devem valorizar todo 
o tipo de sintomas” e “devem contactar 
a linha SRS24”.

Admitiu ainda que casos como o do 
Reino Unido, mas também de outros 
países com áreas de transmissão co-

munitária ativa merecem especial atenção. 
“Alertamos às pessoas que regressaram 
destes países, que devem estar atentas. As 
pessoas que regressaram recentemente 
devem valorizar todo o tipo de sintomas e 
contactar a linha SRS24”, frisou.

JM/MS

Junta de São Gonçalo 
distribui cabazes por famílias 

A Câmara Municipal do Funchal conti-
nua a mostrar-se empenhada em salva-
guardar a Causa Animal mesmo durante 
a atual crise de saúde pública que a Re-
gião enfrenta e procedeu, esta semana, 
à aquisição de material médico-veteri-
nário para o Centro de Recolha Muni-
cipal do Vasco Gil, no valor de 20 mil 
euros. A compra inclui vacinas e despa-
rasitantes diversos para cães e gatos, 
a par de vários outros medicamentos e 
equipamentos, tais como chips, serin-
gas e agulhas.

O presidente Miguel Silva Gouveia 
sublinha que “é importante não nos 
esquecermos, neste momento, das 

necessidades dos nossos animais. O Centro 
de Recolha do Vasco Gil continua em fun-
cionamento e esta é uma forma de garan-
tirmos que tem condições para fazê-lo nos 
próximos meses.”

Recordando que a Autarquia dinamizou, 
no Verão passado, a sua 1ª campanha mu-
nicipal contra o abandono animal, o presi-

dente reforça ainda que “temos todos, en-
quanto comunidade, de ter presentes não 
só os direitos dos animais, como os deveres 
a que estão sujeitos todos os seus portado-
res. Perante a situação que vivemos, im-
põe-se, por isso, reforçar a mensagem de 
que, para além dos animais fazerem parte 
da família, estes não são transmissores de 
Covid-19, pelo que não pode haver descul-
pas para abandoná-los nesta altura.”

Desde que o atual Executivo se encon-
tra em funções, “a Câmara Municipal do 
Funchal já investiu cerca de 1,2 milhões de 
euros na Causa Animal, sendo de recordar 
medidas emblemáticas como o facto de o 
Funchal ter sido a primeira Autarquia da 
Região a implementar o fim da eutanásia 
para animais errantes, a afetação de um 
médico veterinário de forma permanente 
aos serviços do Município, a abertura de 
um Centro Municipal de Esterilizações ou 
as importantes obras no Canil Municipal 
da Vasco Gil. O ano de 2019 ficou marca-
do pela criação de um Gatil Municipal nas 
instalações da Vasco Gil, de um Dog Park 
nos Jardins da Ajuda e pela aquisição de 
uma nova carrinha devidamente equipada 
para recolha de animais”, lê-se num co-
municado da CMF enviado esta semana às 
redações

JM/MS

Nos bens oferecidos nesta Páscoa estão 
produtos cedidos pelas empresas J. Nel-
son Abreu e a Ovo Girão.

“Na sua ação de proximidade, e de 
acordo com o seu programa social, 
a Junta de Freguesia de São Gonçalo 

procede à entrega de cabazes de compras, 
mensalmente, desde 2014”, recorda a Junta 
de Freguesia em nota divulgada esta quar-
ta-feira (8).

O presidente, Bruno Ferreira, sublinha 
que no atual quadro a autarquia tem rece-
bido pedidos de “inúmeras famílias afetadas 
pela Covid-19”. E deixa um “especial agra-
decimento ao Exmo. Sr. José Nelson Abreu, 
fundador da JNA, pela sua iniciativa e empe-
nho, por se ter aliado a nós, na doação dos 
cabazes deste mês de abril.”

O autarca acrescenta que a empresa tem 
sede em São Gonçalo e constitui “um maior 
motivo de satisfação, o facto desta empresa 
demonstrar a sua preocupação com o agra-
vamento das dificuldades económicas dos 
seus moradores. Para o sucesso desta inicia-
tiva importa também a participação dos Par-
ceiros de Negócios da JN.

Os agradecimentos são extensivos tam-
bém à empresa Ovo Girão que desta feita se 
aliou a este ato de solidariedade.”

Além da entrega de cabazes mensais, a 
Junta de Freguesia de São Gonçalo continua 
a funcionar em jornada contínua e a prestar 
apoio, especialmente à população sénior e 
de risco, nas deslocações ao supermercado, 
à farmácia, entre outras, informa ainda o au-
tarca.

JM/MS

Covid-19: 
“Não tem havido falta de 
medicamentos no Porto Santo”
O secretário Pedro Ramos garante não 
tem havido falta de medicamentos no 
Porto Santo. Disse ainda que qualquer 
eventual falta de material de combate à 
Covid-19 é reportada ao SESARAM, que 
depois procede à respetiva distribuição. 

“Tudo é informado aos serviços farma-
cêuticos do SESARAM, que enviam os 
medicamentos para o Porto Santo. 

Não tem havido falta de medicamentos”, 
reiterou o governante.

JM/MS

CMF reforça aquisição de material
veterinário durante a pandemia e apela
ao não abandono dos animais
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Capela das Babosas 
praticamente concluída
A reconstrução da Capela das Babo-
sas que foi devastada pela tragédia 
do 20 de fevereiro de 2010, no Monte, 
está quase concluída.

As operações de reconstrução inicia-
ram-se em julho de 2019, sendo que 
um mês depois Miguel Albuquer-

que, presidente do Governo Regional, es-
teve presente na cerimónia de lançamento 
da primeira pedra da obra de reconstru-
ção, no Largo das Babosas.

Recorde-se que a reconstrução da Ca-
pela gerou posições favoráveis e contrá-
rias. O padre José Luís Rodrigues chegou 
a abrir um debate com uma carta aberta 

a Miguel Albuquerque pedindo que re-
pensasse a decisão e alertou ainda para a 
inutilidade de reconstruir a capela.

Já a Diocese do Funchal garantiu que 
“todo o povo de Deus” queria a recons-
trução da capela das Babosas.

A empreitada, é da responsabilidade 
da Diocese do Funchal e financiada pelo 
Governo Regional.

No Caminho das Babosas, a Câmara 
Municipal do Funchal (CMF) procedeu à 
pintura do arruamento com linhas ama-
relas, eventualmente para evitar esta-
cionamento desordenado no futuro.

JM/MS
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Local 183 Toronto
1263 Wilson Ave., Ste. 200   
Toronto, ON   M3M 3G3   
Tel: (416) 241-1183 Fax: (416) 241-9845
Business Manager: Jack Oliveira
Local 493
584 Clinton Ave.  
Sudbury, ON   P3B 2T2  
Tel: (705) 674-2515 Fax: (705) 674-6728
Business Manager: Mike Ryan
Local 607
730 Balmoral St.
Thunder Bay, ON   P7C 5V3  
Tel: (807) 622 - 0607 Fax: (807) 622-0454
Business Manager: Terry Varga
Local 1036
395 Korah Road
Sault Ste. Marie, ON   P6C 4H5  
Tel: (705) 942-1036 Fax: (705) 942-1015
Business Manager: Wayne Scott

Local 183 East
560 Dodge St.  
Cobourg, ON   K9A 4K5  
Tel: (905) 372 - 1183 Fax: (905) 372-7488
Business Manager: Jack Oliveira
Local 506
3750 Chesswood Dr.  
Toronto, ON  M3J 2W6  
Tel: (416) 638 - 0506 Fax: (416) 638-1334
Business Manager: Carmen Principato
Local 625
2155 Fasan Dr.  
Oldcastle, ON  N0R 1L0  
Tel:  (519) 737-0373 Fax:  (519) 737-0380
Business Manager: Robert Petroni
Local 1059
56 Firestone Blvd.  
London, ON   N5W 5L4  
Tel: (519) 455 - 8083 Fax: (519) 455-0712
Business Manager: Jim MacKinnon

Local 183 Kingston
145 Dalton Ave., Unit 1  
Kingston, ON K7K 6C2  
Tel: (613) 542 - 5950 Fax: (613) 542-2781
Business Manager: Jack Oliveira
Local 527
6 Corvus Court  
Ottawa, ON   K2E 7Z4  
Tel: (613) 521 - 6565 Fax: (613) 521-6580
Business Manager: Luigi Carrozzi
Local 837
44 Hughson St. S.  
Hamilton, ON   L8N 2A7  
Tel: (905) 529 - 1116 Fax: (905) 529-2723
Business Manager: Manuel Bastos
Local 1089
1255 Confederation St.  
Sarnia, ON N7S 4M7
Tel: (519) 332 - 1089 Fax: (519) 332-6378
Business Manager: Mike Maitland

LiUNA Ontario Provincial District Council 
1315 North Service Road E., Suite 701 Oakville, ON L6H 1A7

Tel: (289) 291-3678 Fax: (289) 291-1120
www.liunaopdc.ca
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Páscoa à porta volta a provocar enchentes nos hipermercados
Clientes formaram filas enormes em su-
perfícies comerciais do Grande Porto. 
Situação já não se verificava desde que 
foi declarado o estado de emergência.

As filas pareciam intermináveis. Com 
o carrinho de compras e a tentar 
respeitar o distanciamento social, 

muitas pessoas acumulavam-se, na quar-
ta-feira (8), à porta de alguns super e hi-
permercados do Grande Porto. Era preciso 
esperar mais de meia hora para entrar.

O fenómeno, que já não se registava há 

mais de duas semanas, terá sido espoletado 
pela Páscoa que, mesmo sem as tradicio-
nais procissões, missas e viagens à terra, é 
para ser celebrada.

Isabel Ferreira mora ao lado do Conti-
nente de Rio Tinto, em Gondomar, onde 
na quarta-feira (8), ao início da tarde, a fila 
dava a volta à praceta. Já não via este ce-
nário desde que foi decretado o estado de 
emergência, há mais de duas semanas, e a 
população correu aos supermercados para 
abastecer despensas.

“Normalmente, venho fazer as compras 

durante a manhã”, começou por explicar 
a moradora, que comprou produtos da pa-
rafarmácia do estabelecimento comercial. 
Cuida da mãe com 88 anos e do neto com 13 
dias. É a única que pode vir à rua.

“Venho sempre pelas 8.30 da manhã e 
não costumo ter problemas. Agora, claro, 
receberam-se as reformas, há mais dinhei-
ro e a Páscoa está a chegar, por isso as pes-
soas vêm abastecer-se”, completou.

O cenário de filas extensas verificou-se 
em vários concelhos.

A ministra da Coesão Territorial, Ana 

Abrunhosa, afirmou que os mercados po-
dem manter-se abertos e as vendas ambu-
lantes são permitidas, como medida para 
ajudar os pequenos produtores a escoarem 
os produtos regionais. “Fizemos tudo para 
poder continuar a assegurar a distribuição 
destes produtos que, mesmo em tempos de 
pandemia, necessitamos de consumir”, re-
feriu. A ministra defendeu ainda que é pre-
ciso manter estas cadeias de distribuição e 
desafiou os produtores a organizarem-se 
nas plataformas digitais.

JN/MS

Pandemia

PORTUGAL

Médicos dizem que há doentes não Covid-19 a 
morrer porque ficam em “segundo plano”

A Ordem dos Médicos diz que aumen-
tou a mortalidade porque os doentes 
não Covid-19 estão a ser “relegados 
para segundo plano”. 

“Os indicadores que nos chegam 
sobre o excesso de morbilidade e 
mortalidade e algumas situações 

concretas de doentes mostram que, 
infelizmente, os doente não Covid-19, 
por falta de estratégia e organização da 
Tutela estão a ser relegados para segun-
do plano em patologias que não podem 
esperar”, denuncia o bastonário da Or-
dem dos Médicos, Miguel Guimarães, 
num comunicado, emitido nesta manhã 
de quinta-feira (9).

No comunicado, Miguel Guimarães 
ressalva que tem “noção” de que, com a 
atual situação de pandemia “é impossí-
vel conseguirmos manter toda a ativida-
de normal e responder aos doentes Co-
vid-19 no Serviço Nacional de Saúde”.

Contudo, o bastonário lembra que a 
Ordem sempre avisou que era preciso 
“que fosse feita uma reprogramação das 
agendas, salvaguardando os casos prio-

ritários e urgentes”.
“Não podemos aceitar que se esteja 

a fazer uma gestão meramente politi-
ca desta pasta, em que parece que só os 
números da pandemia importam e todas 
as outras doenças e mortes deixaram de 
existir”, vincou Miguel Guimarães.
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O Parlamento aprovou esta quarta-feira 
(8) a proibição dos cortes de água, luz 
e gás durante a pandemia de Covid-19. 
O PSD foi o único partido a votar tanto 
contra a proposta do BE como contra a 
do PCP.

Ambos os diplomas dependiam da 
posição do PS, partido que se reve-
lou assim decisivo para os viabili-

zar. O texto do BE foi aprovado com os vo-
tos contra de PSD e Iniciativa Liberal (IL); 
já no do PCP, o PSD votou contra e a IL e o 
Chega abstiveram-se.

A iniciativa dos bloquistas instava o Par-

lamento a adotar “medidas de emergência 
para responder à crise social” provocada 
pela Covid-19. A do PCP ia no mesmo sen-
tido, tendo os comunistas sublinhado a im-
portância da “proibição da interrupção de 
determinados serviços essenciais”.

Os dois documentos propunham o fim 
dos cortes de água, luz, gás e telecomuni-
cações durante o período em que o estado 
de emergência estiver em vigor. As empre-
sas dos setores respetivos passam a estar, 
por isso, impedidas de suspender esses ser-
viços mesmo em caso de incumprimento 
do pagamento.
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30 toneladas de material de proteção chegaram 
a Portugal e ficam em Lisboa
Com as pistas cheias de aeronaves pa-
radas, o aeroporto de Lisboa viu esta 
quinta-feira (9) aterrar mais um avião 
com material de proteção individual à 
Covid-19, num total de 30 toneladas que 
serão distribuídas pelos municípios da 
Área Metropolitana de Lisboa.

Proveniente da China, o avião freta-
do pela Câmara de Cascais aterrou 
pelas 7 horas e começou logo a ser 

descarregado, numa operação “abençoa-
da” pela chuva e monitorizada pela Polí-
cia de Segurança Pública (PSP).

“Este é o quarto avião que fretamos com 
material de proteção individual. O primeiro 
avião chegou no dia 26 de março, foi aliás o 
primeiro avião que chegou com material de 
proteção a Portugal”, avançou à Lusa Jorge 
Roquette Cardoso, adjunto do presidente 
da Câmara de Cascais (Carlos Carreiras, do 
PSD), que acompanhou o descarregamento 
da encomenda, debaixo de chuva, no aero-
porto de Lisboa.

Das 30 toneladas de material médico e 
de proteção individual contra a Covid-19 
que chegaram esta quinta-feira (9), metade 
será para Cascais e a outra metade para os 
restantes municípios da Área Metropoli-
tana de Lisboa (AML). Estes equipamentos 
integram o pacote de 100 toneladas enco-
mendado para a AML, cuja entrega foi dis-
tribuída em três voos diferentes - um que 
chegou na segunda-feira (6), com 20 tone-
ladas, o desta quinta-feira (9) e outro que 
está previsto para a próxima terça-feira 

(14), este com 50 toneladas de carga.
“Traz material que vai ser dividido en-

tre Cascais e as restantes câmaras da AML, 
numa parceria que se fez, dado que a Câ-
mara de Cascais, antecipadamente, conse-
guiu estabelecer canais de distribuição com 
a China”, indicou Jorge Roquette Cardoso, 
ressalvando que “este material está muito 
requisitado, é muito escasso”.

Após as operações de descarga e forma-
lidades alfandegárias, era “expectável” que 
as 30 toneladas de material ainda na quinta-
-feira (9) pudessem ser encaminhadas para 
o Centro Logístico de Cascais, em Alvide.

“Se esse for o caso, amanhã [sexta-fei-
ra, 10] já o material pode começar a ser 
levantado nas nossas instalações”, refe-

riu o representante da Câmara de Cascais, 
adiantando que o processo “é muito fácil, é 
só identificar o material, bater certo com o 
inventário”.

No global, as encomendas representam 
um investimento de 10 milhões de euros, 
dos quais “6,5 milhões de euros se desti-
nam aos outros municípios da AML”, mas 
liquidado agora pelo município de Cascais.

“Estamos numa altura de sermos solidá-
rios e, mais tarde, obviamente, cada uma 
das câmaras fará contas com o município de 
Cascais” explicou Jorge Roquette Cardoso.

Sobre a necessidade de avançar com 
novas encomendas, o representante da 
Câmara de Cascais assegurou que há uma 
atualização constante do ‘stock’, consi-

derando que com o material que chegou e 
com o que virá na próxima terça-feira (14) 
os municípios da AML vão “ficar bastante 
confortáveis”.

“Mas a máquina está a rolar e, havendo a 
necessidade de colocar novas encomendas, 
colocaremos. É preciso perceber que o fa-
tor antecipação é absolutamente determi-
nante para termos o stock, razão pela qual 
acabamos por fazer esta parceria com os 
outros municípios da AML, porque temos a 
máquina toda montada”, reforçou.

Quanto ao custo do material, Jorge Roque-
tte Cardoso disse que “são preços não só nor-
mais como até abaixo do que é normal, tendo 
em conta também as questões das quantida-
des que estão a ser encomendadas”.

Na distribuição pelas entidades públicas, 
a prioridade são profissionais que estão na 
linha da frente no combate à pandemia, 
nomeadamente médicos e enfermeiros, 
forças de segurança, bombeiros e funcio-
nários de lares.

Do material encomendado, indicou, 
constam 1,2 milhões de pares de luvas, dois 
milhões de máscaras, 200 mil batas, 50 mil 
viseiras e 30 mil óculos que se destinam a 
municípios da AML.

Para Cascais, as encomendas trazem dois 
mil fatos-macaco, 500 mil pares de luvas, 
dois milhões de máscaras, 10 mil toucas, 10 
tendas de proteção civil e 150 nebulizado-
res destinados a coletividades com vista à 
desinfeção das instalações
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Rostos da Emigração

No decurso dos últimos anos o acer-
vo bibliográfico sobre o fenómeno 
migratório tem sido profusamente 
enriquecido com o lançamento de um 
conjunto significativo de livros que 
têm ampliado o estudo e conheci-
mento sobre a história da emigração 
portuguesa.

Um desses exemplos que asseve-
ram a importância destas obras 
na análise e compreensão da 

emigração portuguesa, encontra-se 
vertido no livro “Rostos da Emigração” 
da autoria de Joaquim Tenreira Mar-
tins. Assistente social que durante lar-
gos anos trabalhou no Serviço Social e 
Jurídico da Embaixada de Portugal em 
Bruxelas – Secção Consular, onde pres-
tou apoio a milhares de compatriotas. 

Foi a pensar nesses milhares de emi-
grantes portugueses radicados no cen-
tro da Europa, que o autor escreveu em 
2017 esse livro que conta com chancela 
da Editora Orfeu. Um misto de livraria e 
de editora, dirigida desde o final dos anos 
90 pelo ativista cultural  Joaquim Pinto 
da Silva, e que tem sido o berço de várias 
obras preteridas pelos circuitos comer-
ciais e que manifestamente têm impor-
tância para a nossa cultura e para a sua 
expansão.

A obra, na esteira do primeiro trabalho 

que escreveu sobre a emigração “Visages 
de l’Émigration Portugaise”, publicado 
em Paris, assume-se declaradamente 
como uma homenagem aos emigrantes 
portugueses, os mesmos que segundo 
Joaquim Tenreira Martins “nunca apa-
recerão nas manchetes dos jornais”, mas 
que têm sido ao longo dos anos uma força 
motriz do desenvolvimento socioeconó-
mico das suas pátrias de origem e de aco-
lhimento. Muitas das vezes sem o devido 

reconhecimento de ambas as pátrias, e 
em vários casos com trajetórias de vida 
marcadas por dificuldades, situações 
de precariedade, doença, desemprego, 
abandono e solidão.

Como salienta Maria Manuela Aguiar, 
antiga Secretária de Estado da Emigração 
e das Comunidades Portuguesas, que as-
sina o prefácio de “Rostos da Emigração”, 
o livro constitui “uma viagem ao interior 
do mundo da realidade migratória por-

tuguês, de alguém que alia a experiência 
de anos e anos de contacto com situações 
concretas, difíceis e problemáticas a uma 
grande sensibilidade para o sofrimento 
de pessoas inadaptadas, marginalizadas, 
e que possui também um conhecimento 
das regulamentações jurídicas, das bu-
rocracias dos países de acolhimento, dos 
contornos das questões sociais que se 
colocam com premência, e que exigem 
soluções adequadas”. 

Daniel Bastos
Opinião
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O livro “Rostos da Emigração” do escritor Joaquim Tenreira Martins (esq.), entre várias sessões junto das comunidades portuguesas e no território nacional, foi lançado 
na cidade berço de Portugal em 2017, numa sessão de apresentação que esteve a cargo do historiador Daniel Bastos (dir.)

Há mais mil máquinas a chegar ao país 
e os intensivistas serão insuficientes. 
Formação deverá chegar a outros pro-
fissionais.

Os hospitais da Região Norte já re-
ceberam 127 ventiladores, entre 
doações, aquisições e emprésti-

mos. Na última remessa, em que foram 
distribuídos 144 daqueles equipamen-
tos pelo país, recebeu 48. Mas a estes 
juntam-se outros 19, que já tinham sido 
doados aos hospitais de S. João e de Santo 
António, e ainda 60 ventiladores empres-
tados por uma empresa.

Os números foram confirmados pelo 
presidente da Comissão de Acompanha-
mento da Resposta Nacional em Medicina 
Intensiva para a Covid-19. Na conferên-
cia de imprensa de quarta-feira (8), João 
Gouveia procurou desfazer dúvidas sobre 
a forma como estes equipamentos têm sido 
distribuídos pelos hospitais do país, mas os 
números apresentados não batiam certo.

O responsável esclareceu que os 144 ven-
tiladores distribuídos mais recentemente 
incluem os 78 que ficaram na Área Metro-
politana de Lisboa “por vontade expressa 
do doador”, três comprados pela Câmara 
de Cascais, e mais 63 (50 doados e 13 adqui-

ridos pela Administração Central do Siste-
ma de Saúde), dos quais 76% foram para o 
Norte.

A distribuição dos ventiladores pelo país 
tem vindo a ser criticada nos últimos dias, 
com várias vozes a apontarem uma alega-
da vantagem da Região de Lisboa e Vale do 
Tejo, quando o Norte é a região do país mais 
afetada pela pandemia.

O presidente da Comissão de Acompa-
nhamento da Resposta Nacional em Me-
dicina Intensiva para a Covid-19 voltou a 
frisar que, salvo os pedidos expressos dos 
doadores, os ventiladores são “entregues 
de acordo com critérios”, nomeadamente 
a “efetividade, a segurança e a urgência”. 
Mas ventiladores não bastam para tratar 
doentes e João Gouveia admitiu, na confe-
rência de imprensa, que o número de mé-
dicos intensivistas pode não ser suficiente 
para a quantidade de ventiladores que está 
a chegar a Portugal.

“Podemos chegar a um ponto em que 
não temos recursos humanos suficientes 
para os recursos materiais que estamos 
neste momento a instalar”, disse, acres-
centando que, à partida, já existe carência 
de medicina intensiva em Portugal.
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Região Norte já recebeu 127 ventiladores 
para tratar doentes infetados
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Páscoa suspensa

Sim, naquele ano privaram-me da pri-
mavera e de muitas coisas mais, mas 
eu, mesmo assim, floresci.

Gabriel Garcia Marquez, 
Amor nos Tempos de Cólera

Hoje é Sexta-feira Santa ou da Paixão, 
dia em que, depois de uma longa ago-
nia, Cristo desceu da cruz, onde foi cru-
cificado, para a derradeira viagem de 
regresso ao colo de sua mãe. Esta ima-
gem de Jesus morto nos braços da mãe 
- conhecida por Pietá - é uma das mais 
conhecidas esculturas de Michelangelo, 
que bem representa a dor maior que é a 
perda de um filho. Talvez, por isso, se te-
nha tornado tão icónica e reconhecida.

Se, na hora da intimidade do nasci-
mento, temos o encontro primeiro 
com a nossa mãe, já o decurso nor-

mal de uma vida dispensa esse mesmo 
encontro na hora final. Estamos prepa-
rados para assistir ao envelhecimento de 
pais e avós, para acompanhar o declínio 
a que a velhice os condena, até ao dia em 
que os perdemos e deles nos despedimos 
para sempre, numa aceitação resignada 
de que foi mais um ciclo que se fechou. O 
inverso já não é considerado aceitável, e 
lidamos muito mal com a ideia de poder 
vir a perder um filho, do adeus final, por-
que, para nós, os nossos filhos são sempre 
imortais. Não foi o caso de Jesus que, tendo 
ressuscitado ao terceiro dia, fez com que 
a tradição cristã passasse a consagrar-Lhe 
esse dia como o da Páscoa da Ressurreição. 
De acordo com o calendário litúrgico, va-
mos celebrá-la mais uma vez.

A primeira em confinamento obrigatório, 
desde que temos memória de existirmos. 

A primeira sem as tradicionais celebra-
ções religiosas, porque já não tocam os si-
nos na torre da igreja, nem a rua é atapeta-
da de alecrim e rosmaninho para, em cada 

aldeia, passar a procissão.
A primeira sem as numerosas reuniões fa-

miliares, vividas na intimidade de cada lar.
A primeira sem abraços, beijos, ou quais-

quer outras formas de cumprimentos que 
traduzam manifestações de carinho a pedir 
contacto físico. 

A primeira em que os afetos serão vividos 
à distância ditada pelas medidas de contro-
lo sanitário, ou plasmados no ecrã de um 
suporte tecnológico ao nosso alcance, que 
nos devolverá a imagem e a voz dos que nos 
são queridos. Nem sempre com a

nitidez que lhes pertencem, mas des-
focados pelas distorsões e cortes a que as 
emissões digitais estão condenadas. 

A primeira sem a liberdade de sair, sau-
dar, trocar amêndoas, ou cumprir a tradi-
ção de ofertar o folar ao afilhado. 

A primeira em que não esconderemos 
os ovos pela casa para que os mais novos 
os descubram, ajudados pelas enigmáticas 
pistas que lhes vamos dando. 

A primeira de mesa vazia porque falta 
gente para sentar à mesa, por mais que o Zé 
Luís Peixoto nos diga que seremos sempre 
os mesmos à mesa.

A primeira sem Dia de Pascoela, quando 
o Senhor Crucificado visitava e abençoava 
as casas que Lhe franqueavam a entrada.

A primeira do silêncio sepulcral, em que 
o adjetivo, originário de sepúlcro, pela 
primeira vez ganha corpo, alma e sentido, 
numa trindade nunca dantes conhecida.

A primeira sem o movimento das aves de 
arribação que, passageiras dos aviões que cru-
zavam os céus, também enchiam as estradas 
com estrangeiras matrículas da saudade. 

A primeira em que todas as fronteiras 
ergueram muros de controlo, e barraram a 
entrada aos regressos agendados.

A primeira em que, para bem de todos, 
fomos obrigados a renunciar a quase tudo 
que fazia parte do nosso quotidiano, até de 
sentir o cheiro da primavera. Mesmo as-
sim, como nos diz Gabriel Garcia Marquez, 
não deixámos de florir. 

O mesmo acontecerá com a Páscoa.  As 
palmas que, no passado Domingo de Ra-
mos, floriram dentro de nós, hão-de ga-
nhar flor numa próxima Páscoa - agora 
suspensa e adiada - que ninguém nos po-
derá roubar.

Aida Batista
Opinião
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Da pandemia ao pandemónio!

É quase impossível fugir aos comentá-
rios sobre esta pandemia que a todos 
afeta. Não porque não existam uma di-
versidade de outras situações desliga-
das deste tema que mereciam a atenção 
dos cidadãos, mas porque nesta fase em 
que se encontram a generalidade das 
sociedades e o pânico social que gras-
sa entre todos, não falar da Covid-19 é 
mascarar a mais importante preocupa-
ção que ocupa os nossos espíritos, por 
muito que já nos aborreça o martelar in-
formativo sobre o assunto.

Há milhares de mortos em todo o 
mundo e mais de um milhão de 
infetados por esta “peste” que não 

pára de se disseminar em todos os países, 
à exceção (pelo que nos é dito…) do país 
que lhe deu origem, a China!

Em Portugal, a 5 de março de 2020, a Co-
vid-19 já matou cerca de trezentas pessoas, 
aos quais se juntam mais de uma dezena de 
milhares de infetados, para além de outros 
tantos que, embora sob suspeita, ainda não 
foram diagnosticados por ausência de testes.

Embora a doença, segundo especialistas, 
esteja a desenvolver-se entre nós a um rit-
mo desacelerado, começamos no entanto a 
ter mais certezas do que ignoramos sobre 
ela, embora a quarentena a que todos (ou 
quase todos) nos submetemos pareça es-
tar a dar alguns resultados, prolongando 
infelizmente as nossas expectativas de nos 

vermos livres de tudo isto a curto prazo. E, 
se bem que precisemos de continuar con-
fiantes no que nos é dito pelas organizações 
mundiais e nacionais ligadas à saúde e por 
todo o séquito de especialistas e epidemio-
logistas que estudam este Covid-19, a natu-
reza deste vírus, a sua forma de contágio e a 
sua completa erradicação continuam a me-
recer dúvidas constantes e a colocar-nos 
perante o dilema de qual a melhor forma de 
o combater. Não está em causa acreditar-
mos em toda a charlatanice de curas mila-
grosas que invadem as redes sociais e muito 
menos a aceitação das baboseiras assassi-
nas de alguns líderes de países como Trump 
(e a sua anterior teoria da invulnerabilida-
de dos EUA aos efeitos da Covid-19), ou à 
“gripezinha” de Bolsonaro que, perante o 
eventual colapso das “suas” economias e a 
turbulência social que tal desencadeia em 
momentos pré-eleitorais vão, a muito cus-
to, admitindo alguns cuidados essenciais à 
vida dos seus cidadãos.

O que está verdadeiramente em causa na 
atual situação, para os cidadãos que cum-
prem “religiosamente” as indicações de 
prevenção das suas autoridades sanitárias 
e dos seus governantes, é a sua descon-
fiança na alteração das opiniões e os seus 
discernimentos sobre o combate a este 
vírus, bem como a interpretação dos seus 
desenvolvimentos. Em Portugal, perante 
a estupefação de alguns mais atentos pro-
motores da sua proteção, foi-nos afirma-
do que as máscaras serviam apenas para 
proteger os outros da nossa eventual infe-
ção e não nos protegerem a nós, pelo que 
eram dispensáveis para todos aqueles que 
não estavam infetados. Hoje, muito tempo 
após terem concluído que a infeção pode 
demorar dias a manifestar-se e nem todos 
os infetados apresentarem sintomas gerais 

de infeção, aconselham agora o 
uso geral de máscaras de pro-
teção. Conclusão: pensamos 
agora que a primeira indica-
ção não era correta e apenas 
tinha que ver com a falta de 
máscaras no país!...

As mesmas autoridades 
deram-nos uma explicação 
aceitável de que a Covid-19 
iria desenvolver-se numa cur-
va ascendente até um pico, para 
depois diminuir progressivamente. 
Para evitar esse pico, que iria saturar e 
fazer colapsar a nossa capacidade nacio-
nal de cuidados de saúde, tornava-se ne-
cessário “amortecer” esse nível máximo da 
curva ascendente, através do isolamento 
social (quarentena) o que, necessariamen-
te, prolongava o tempo em que esta estirpe 
continuaria entre nós. 

Todos os dias somos confrontados com 
os resultados nacionais desta epidemia e é 
com algum alívio que nos dizem que, pelo 
comportamento dos dados obtidos, a curva 
epidemiológica está estacionária num pa-
tamar, o que augura uma eventual descida 
para breve. Mas, muito recentemente, os 
epidemiologistas da Associação Nacional 
de Médicos de Saúde Pública vêm a público 
declarar que estão intrigados com a curva 
errática da epidemia, quanto à quantida-
de dos novos casos de infeção, o que não é 
normal neste tipo de doenças. Tal circuns-
tância leva-nos a pensar que essa “curva 
errática” se deve à também forma errática 
como têm sido feitos os testes de despista-
gem do vírus, por insuficiências do nosso 
Ministério da Saúde, influenciando errada-
mente os resultados diários das autoridades 
sanitárias e os cidadãos crentes numa me-
lhoria da situação. Conclusão: será que isto 

acontece apenas para nos ani-
mar ou deve-se a mais um caso semelhante 
à falta de máscaras, neste caso dos equipa-
mentos para realizar os testes?

Poderia ainda continuar a falar-vos so-
bre as orientações/exigências do Gover-
no português, neste estado de exceção em 
que nos encontramos, no que diz respeito 
às normas de segurança a adotar nas en-
tradas no país e na vigilância do confina-
mento dos nossos cidadãos mas, embora 
uma grade maioria os cumpra, os maus 
exemplos multiplicam-se não me deixan-
do capacidade de os comentar. Com tanta 
informação disseminada pelos órgãos de 
informação, uns só podem acontecer por 
negligência assumida e outros pela forma 
“simplex” do comportamento das autori-
dades policiais.

No meio desta pandemia que se poderá 
transformar num pandemónio, por falta de 
transparência dos órgãos competentes e da 
desconfiança que suscita, resta-me dese-
jar-vos: PROTEJAM-SE!

Luís Barreira
Opinião
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For over 35 years Leão D’Ouro 
has been dedicated to serving the 
community and taking care of our 
guests and staff. As the COVID-19 
virus continues to impact us all, 
we want to assure our guests that 
we are still here for you,

We will remain open to serve 
you for takeout business and 
for delivery via SkipTheDishes 
or UberEats.

Desejamos a todos uma feliz Páscoa

Vem da era medieval e nunca foi interrompida
Deixo aqui uma breve história das tradições pascais no Minho

Será que vale a pena não haver visita 
pascal?

Sim vale a pena, todos os dias os números 
aumentam e não se vai correr o risco de 
andar de casa em casa sujeitos a passar 

ou receber o dito vírus, esse que já chateia de 
tanto se ouve falar nele. 

Páscoa: para quem não sabe, o Compas-
so Pascal ou Visita Pascal como assim é co-
nhecida, significa a Cruz com a imagem do 
Crucificado. Já existia entre os romanos, tor-
nou-se para os cristãos após a ressurreição 
de Jesus, sinal de redenção e glória, por isso 
é que a cruz de Jesus Cristo é adornada e per-
fumada como emblema de fé e acompanha o 
pároco quando ele na alegria pascal vai ben-
zer as casas dos seus paroquianos. A origem 
do Compasso não é levar a cruz a beijar a casa 
dos cristãos, mas sim benzer as suas casas, li-

turgicamente dentro da celebração do tríduo 
pascal. O adorar e beijar da cruz fazia-se nas 
igrejas em dia de Sexta-Feira Santa, como 
muitos têm conhecimento - ainda hoje, em 
várias cidades, se mantém a tradição de fa-
zer a visita às igrejas e capelas na Sexta-Fei-
ra Santa, mas no Minho especialmente. A 
verdadeira tradição é a Visita Pascal no do-
mingo: as portas abrem-se a Jesus Cristo e a 
toda a população, é uma festa que por razões 
que todos sabemos este ano foi cancelada. 
Eu tenho lembranças de quando miúdo do 
Domingo de Páscoa que nunca me esqueço: 
sair de casa de manhã e entrar para almoçar, 
voltar a sair e só regressar pela noite dentro 
depois do Compasso Pascal terminar a visita 
a todas as casas com a porta aberta. No final, 
era um grupo como família: o padre já nos es-
perava de um ano para outro. Não faltavam 
os doces, as amêndoas... Parece que naquele 
domingo o cheiro era diferente e, na realida-
de, era tudo perfumado - até os tremoços ti-
nham outro sabor, era uma tradição não fal-
tar tremoços na altura da Páscoa. São coisas 
como estas que fazem com que os minhotos 
se sintam diferentes. Infelizmente este ano 
não vai haver aquilo que para muitos de nós é 

uma tradição e para a qual ninguém esperava 
uma interrupção.

Páscoa no Alto Minho tem um sabor dife-
rente, quando digo sabor refiro-me à forma 
como as pessoas festejavam este dia - anti-
gamente, o “Dia da Cruz”, era encabeçado 
pelo sacerdote paramentado de chapéu de 
três-bicos, sotaina, sobrepeliz e estola, era 
acaudatado pelo mordomo da cruz, os mo-
ços da caldeira, da campainha e das esmolas, 
os homens de opas que recolhiam o folar do 
abade e as pessoas mais “santóginhas” da 
paróquia, acompanhados por alguns toca-
dores de bombos, etc., (ainda hoje acontece 
só não se vestem da mesma forma). As casas 
que “abriam a porta à cruz” eram prepara-
das de antemão: limpeza geral para aliviar 
o sarranho, profusão de adornos de flores e 
motivos vegetalistas à entrada, ervas odo-
ríferas espalhadas na cozinha ou sala fadada 
à visita, cheirosas malvas e alecrins, no fito 
de atenuar os odores incómodos do sarro e 
do cortelho do gado... Sim, porque as casas 
dos agricultores eram assim mesmo, viviam 
por cima e os animais em baixo - funciona-
va como aquecimento. As pessoas botavam 
nas camas as melhores colchas, as lindíssi-

mas toalhas de linho saíam airosas das arcas 
onde recolhiam o ano inteiro, os caminhos 
eram alcatifados com giestas, urzes e ramos, 
um tapete verde que ligava umas casas às ou-
tras, as pessoas vestiam as melhores roupas, 
as moças saíam usando do melhor que havia, 
mostravam a riqueza da família com o ouro 
ao pescoço - isto era usado pela próxima a 
casar, aquela que já tinha namorado confir-
mado -, os familiares faziam inveja e mos-
travam que ali havia algo, havia que segurar 
o moço... Era tudo muito simples e bonito: o 
mordomo dava o crucifixo a beijar aos pre-
sentes ajoelhados, em respeito da primazia 
hierárquica estabelecida a partir do dono da 
casa, e todos com o fato de ver a Deus, por 
cima das ceroilas de estopa, beijavam a cruz 
com gravidade.

Como o espaço é pouco, não se esqueçam 
de preparar um bom cabritinho do monte 
assado no forno e bem regado com um bom 
verde tinto.

Este moço termina a desejar uma Santa 
Páscoa a todos os leitores. Um grande abraço 
para todos já que não o podemos fazer pes-
soalmente.

Augusto Bandeira
Opinião
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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
Todas as semanas Adriana Marques 
e Catarina Balça trazem-vos o mun-
do online para o vosso ecrã. Todos os 
conteúdos que se tornaram virais, vai 
ser visto também por si! Sempre em 
português, destacando sempre o que 
de passa por  Portugal, pelo Brasil e 
Canadá. 

O mundo das redes socias na Camões 
TV. 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 18hSab 15h

Esta semana, Carmo Monteiro traz-
-nos o 36º Aniversário do Rancho Fol-
clórico da Casa da Madeira de Toronto, 
o único rancho folclórico a represen-
tar aquele arquipélago no Canadá e a 
Festa das Amigas, que junta mais de 
1000 mulheres de todas idades num 
ambiente de solidariedade para anga-
riação de fundos que revertem a favor 
do Princess Margaret Cancer Centre, o 
maior centro de investigação científica 
para a cura do cancro do Canadá e o 
quinto maior do mundo.  

Victoria Hipolito, a jovem lusodes-
cendente que terminou o seu PhD 
em Molecular Science, na Ryerson 
University, agraciada com as mais 
altas distinções pelo seu desempen-
ho académico, estará esta semana à 
conversa com Manuel DaCosta.

Sat 9pm

The Toronto Historic Landmark ser-
ies….we will give you an insight into 
the landmarks that we will be cov-
ering over the next six months with 
comments and interviews from folks 
that can speak with knowledge and 
experience about these locations 
and the forgotten treasures that are 
associated with these spots. We will 
also detail some of the Toronto art 
scene and how you can get your art 
appraised and how to catalogue it. 
We will highlight the pros and cons of 
the art scene not only in Toronto, but 
globally and how to use certain tools 
that will give you an idea of what you 
may have, and the value associated 
with that art piece.

Sun 9:30pm

Jorge Palma, o músico poeta trovador 
que em 2020 chegará aos 70 anos, 
junta-se a Rui Veloso, o pai do rock por-
tuguês, e aos Xutos e Pontapés naquela 
que foi das primeiras entrevistas sem 
o fundador Zé Pedro, no It’s Showtime 
desta semana.

Dom 17h

Fique a conhecer um pouco me-
lhor a Casa dos Açores do Ontário 
e o Centro Comunitário Amor da 
Pátria em Toronto, na companhia 
de Joana Leal.

Sab 16h

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

Dom 9h30

Sab 14h30

Conhece o folar da Páscoa de Vale de 
Ílhavo?  Francelina Vidal, padeira há 
mais de 40 anos sabe qual o segredo 
desta iguaria. Descubra tudo nesta  
deliciosa reportagem de fazer crescer 
água na boca. 

Seg-Sex 19h

Um espaço de informação para lhe 
dar a conhecer tudo o que se passa 
no país e no mundo.

Sempre em português e sempre na 
Camões TV!

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

Sat 10pm

No Body&Soul desta semana vamos 
ao Jétique Christmas Market, onde 
tudo é delicioso, natural e amigo da 
saúde. Descobrimos o poder da co-
munidade na produção de bens lo-
cais que nos fazem bem ao corpo e 
à alma.

Dom 16h

Join Stella Jurgen visiting art galleries, 
museums and events where we inter-
view  curators, organizers and artists. 
Be Inspired by “Stella’s Studio” on 
Camões TV.

Sun 9pm

Não importa o ritmo,o lugar,o momento 
nem os olhares, dançar faz bem ao 
corpo e à alma. Esta semana no Espaço 
Mwangolé, fomos ao encontro do 
professor de dança Cesar Muchochoma 
“Pulga”. Assistimos a uma das suas 
aulas de dança e conversamos sobre 
a sua vida artística. Teremos o habitual 
momento musical e o Top das músicas 
mais tocadas no programa de rádio 
Espaço Mwangolé da Camões Rádio.

Dom 18h30

21h00 Caminhos Da História

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, 15 DE ABRIL
 06h00 Musicbox

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Espaço Mwangolé

09h30 Espaço Comunidade

10h00 Here’s the Thing

10h30 Wisdom of Wealth

11h00 Musicbox 

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 We Need To Talk

 14h00 Musicbox 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Wisdom of Wealth 

16h00 Roundtable

17h00 Stella’s Studio

17h30 Musicbox

18h00 Musicbox 

19h00 Camões TV Notícias

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, 16 DE ABRIL
 06h00 Musicbox

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Stella’s Studio

10h30 Portugal à Vista

11h00 Musicbox 

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 We Need To Talk

 14h00 Musicbox 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Espaço Mwangolé

16h00 Timeline

17h00 Forgotten Treasures

17h30 Nós Por Cá

18h00 Musicbox 

19h00 Camões TV Notícias

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,17 DE ABRIL
 06h00 Musicbox

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 It’s Showtime

10h30 Espaço Mwangolé

11h00 Musicbox 

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 We Need To Talk

 14h00 Musicbox 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Espaço Comunidade 

16h00 Nós Por Cá 

16h30 Forgotten Treasures

17h00 Body & Soul

17h30 Musicbox

18h00 Roundtable

19h00 Camões TV Notícias

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, 11 DE ABRIL
 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 A Rebentação (Documentário)

 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, 12 DE ABRIL
 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 Ouro Branco (Documentário)

 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, 13 DE ABRIL 
 06h00 Musicbox 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Espaço Comunidade

 09h00 Caminhos Da História

09h30 Body & Soul

10h00  Timeline

11h00 Musicbox

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 We Need To Talk

 14h00 Musicbox 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Estação de Serviço

16h00 Espaço Mwangolé

16h30 Glitter Show

17h00 Portugal À Vista

17h30 Stella’s Studio

18h00 Musicbox

19h00 Camões TV Notícias

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, 14 DE ABRIL
 06h00 Musicbox

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Roundtable

11h00 Musicbox

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 We Need To Talk

 14h00 Musicbox 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Nós Por Cá 

16h00 Espaço Comunidade

16h30 Portugal À Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 It’s Showtime

18h00 Musicbox 

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Imperdíveis

20h00 Timeline
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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
Todas as semanas Adriana Marques 
e Catarina Balça trazem-vos o mun-
do online para o vosso ecrã. Todos os 
conteúdos que se tornaram virais, vai 
ser visto também por si! Sempre em 
português, destacando sempre o que 
de passa por  Portugal, pelo Brasil e 
Canadá. 

O mundo das redes socias na Camões 
TV. 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 18hSab 15h

Esta semana, Carmo Monteiro traz-
-nos o 36º Aniversário do Rancho Fol-
clórico da Casa da Madeira de Toronto, 
o único rancho folclórico a represen-
tar aquele arquipélago no Canadá e a 
Festa das Amigas, que junta mais de 
1000 mulheres de todas idades num 
ambiente de solidariedade para anga-
riação de fundos que revertem a favor 
do Princess Margaret Cancer Centre, o 
maior centro de investigação científica 
para a cura do cancro do Canadá e o 
quinto maior do mundo.  

Victoria Hipolito, a jovem lusodes-
cendente que terminou o seu PhD 
em Molecular Science, na Ryerson 
University, agraciada com as mais 
altas distinções pelo seu desempen-
ho académico, estará esta semana à 
conversa com Manuel DaCosta.

Sat 9pm

The Toronto Historic Landmark ser-
ies….we will give you an insight into 
the landmarks that we will be cov-
ering over the next six months with 
comments and interviews from folks 
that can speak with knowledge and 
experience about these locations 
and the forgotten treasures that are 
associated with these spots. We will 
also detail some of the Toronto art 
scene and how you can get your art 
appraised and how to catalogue it. 
We will highlight the pros and cons of 
the art scene not only in Toronto, but 
globally and how to use certain tools 
that will give you an idea of what you 
may have, and the value associated 
with that art piece.

Sun 9:30pm

Jorge Palma, o músico poeta trovador 
que em 2020 chegará aos 70 anos, 
junta-se a Rui Veloso, o pai do rock por-
tuguês, e aos Xutos e Pontapés naquela 
que foi das primeiras entrevistas sem 
o fundador Zé Pedro, no It’s Showtime 
desta semana.

Dom 17h

Fique a conhecer um pouco me-
lhor a Casa dos Açores do Ontário 
e o Centro Comunitário Amor da 
Pátria em Toronto, na companhia 
de Joana Leal.

Sab 16h

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

Dom 9h30

Sab 14h30

Conhece o folar da Páscoa de Vale de 
Ílhavo?  Francelina Vidal, padeira há 
mais de 40 anos sabe qual o segredo 
desta iguaria. Descubra tudo nesta  
deliciosa reportagem de fazer crescer 
água na boca. 

Seg-Sex 19h

Um espaço de informação para lhe 
dar a conhecer tudo o que se passa 
no país e no mundo.

Sempre em português e sempre na 
Camões TV!

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

Sat 10pm

No Body&Soul desta semana vamos 
ao Jétique Christmas Market, onde 
tudo é delicioso, natural e amigo da 
saúde. Descobrimos o poder da co-
munidade na produção de bens lo-
cais que nos fazem bem ao corpo e 
à alma.

Dom 16h

Join Stella Jurgen visiting art galleries, 
museums and events where we inter-
view  curators, organizers and artists. 
Be Inspired by “Stella’s Studio” on 
Camões TV.

Sun 9pm

Não importa o ritmo,o lugar,o momento 
nem os olhares, dançar faz bem ao 
corpo e à alma. Esta semana no Espaço 
Mwangolé, fomos ao encontro do 
professor de dança Cesar Muchochoma 
“Pulga”. Assistimos a uma das suas 
aulas de dança e conversamos sobre 
a sua vida artística. Teremos o habitual 
momento musical e o Top das músicas 
mais tocadas no programa de rádio 
Espaço Mwangolé da Camões Rádio.

Dom 18h30

21h00 Caminhos Da História

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, 15 DE ABRIL
 06h00 Musicbox

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Espaço Mwangolé

09h30 Espaço Comunidade

10h00 Here’s the Thing

10h30 Wisdom of Wealth

11h00 Musicbox 

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 We Need To Talk

 14h00 Musicbox 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Wisdom of Wealth 

16h00 Roundtable

17h00 Stella’s Studio

17h30 Musicbox

18h00 Musicbox 

19h00 Camões TV Notícias

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, 16 DE ABRIL
 06h00 Musicbox

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Stella’s Studio

10h30 Portugal à Vista

11h00 Musicbox 

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 We Need To Talk

 14h00 Musicbox 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Espaço Mwangolé

16h00 Timeline

17h00 Forgotten Treasures

17h30 Nós Por Cá

18h00 Musicbox 

19h00 Camões TV Notícias

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,17 DE ABRIL
 06h00 Musicbox

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 It’s Showtime

10h30 Espaço Mwangolé

11h00 Musicbox 

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 We Need To Talk

 14h00 Musicbox 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Espaço Comunidade 

16h00 Nós Por Cá 

16h30 Forgotten Treasures

17h00 Body & Soul

17h30 Musicbox

18h00 Roundtable

19h00 Camões TV Notícias

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, 11 DE ABRIL
 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 A Rebentação (Documentário)

 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, 12 DE ABRIL
 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 Ouro Branco (Documentário)

 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, 13 DE ABRIL 
 06h00 Musicbox 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Espaço Comunidade

 09h00 Caminhos Da História

09h30 Body & Soul

10h00  Timeline

11h00 Musicbox

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 We Need To Talk

 14h00 Musicbox 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Estação de Serviço

16h00 Espaço Mwangolé

16h30 Glitter Show

17h00 Portugal À Vista

17h30 Stella’s Studio

18h00 Musicbox

19h00 Camões TV Notícias

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, 14 DE ABRIL
 06h00 Musicbox

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Roundtable

11h00 Musicbox

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 We Need To Talk

 14h00 Musicbox 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Nós Por Cá 

16h00 Espaço Comunidade

16h30 Portugal À Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 It’s Showtime

18h00 Musicbox 

19h00 Camões TV Notícias

19h30 Imperdíveis

20h00 Timeline
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Donald Trump terá sido informado sobre 
a existência do novo coronavírus no final 
de novembro do ano passado. Só que ig-
norou os avisos.

A notícia foi avançada esta quinta-
-feira (9) pela “ABC News”. Donald 
Trump ignorou todos os avisos des-

de novembro de 2019 sobre o novo vírus 
nomeado SARS-COV-2 pelos serviços se-
cretos do seu país. Agora, Trump acusa a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) de 
querer beneficiar a China.

Foi em novembro do ano passado, depois 
de muitas mensagens intercetadas pelos 

serviços secretos norte-americanos a con-
firmar que estaria na iminência um vírus 
desconhecido a contaminar toda uma ci-
dade, a de Wuhan, influenciando padrões 
de vida, de negócios e constituindo uma 
ameaça para a população.

A “ABC News” relata que foi escrito um re-
latório entregue à administração Trump e que 
alertava para um “acontecimento cataclísmi-
co”. A estação de televisão dos Estados Unidos 
cita fontes ligadas ao Governo de Washington. 

Presidente Trump avisado ao detalhe

Dizem ainda as fontes que os alertas cul-

minaram, no início de janeiro, com uma 
explicação detalhada do problema no brie-
fing diário do Presidente sobre assuntos 
dos serviços secretos. Ora, para que esta 
abordagem aconteça, tem primeiro de pas-
sar por semanas de verificação e análise, de 
acordo com elementos que trabalharam em 
reuniões presidenciais de administrações 
republicana e democrata.

Certo é que os avisos terão sido desvalo-
rizados e os Estados Unidos são hoje o país 
do mundo com mais casos de Covid-19, 
com muitas baixas diárias.

Desde que o novo coronavírus chegou ao 

país, Donald Trump tem apontado o dedo à 
China e acusa também a OMS de se ter “en-
ganado” na análise à Covid-19.

Numa das últimas conferências de im-
prensa, Trump chegou a dizer que foi há 
pouco tempo que “acordou” para o verda-
deiro problema da pandemia.

A pandemia da Covid-19 matou mais de 
87 mil pessoas em todo o mundo desde que 
a doença surgiu em dezembro e mais de 
1,5 milhões estão infetados em 192 países, 
segundo um balanço da AFP na manhã de 
quinta-feira (9).

JN/MS
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Previsão

Pandemia pode causar mais 500 milhões de pobres no Mundo
A organização não-governamental 
(ONG) Oxfam estima que a pandemia 
do novo coronavírus pode colocar mais 
de 500 milhões de pessoas em situação 
de pobreza, na ausência de medidas de 
apoio aos países mais desmunidos.

No relatório intitulado “O Preço da 
Dignidade”, a Oxfam indicou que 
entre seis a oito por cento da popula-

ção mundial podem cair na pobreza, devido 
à paragem das economias para controlar a 
propagação do vírus.

“Isto pode significar à escala mundial 
um recuo de 10 anos na luta contra a po-
breza e um recuo de 30 anos em certas re-
giões, como a África subsariana, o Médio 
Oriente ou a África do Norte”, com mais 
de metade da população mundial ameaça-
da de cair em situação de pobreza após a 

pandemia, acrescentou a ONG.
O aviso da Oxfam foi divulgado antes 

das reuniões, previstas para este mês, do 
Fundo Monetário Internacional (FMI) e do 
Banco Mundial, bem como os ministros 
das Finanças do G-20, que se vão desen-
rolar de forma digital.

Sem sistemas de proteção social, os paí-
ses mais pobres vão ser os mais afetados, 
tal como as populações com menos recur-
sos, designadamente as mulheres.

Para evitar estes cenários, a Oxfam re-
comendou a atribuição de uma ajuda fi-
nanceira direta às pessoas mais afetadas, 
um apoio prioritário às pequenas empre-
sas e o condicionamento da ajuda finan-
ceira às maiores a medidas que tomem em 
favor das populações favoráveis.

A Oxfam defendeu também a anulação 

este ano dos reembolsos da dívida por parte 
dos países mais pobres, citando o exemplo 
do Gana, que poderia “fornecer 20 dólares 
por mês a cada um das suas 16 milhões de 
crianças, pessoas com limitações e pessoas 
idosas do pais durante seis meses”, se fosse 
libertado dos prazos de pagamento da dívi-
da.

Entre as outras recomendações da Ox-
fam estão o aumento dos recursos do FMI 
para lhe permitir ajudar os países mais po-
bres, o aumento imediato da ajuda pública 
ao desenvolvimento dos países dadores e 
a criação urgente de impostos de solida-
riedade sobre os lucros extraordinários, as 
maiores fortunas, os produtos financeiros 
especulativos e as atividades com um im-
pacto negativo sobre o ambiente.

JN/MS
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Trump ignorou informações sobre 
“acontecimento cataclísmico” da Covid-19
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O Centro Europeu de Doenças admite 
o uso generalizado de máscaras pela 
população em locais fechados e com 
muita gente, apenas como complemen-
tar à etiqueta respiratória e distância de 
segurança para reduzir a transmissão de 
Covid-19.

Num relatório técnico agora divulga-
do, o Centro Europeu de Prevenção 
e Controlo de Doenças (ECDC) aler-

ta que com o uso das máscaras há o risco 
de uma falsa sensação de segurança por-
que pode levar as pessoas a distraírem-se, 
por exemplo, da distância física, alertando 
também que é importante saber remover a 
máscara e que a remoção de forma errada 
pode aumentar o risco.

“Existe o risco de que a remoção inade-
quada da máscara, o manuseio de uma más-
cara contaminada ou uma tendência maior 
de tocar na cara durante o uso de máscaras 
por pessoas saudáveis possa realmente au-
mentar o risco de transmissão”, alerta.

Aconselha a que qualquer recomendação 
sobre o uso de máscaras faciais na comu-
nidade “leve em consideração a falta de 
evidência, a oferta deste material e os pos-
síveis efeitos colaterais negativos”.

“Não se sabe o quanto o uso de máscaras 
na comunidade pode contribuir para uma 
diminuição na transmissão, para além das 
outras medidas”, frisa.

Assim, admite o uso em locais fechados 
com muita gente, como centros comerciais 
e supermercados, quando se usa os trans-

portes públicos e em certas procissões, 
como os elementos das forças de segurança 
e comerciantes que atendem ao público, se 
não estiverem por detrás de um vidro/acrí-
lico de proteção.

Os peritos do ECDC defendem também 
que o uso de máscaras médicas pelos pro-
fissionais de saúde deve ter prioridade so-
bre o uso na comunidade.

O Centro Europeu de Controlo de Doen-
ças sublinha que o uso de máscaras faciais 
na comunidade deve ser considerado “ape-
nas como uma medida complementar e não 
como uma substituição das principais medi-
das preventivas recomendadas para reduzir 
a transmissão na comunidade”, como o dis-
tanciamento físico, o ficar em casa quando 
estiver doente, o teletrabalho, a etiqueta 
respiratória, a higiene frequente das mãos e 
o evitar tocar no nariz, olhos e boca.

Quanto ao uso de máscaras faciais médi-
cas por todos os profissionais de saúde que 
não prestam atendimento a pacientes com 
Covid-19, o ECDC diz que pode igualmente 
ser considerado como uma medida adicio-
nal para reduzir a transmissão da doença 
em ambientes de saúde.

“Não foram definidas estratégias ótimas, 
mas qualquer estratégia precisa de levar 
em consideração a disponibilidade de más-
caras médicas, a extensão da transmissão 
da comunidade e as contramedidas atual-
mente em vigor. Vários estabelecimentos 
de saúde europeus já exigem que todo o 
pessoal de saúde use uma máscara médica 
durante o trabalho, refere a nota do ECDC.

A propósito da falta de material de pro-
teção, sobretudo máscaras, o ECDC diz que 
o uso de máscaras faciais não médicas, fei-
tas de vários tecidos, pode ser considerado, 
“especialmente porque as máscaras médi-
cas devem ser priorizadas para uso como 
equipamento de proteção individual pelos 
profissionais de saúde”

Contudo, lembra que esta recomendação 
se baseia “em evidências indiretas limita-
das” quanto ao uso de máscaras faciais não 
médicas “como meio de controlo na ori-

gem”.
Diz que existem evidências “indiretas e 

limitadas” que mostram que as máscaras 
faciais não médicas feitas de vários ma-
teriais “podem diminuir a liberação no 
ambiente de gotículas respiratórias pro-
duzidas pela tosse”, mas sublinha que es-
tas máscaras são menos eficazes do que as 
médicas como meio de controle da fonte de 
transmissão.

“Não existem padrões estabelecidos para 
máscaras faciais não médicas. Uma das 
vantagens das máscaras não médicas fei-
tas de tecido ou outros tecidos é que elas 
podem ser feitas facilmente e podem ser 
lavadas e reutilizadas”, refere o ECDC, su-
blinhando que várias máscaras faciais não 
médicas demonstraram ter “uma eficiência 
de filtro muito baixa (2-38%)”.

Para fins de comunicação, “é importante 
enfatizar que as pessoas que usam máscaras 
na comunidade desejam proteger os seus 
concidadãos, no caso de estarem infetadas”.

“Usar uma máscara não deve ser mal in-
terpretado (...). Usar uma máscara não é 
um ato de egoísmo e deve ser promovido 
como um ato de solidariedade”, sublinha.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saú-
de (DGS) disse na segunda-feira (6) que se 
mantém alinhada com a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) e com o ECDC sobre a 
utilização de máscaras pela generalidade 
da população e que está a analisar pareceres 
que pediu sobre esta matéria.

JN/MS

Norberto Paiva
Tel: 905-636-8860
Cell: 416-791-6651 
windmill@bellnet.ca

CONCRETE AND DRAIN WORK

Deseja uma
Feliz
Páscoa
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Centro Europeu de Doenças admite uso de máscaras 
em locais com muita gente

Pandemia
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UE reconhece que África está “sob enorme 
pressão” e teme consequências
Josep Borrell, chefe da diplomacia da 
União Europeia, afirmou que, “em Áfri-
ca, as consequências da atual pandemia 
podem ser de uma escala completamen-
te diferente do que acontece noutras 
partes do mundo”.

O chefe da diplomacia da União Eu-
ropeia (UE), Josep Borrell, disse 
esta quarta-feira (8) que África está 

“submetida a uma enorme pressão” devi-
do à covid-19, temendo as consequências 
da pandemia no continente, por serem de 
uma “escala completamente diferente”. 
“Insisto que África é uma prioridade para 
a UE e estamos cientes de que o continen-
te está submetido a uma enorme pressão”, 
declarou o Alto Representante da UE para a 
Política Externa, falando numa videocon-
ferência de imprensa a partir de Bruxelas.

Respondendo a questões após uma vi-
deoconferência de ministros do Desenvol-
vimento da UE, na qual foi discutida a ajuda 
da União aos países parceiros em desen-
volvimento, Josep Borrell notou que, “em 
África, as consequências da atual pandemia 
podem ser de uma escala completamente 
diferente do que acontece noutras partes 
do mundo”. “Os países africanos têm ne-
cessidades de saúde imediatas e vão en-
frentar consequências económicas e sociais 
desta pandemia”, sublinhou o responsável.

As declarações de Josep Borrell foram 
feitas no mesmo dia em que a Comissão 
Europeia anunciou que vai destinar 3,25 
mil milhões de euros a África, de um total 
de 15,6 mil milhões de euros que vai dis-
ponibilizar aos países em desenvolvimen-
to, visando apoiar o continente africano a 
combater a pandemia de covid-19. E sur-
gem também um dia depois de a presidente 
da Comissão Europeia, Ursula von der Le-
yen, ter anunciado que a UE iria mobilizar 
15 mil milhões de euros para ajudar países 
africanos e outros parceiros a ultrapassa-

rem a crise gerada pela covid-19, visando 
“colmatar necessidades prementes”.

Bruxelas explicou esta quarta-feira (8) 
que este apoio financeiro será feito através 
de uma reorientação das ajudas já disponi-
bilizadas aos países em desenvolvimento. 
Josep Borrell admitiu que “não há dinhei-
ro novo” envolvido, mas garantiu que 
nenhum destes países irá perder verbas 
europeias de assistência, que serão antes 
redirecionadas.

Ainda relativamente a África, o che-
fe da diplomacia europeia precisou que, 
do ‘bolo’ dos 3,25 mil milhões, serão atri-
buídos 25 milhões de euros à investigação 
sobre o vírus e 18 milhões à produção de 
testes em laboratório. Já questionado sobre 
as polémicas declarações de dois médicos 
franceses, que defenderam testes sobre 
uma potencial vacina para a covid-19 no 
continente africano, Josep Borrell vincou 
que “a ideia de utilizar África como labora-
tório é inaceitável”.

Sobre a criação da vacina, garantiu que 
“a Europa não está sentada à espera” de 
avançar com este tipo de soluções. “Não 
estamos em compasso de espera, estamos 
a trabalhar e muito para a conseguir”, re-
forçou.

O Alto Representante da UE foi ainda 
questionado sobre possíveis perdões da dí-
vida nestes países em desenvolvimento e, 
embora tenha indicado que este assunto 
não foi discutido na reunião de quarta-feira 
(8), defendeu uma “resposta global para a 
moratória” destes empréstimos, tendo em 
vista uma redução do teto destes créditos.

Os países africanos reivindicam um per-
dão de dívida total devido aos constran-
gimentos que o combate à pandemia da 
covid-19 acarreta para estes países, que en-
frentam igualmente um forte desequilíbrio 
orçamental originado pela descida das ma-
térias-primas e pelo consequente aumento 
do endividamento.
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O relatório de 2019 sobre o estado dos 
direitos humanos em África, divulgado 
pela Amnistia Internacional, conclui 
que em mais de 20 países do continen-
te africano “foi negado às pessoas o 
seu direito a protestos pacíficos”.

A Amnistia Internacional alertou 
esta quarta-feira (8) que em mais 
de 20 países africanos foi negado, 

em 2019, o direito a protestos pacíficos 
e que o continente continua “longe” de 
terminar com o “ciclo mortal de confli-
tos armados e violência”.

O relatório de 2019 sobre o estado dos 
direitos humanos em África, divulga-
do pela Amnistia Internacional, conclui 
que em mais de 20 países do continen-
te africano “foi negado às pessoas o seu 
direito a protestos pacíficos”, nomea-
damente através de “proibições ilegais, 
uso de força excessiva, assédio e prisões 
arbitrárias”.

“Em dois terços dos países monito-
rados, os governos restringiram forte-
mente a liberdade de expressão - com 
alguns particularmente pressionando 
jornalistas, ‘bloggers’, grupos da socie-
dade civil e opositores políticos, inclu-
sive no contexto de eleições”, lê-se no 
relatório daquela organização não-go-
vernamental.

A Amnistia Internacional analisou, 
neste estudo, a situação em 35 países 
africanos e concluiu que as “violações” 
registadas ocorreram, globalmente, 
“num contexto de falhas na proteção e 
cumprimento dos direitos económicos, 
sociais e culturais”.

Refere ainda que o acesso aos cuida-
dos de saúde e educação, que já são “ter-
ríveis em todo o continente”, foi “ainda 
mais agravado por conflitos” em alguns 
países do continente.

“No entanto, em toda a África, pes-
soas comuns, ativistas e defensores dos 
direitos humanos foram às ruas. De Car-
tum a Harare e de Kinshasa a Conacri, 
manifestantes pacíficos enfrentaram 
balas e espancamentos para defender os 
direitos que os seus líderes não defen-
deram”, aponta o relatório da Amnistia 
Internacional.

O documento reconhece mesmo que 
em alguns casos, esses protestos leva-
ram a “mudanças de jogo”, com “gran-
des transformações nos sistemas polí-
ticos e abrindo espaço para profundas 
reformas institucionais, como no Sudão 
e na Etiópia”.

A Amnistia Internacional recorda no 
relatório o compromisso “Silenciar as 
armas”, expresso pelos líderes do con-
tinente, através da União Africana (que 
junta 55 países e territórios), a concreti-
zar ainda este ano, mas sublinha que os 
conflitos armados continuaram a fazer-
-se sentir em 2019, com “novas formas 
de violência por atores não estatais”.

“Levaram a assassinatos, tortura, 
sequestros, violência sexual e deslo-
camentos em massa, incluindo crimes 
sobre o direito internacional, em vários 
países da África subsaariana”, escreve 
o relatório, apontando como exemplos 
os conflitos prolongados na República 
Centro-Africana, República Democrá-
tica do Congo, Sudão e Sudão do Sul, 
“com ataques indiscriminados e dire-
cionados a civis”.

O relatório identifica ainda a atua-
ção de grupos armados em países como 
Camarões, Mali, Nigéria e Somália, que 
“cometeram abusos, incluindo assassi-
natos e sequestros, que causaram deslo-
camentos em massa”.

“As forças de segurança do Estado fre-
quentemente respondiam com graves 
violações dos direitos humanos, como 
assassinatos extrajudiciais, desapareci-
mentos forçados e tortura. Esses confli-
tos e insegurança - juntamente com no-
vas formas de violência comunitária que 
surgiram em países como a Etiópia - fo-
ram brutais lembranças de que a África 
está longe de quebrar o seu ciclo mortal 
de conflitos armados e violência”, enfa-
tiza a Amnistia Internacional.

O relatório também assume que 2019 
foi um ano “marcado pela repressão ge-
neralizada dos dissidentes”, incluindo 
“repressão a protestos pacíficos e ata-
ques à comunicação social, defensores 
dos direitos humanos e opositores polí-
ticos”.

Expresso/MS

África está longe de terminar com ciclo mortal

de conflitos, diz Amnistia Internacional
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A África do Sul, o país africano 
mais afetado pela covid-19, 
decretou o confinamento 
obrigatório até 16 de abril para 
os cerca de 57 milhões de ha-
bitantes como uma das medi-
das de luta contra a doença.

Apesar da ordem, a mi-
nistra das Comunica-
ções, Stella Ndabeni-

-Abrahams, foi apanhada em 
flagrante desobediência numa 
foto publicada, no passado do-
mingo (5), na rede social Insta-
gram, em que aparece a almo-
çar com outras cinco pessoas 

na casa de um antigo ministro.
O chefe de Estado sul-afri-

cano informou, numa decla-
ração pública, ter convocado 
a ministra e determinado a sua 
suspensão durante dois meses, 
incluindo um mês sem venci-
mento.

Disse ter também ordenado 
que “apresentasse publica-
mente as suas desculpas à na-
ção”.

“O confinamento é imposto 
a todos os sul-africanos”, afir-
mou Cyril Ramaphosa.

“Nenhum de nós, muito 
menos um membro do execu-

tivo, deve sabotar o nosso es-
forço nacional para salvar vi-
das”, insistiu, sublinhando que 
“ninguém está acima da lei”.

Ramaphosa afirmou ainda 
que “a justiça seguirá o seu 
curso” para determinar se a 
atuação da ministra é passível 
de ação penal.

O estado de emergência im-
posto pelas autoridades sul-
-africanas no âmbito da luta 
contra o novo coronavírus 
prevê penas máximas de seis 
meses de prisão e multas pe-
sadas para todos os infratores.

JN/MS

Ministra suspensa por violar medidas de contenção
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Ministro do STF proíbe governo federal 
de derrubar decisões de estados e
municípios sobre isolamento
Alexandre de Moraes analisou ação da 
Ordem dos Advogados do Brasil, que 
pediu ao Supremo Tribunal Federal para 
obrigar Bolsonaro a respeitar atos lo-
cais. Em decisão, ministro pediu união e 
cooperação entre poderes contra coro-
navírus.

O ministro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
decidiu nesta quarta-feira (8) que 

o governo federal não pode derrubar de-
cisões de estados e municípios sobre iso-
lamento social, quarentena, atividades de 
ensino, restrições ao comércio e à circula-
ção de pessoas.

Pela decisão do ministro, estados e mu-
nicípios podem estabelecer essas medidas 
como forma de combate ao avanço do novo 
coronavírus. O Palácio do Planalto infor-
mou que não vai comentar o assunto.

Alexandre de Moraes tomou a decisão ao 
analisar uma ação da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB).

A entidade pediu ao STF que obrigasse o 
presidente Jair Bolsonaro a respeitar as de-
cisões dos governadores; não interferir no 
trabalho técnico do Ministério da Saúde; e 
seguir o protocolo da Organização Mundial 
de Saúde (OMS).

“Não compete ao Poder Executivo fe-
deral afastar, unilateralmente, as decisões 
dos governos estaduais, distrital e munici-
pais que, no exercício de suas competên-
cias constitucionais, adotaram ou venham 
a adotar, no âmbito de seus respectivos 
territórios, importantes medidas restriti-
vas como a imposição de distanciamento/
isolamento social, quarentena, suspensão 

de atividades de ensino, restrições de co-
mércio, atividades culturais e à circulação 
de pessoas, entre outros mecanismos re-
conhecidamente eficazes para a redução 
do número de infectados e de óbitos, como 
demonstram a recomendação da OMS (Or-
ganização Mundial de Saúde) e vários estu-
dos técnicos científicos”, escreveu o minis-
tro na decisão.

Em outro trecho, Alexandre de Moraes 
disse ser “fato notório” que há uma “gra-
ve divergência de posicionamentos entre 
autoridades de níveis federativos diversos 
e, inclusive, entre autoridades federais 
componentes do mesmo nível de governo, 
acarretando insegurança, intranquilidade 
e justificado receio em toda a sociedade”.

O ministro não mencionou um caso es-
pecífico, mas, nas últimas semanas, Bolso-
naro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, manifestaram opiniões diferen-
tes sobre o isolamento.

Enquanto o ministro defende o isola-
mento, como recomenda a OMS, Bolsonaro 
defende o fim do “confinamento em mas-
sa” e a reabertura do comércio.

Nesta semana, Mandetta chegou a dizer 
que o Ministério da Saúde dá os “parâme-
tros” das medidas de prevenção a serem 
adotadas, mas que a população precisa se-
guir as orientações dos governadores.

Ainda na decisão, Alexandre de Moraes 
disse que é preciso haver união e coopera-
ção entre os poderes em um momento de 
“acentuada crise”.

O ministro do STF também ressaltou que 
é preciso evitar os “personalismos”, con-
siderados por ele “prejudiciais à condição 
das políticas públicas”.
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Até quarta-feira (8), já tinham sido fei-
tos mais de 217 milhões de acessos 
aos sites do programa e 22,5 milhões 
de downloads do aplicativo.

Um dia após o início do cadastra-
mento, 26,6 milhões de pessoas 
já se tinham inscrito no progra-

ma de auxílio emergencial de R$ 600 até 
às 20h desta quarta-feira (8), segundo 
informações do governo federal e da 

Caixa Econômica.
Além disso, já tinham sido feitos mais 

de 217 milhões de acessos aos sites do 
programa e 22,5 milhões de downloads 
do aplicativo. As ligações, por sua vez, 
chegaram a 3,3 milhões.

O auxílio emergencial vai pagar R$ 
600 a informais, MEIs, desempregados 
e contribuintes individuais do INSS du-
rante três meses.

G1/MS

26,6 milhões já se cadastraram para 
receber o auxílio emergencial de R$ 600

David Uip diz que teve privacidade inva-
dida e pede a Bolsonaro: ‘Respeite o meu 
direito de não revelar o meu tratamento’
Suposta receita médica com prescrição 
de cloroquina para o infectologista cir-
cula nas redes sociais nesta quarta-feira 
(8); Uip diz que tomará medidas legais 
contra invasão da sua privacidade.

O infectologista David Uip pediu ao 
presidente Jair Bolsonaro (sem par-
tido) nesta quarta-feira (8) que res-

peite sua privacidade e seu direito de não 
revelar o medicamento usado em seu tra-
tamento contra Covid-19.

Bolsonaro publicou em uma rede social 
na manhã de terça-feira (7) um vídeo em 
que questiona se Uip usou hidroxicloroqui-
na em seu tratamento.

Uip, que é coordenador do Centro de 
Contingência Covid-19, disse que teve sua 
privacidade invadida e que tomará as me-
didas legais. Uma suposta receita médica 
com prescrição de cloroquina para o infec-
tologista feita por ele mesmo, ou seja, auto 
prescrita, circula nas redes sociais nesta 
quarta-feira (8).

“Presidente, eu respeitei o seu direito 
de não revelar o seu diagnóstico. Respeite 
o meu direito de não revelar o meu trata-
mento. Eu nunca revelei o tratamento dos 
meus pacientes. Eu nunca revelei doenças 
dos meus pacientes sem ser autorizado. 
Então presidente, por favor, me respeite 
e respeite o meu direito de privacidade. A 
minha privacidade foi invadida, a privaci-
dade da minha clínica, que é uma clínica 
que lida com doentes sob sigilo absoluto, 
foi invadida. Tomarei as medidas legais 
contra essa invasão da minha privacidade 
e dos meus pacientes.”

As declarações de David Uip foram dadas 
durante a coletiva de imprensa no Palácio 
dos Bandeirantes, Zona Sul de São Paulo.

Também nesta quarta-feira (8), o médi-

co Roberto Kalil Filho afirmou que tomou a 
cloroquina para se recuperar da Covid-19 e 
defendeu o uso da droga para pacientes in-
ternados. Uip comentou a decisão de Kalil 
de revelar seu tratamento.

“Dr. Roberto Kalil, meu amigo e pacien-
te, declarou que tomou cloroquina e é seu 
direito, absolutamente dentro do contexto 
do que se faz na ética médica. Ele tem o di-
reito de revelar e assim o fez.”

Prescrição de cloroquina

A hidroxicloroquina é um medicamento 
usado contra malária que tem sido reco-
mendado por Bolsonaro e pelo presidente 
norte-americano, Donald Trump, contra a 
Covid-19, embora ainda não existam estu-
dos conclusivos sobre sua eficácia.

Nesta quarta-feira (8), Uip disse que su-
geriu ao ministro da Saúde Luiz Henrique 
Mandetta na reunião na quinta-feira (2) 
que ampliasse o uso da cloroquina no tra-
tamento de pacientes internados com Co-
vid-19.

“Eu sugeri ao ministro, eu era o único 
infectologista, que ampliasse o uso da clo-
roquina para todos os pacientes internados 
em duas condições, desde que o médico re-
ceitasse e o paciente autorizasse”, declarou 
Uip.

“As indicações, eu insisto, a partir de 
sexta-feira passada (3) foram ampliadas 
para todos os pacientes internados. Não há 
um trabalho científico até agora que con-
cluiu a eficácia e a eficiência desse medica-
mento”, acrescentou.

O infectologista salientou, porém, que a 
cloroquina pode causar efeitos colaterais 
adversos: cardíacos, hepáticos e visuais, e 
por isso deve ser utilizado sob prescrição e 
observação médica.

G1/MS
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Profissional de Sorocaba se comoveu 
ao conhecer paciente que contou sobre 
a falta de alimento; campanha já arreca-
dou mais de R$ 2,5 mil.

Um médico de Sorocaba (SP) criou 
uma campanha na internet para 
arrecadar dinheiro e montar cestas 

básicas, além de kits de higiene, para famí-
lias de baixa renda que estão em quarente-
na na cidade.

Kleiber Lopes Vasconcelos, que é coor-
denador de três das Unidades Pré-Hospi-
talares (UPHs) de Sorocaba, contou que a 
campanha começou após ele se comover 

com um paciente que foi bem sincero ao 
relatar que passava fome.

“Ele disse que estava com fome. Aquilo 
mexeu demais comigo e fiquei arrasado. 
Levei ele para o lado de fora, fui até o re-
feitório e consegui alguns pratos de comida 
para ele e sua família. Ele agradeceu e disse 
que o jantar Deus iria providenciar”, conta 
Kleiber.

Com o objetivo inicial de R$ 5 mil, a cam-
panha começou pela internet e chegou a 
arrecadar R$ 1.650. Após ajudas de colegas 
da profissão, a arrecadação aumentou para 
R$ 2,5 mil, além de outras cestas que foram 
doadas para a causa.

G1/MS

Médico arrecada cestas básicas
para famílias em quarentena
após atender paciente que passava fome
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O amor e o ódio por Kobe Bryant

Nasceu no dia 23 de agosto de 1978, na 
Filadélfia, e faleceu no dia 26 de janeiro 
de 2020. A sua vida, embora terminada 
cedo demais, foi recheada de suces-
sos… e de algumas polémicas. 

Foi em Lower Merion, um subúrbio 
da Filadélfia - e não numa univer-
sidade, como tão comumente acon-

tece neste desporto -, que começou a dar 
nas vistas,  encerrando a sua trajetória no 
ensino secundário com 2.883 pontos, su-
perando os recordes de Wilt Chamberlain 
e Lionel Simmons.

Em 1996, foi diretamente para o draft da 
NBA e acabou selecionado na 13ª escolha 
pelo Charlotte Hornets - no entanto, sem 
realizar qualquer partida, foi trocado por 
Vlade Divac para os Los Angeles Lakers e 
durante os seus 20 anos de carreira nunca 
abandonou a “Purple and Gold”, tornan-
do-se no maior pontuador desta equipa.

Mas nem tudo são rosas: Kobe era ex-
tremamente competitivo, algo arrogante e 
com uma autoconfiança (quase) inabalável 
- essa ambição quase desmedida resultou 
em diversos atritos com vários jogado-
res, como são exemplo Shaquille O’Neal e 
Smush Parker. 

Alguns dos seus maiores feitos:
O mais jovem

Com apenas 18 anos e 158 dias fez o seu 
primeiro jogo na NBA e tornou-se no jo-
gador mais jovem a ser titular numa par-
tida. Na sua segunda temporada tornou-se 
igualmente no mais jovem jogador a parti-
cipar no All-Star Game - acabaria por ser 
escolhido para disputar esta competição 
mais 17 vezes, número superado apenas por 
Kareem Abdul-Jabbar (19), tendo sido con-
siderado o MVP (Most Valuable Player) em 
2002, 2007, 2009 e 2011 (mais um recorde, 
empatado com Bob Pettit).
81 pontos

No dia 22 janeiro de 2006, num jogo con-
tra nada mais nada menos do que os Toronto 
Raptors, marcou 81 pontos. Tornou-se assim 
no segundo jogador a marcar o maior núme-
ro de pontos numa única partida – o primeiro 
é Wilt Chamberlain, que marcou 100.

MVP e bicampeão olímpico
Em 2008, Kobe arrecadou a sua única 

distinção enquanto MVP na temporada re-
gular da liga. No mesmo ano levaria ainda 
para os Estados Unidos a sua primeira me-
dalha de ouro olímpica.

Nas temporadas de 2008-2009 e 2009-
2010 foi o MVP das finais e na edição de 
2012 dos Jogos Olímpicos repetiu o feito de 
Pequim, vencendo mais uma vez pela sele-
ção norte-americana.

Quarto maior pontuador da NBA
Foi num jogo contra o Minnesota Tim-

berwolves, em 2014, que atingiu os 32.293 
pontos, ficando atrás de Kareem Abdul-
-Jabbar, com 38.387, e Karl Malone, com 
36.928) e superando um outro grande 
nome do basquetebol - Michael Jordan, 
que terminou a carreira com 32.292 pontos. 
Curiosamente, cinco anos depois e já apo-
sentado, Kobe viria a ser ultrapassado por 
LeBron James… na véspera da sua morte. 

Três pontos
Bryant foi o primeiro jogador da NBA 

a marcar 12 triplos. O feito aconteceu em 
2003, frente ao Seattle Supersonics.

Tricampeão
Aposentou-se com cinco títulos no cur-

rículo, sendo que três deles foram con-
quistados consecutivamente (1999-2000, 
2000-2001 e 2001-2002).

Equipa ideal da NBA
Foi, por 15 vezes, parte integrante da 

“equipa ideal” selecionada pela NBA e 12 
vezes membro da All-Defensive Team da 
mesma associação.

Um óscar!
E se acham que os prémios arrecadados 

por esta estrela ficam por aqui… desenga-
nem-se: fora do mundo desportivo, Kobe 
recebeu, em 2008, um Óscar pela curta-
-metragem Dear Basketball - uma ótima 
sugestão para assistirem durante este pe-
ríodo de isolamento social, caso ainda não 
o tenham feito.

Toda esta “história” não tem, porém, 
um final feliz: a 26 de janeiro, Kobe Bryant 
viria a falecer quando o helicóptero em 
que viajava se despenhou na cidade de 
Calabasas, Los Angeles. Uma das filhas do 
jogador, Gianna, também morreu neste 
acidente - também ela uma promessa do 
basquetebol feminino. 

Já no passado sábado, dia 4 de abril, foi 
anunciado que Kobe Bryant fará parte da 
“classe de 2020” do Hall of Fame da NBA - 
a cerimónia acontecerá no dia 29 de agosto 
em Springfield, no Estado do Massachu-
setts. Esta data, no entanto, poderá estar 
sujeita a alterações devido à situação que 
vivemos atualmente.

Ao antigo basquetebolista dos Los Ange-
les Lakers juntam-se Kevin Garnett, Tim 
Duncan e Tamika Catchings, os treinado-
res Eddie Sutton, Rudy Tomjanovich, Kim 
Mulkey e Barbara Stevens, e ainda o diri-
gente Patrick Baumann.

Esta é sem dúvida uma bonita forma de 
se reconhecer, mais uma vez, o legado dei-
xado por Kobe no basquetebol. Afinal, as 
lendas nunca morrem! Seja por as amar-
mos ou por as odiarmos… Se gostássemos 
todos do mesmo, o que seria do amarelo?

Inês Barbosa
Opinião



Liga diz que os clubes são livres 
de avançar para lay-off

Em comunicado, a entidade explica que 
a falta de acordo com o Sindicato dos 
Jogadores dá liberdade aos clubes para 
decidirem o que fazer.

A Liga de Clubes anunciou esta ter-
ça-feira (7) que os clubes da Liga e 
da LigaPro estão livres para avan-

çar para medidas que atenuem o impacto 
financeiro da paragem dos campeonatos 
devido à Covid-19.

“Os clubes ficaram, a partir do momen-
to em que não se viabilizou esta parte do 
acordo com o SJ (Sindicato dos Jogadores), 
libertos para poderem lançar mão de todas 

as medidas especiais propostas pelo Gover-
no, em concreto o Lay-off ou outras medi-
das análogas previstas na Lei, bem como a 
liberdade para negociar livremente com os 
seus atletas”, lê-se na nota.

No mesmo comunicado, a Liga salienta 
que “explicou ao Sindicato de Jogadores 
que, segundo estimativas já conhecidas, as 
perdas de receitas previsionais imediatas 
seriam na ordem dos 310 milhões de euros, 
o que significará um decréscimo de 60%, 
face aos 512 milhões de euros de valor de 
receitas operacionais na época 2018-19”.

JN/MS

SAD e jogadores do Sporting de Braga 
acordam cativação de 50% dos salários
O plantel do Sporting de Braga acer-
tou com a administração liderada por 
António Salvador, um plano de paga-
mentos para os próximos meses que 
prevê virem a auferir, no mínimo, três 
quartos dos vencimentos.

Depois de, no mês passado, o pre-
sidente da sociedade dos arsena-
listas ter revelado que iria assu-

mir totalmente os ordenados da equipa 
até final da época, a SAD acertou com 
os futebolistas que só assumirá aquele 
compromisso a 100%, caso o campeo-
nato termine até 5 de setembro.

Entre abril e junho, o plantel receberá 
50% dos salários, ficando a outra metade 

cativada. Se até lá a competição for reto-
mada, os jogadores recebem a verba em 
falta naquela data limite, caso contrário 
terão direito a 25%, o que totalizará 75% 
dos vencimentos.

Certo é que o Braga não entrará em 
lay-off, tendo entretanto o plantel ini-
ciado um período de férias até dia 24 
deste mês. Também o Benfica informou, 
esta terça-feira (7), todo o plantel prin-
cipal, jogadores e treinadores, de que es-
tará de férias, em princípio, até ao final 
de mês, devido à indefinição em torno 
do regresso da competição, em suspenso 
por causa do novo coronavírus.

JN/MS
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Fábio Veríssimo testa 
positivo para Covid-19
A Federação Portuguesa de Futebol 
anunciou, esta segunda-feira (6), que 
o árbitro Fábio Veríssimo, da AF Leiria, 
testou positivo para Covid-19.

Fábio Veríssimo manifestou “sintomas 
da doença no final da semana passa-
da”, pode ler-se no comunicado do 

Conselho de Arbitragem, acrescentando 
que o árbitro “encontra-se bem e está a 

ser tratado em casa, onde permanecerá”.
Ainda de acordo com a mesma fonte, 

“o contágio aconteceu em Portugal, onde 
contactou com uma pessoa infetada”. 
Desta forma, Fábio Veríssimo escapou ao 
contágio em Itália, onde apitou um jogo da 
UEFA Youth League, a 10 de março, mas 
acabou por ser infetado no nosso país.

JN/MS

Liga confirma que Aves está 
em incumprimento salarial
A Liga Portuguesa de Futebol Profissio-
nal confirmou, na passada sexta-feira 
(3), que o Aves não apresentou a docu-
mentação necessária de regularização 
salarial até 15 de março.

O emblema de Vila das Aves tinha até 
à passada quinta-feira (2) para re-
gularizar a situação, mas falhou o 

cumprimento da obrigação de demonstrar 
“inexistência de dívidas salariais a jogado-
res e treinadores”.

“O CD Aves não cumpriu a sua obrigação 
de demonstrar a inexistência de dívidas sa-
lariais a jogadores e treinadores referentes 
aos meses de dezembro de 2019 e janeiro e 
fevereiro de 2020, com controlo salarial até 
15 de março, tendo a Liga Portugal remeti-
do o assunto para o Conselho de Disciplina 
da FPF”, informou a Liga.

Já o Cova da Piedade entregou toda a 
documentação para a certificação salarial, 
cumprindo o estabelecido no artigo 78º A 

do Regulamento de Competições.
Na terça-feira (7) Quentin Bernardeau 

apresentou a rescisão contratual ao Des-
portivo das Aves, devido a salários em atra-
so. O guarda-redes francês vestiu a cami-
sola dos avenses em 54 partidas.

JN/MS

Casillas propõe acabar a 
época 2019/20 em dezembro

Iker Casillas, guarda-redes do F. C. 
Porto e candidato à presidência da 
Real Federação Espanhola de Fute-
bol (RFEF), sugeriu, no passado do-
mingo (5), que uma das soluções para 
concluir as competições suspensas 
devido à pandemia da Covid-19 se-
ria acabar a época em dezembro, se 
tudo voltar à normalidade em três ou 
quatro meses.

O ex-internacional espanhol, que 
em fevereiro anunciou que seria 
candidato às eleições da RFEF, 

levantou várias hipóteses na rede social 
Twitter, sendo a conclusão das compe-
tições no final do ano civil uma delas, 
tendo em conta que o Mundial de 2022 se 
disputa excecionalmente no inverno.

“Como solucionas as datas do fute-
bol europeu? Anulas a época? Adaptas a 
competição ao ano civil? Ou seja, se tudo 
estiver bem em três/quatro meses, jogar 
o que resta da temporada e colocar as fi-
nais da LC [Liga dos Campeões] e da LE 
[Liga Europa] em dezembro”, escreveu.

Casillas, que está afastado da compe-
tição desde 1 de maio do ano passado, 
quando sofreu um ataque cardíaco du-
rante um treino dos dragões, lembrou 
as datas do Mundial do Qatar, precisa-
mente no final do ano.

“O próximo Mundial é em novembro 
de 2022. Ajustes”, concluiu o futebolista 
campeão mundial em 2010 e bicampeão 
europeu em 2008 e 2012 e um dos no-
mes mais fortes de Espanha e do futebol 
mundial.

O presidente da Liga espanhola, Ja-
vier Tebas, respondeu de pronto ao an-
tigo guarda-redes, referindo que “estão 
assinaladas novas datas” que irão per-
mitir que se conclua a época de 2019/20. 
O dirigente justificou que adiar para o 
final e começar com um ano civil iria 
implicar “a perda de uma época”.

“O que aconteceria com os contratos 
televisivos, os dos jogadores, assinados 
por várias épocas e que supõem milhões 
de euros?”, questionou o líder da Liga.

JN/MS
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BASQUETEBOL
A Euroliga, a Eurocup e as competições 

femininas de basquetebol deverão dispu-
tar-se em finais a oito entre setembro e 
outubro, segundo a proposta da delegação 
europeia da Federação Internacional de 
Basquetebol.

JOGOS MUNDIAIS
A 11.ª edição dos Jogos Mundiais, agenda-

da para julho de 2021, nos Estados Unidos, 
foi remarcada para 7 a 17 de julho de 2022, 
para não coincidir com os Jogos Olímpicos 
Tóquio2020, anunciaram na passada quin-
ta-feira (2) os organizadores.

CICLISMO
A Volta a Flandres em bicicleta pode rea-

lizar-se esta temporada, declarou o orga-
nizador da clássica velocipédica que estava 
originalmente agendada para o passado 
domingo (5) e foi cancelada devido à pan-
demia de Covid-19. Para assinalar o dia em 
que a clássica deveria decorrer, a organiza-
ção criou uma corrida virtual com 13 ciclis-
tas, entre os quais o campeão olímpico de 

estrada, o belga Greg Van Avermaet (CCC), 
que se sagrou vencedor.

Já a Volta à Suíça em bicicleta, marcada 
para os dias 7 a 14 de junho, foi cancelada, 
conforme anunciaram os organizadores, que 
excluíram a possibilidade de adiar a prova.

Também a Federação Portuguesa de Ci-
clismo (FPC) anunciou, na passada sexta-
-feira (3), o prolongamento da suspensão 
do calendário velocipédico até 31 de maio. 
De acordo com o calendário velocipédico 
nacional, as provas abrangidas pela sus-
pensão são as seguintes: Clássica Aldeias 
do Xisto (5 abril), Grande Prémio Beiras e 
Serra da Estrela (17 a 19 de abril), Volta a 
Albergaria (17 de maio), Memorial Bruno 
Neves (24 de maio) e Grande Prémio O Jogo 
(28 a 31 de maio).

FUTEBOL

A Bielorrússia suspendeu os campeona-
tos de juniores e juvenis, mas a principal 
Liga de futebol cumpriu no passado fim de 
semana a terceira jornada sem qualquer 
alteração, apesar da pandemia Covid-19. 
A Federação bielorussa, em comunicado, 

confirma ainda o adiamento do início da 
Liga feminina de jovens até nova ordem e 
explica que esta decisão era tomada por re-
comendação do Ministério dos Desportos, 
sem aludir nessa nota oficial à pandemia 
que paralisou o futebol em toda a Europa.

A Liga inglesa adiou na passada sexta-fei-
ra (3) o recomeço para uma altura em que 
seja apenas “seguro e apropriado” fazê-lo, 
descartando a possibilidade de o regresso da 
competição acontecer no início de maio. 

Esta quarta-feira (8), a Federação Por-
tuguesa de Futebol decidiu dar por con-
cluídas e sem vencedores todas as provas 
seniores não-profissionais sob a sua égide, 
Campeonato de Portugal, Liga Feminina e 
Liga de futsal incluídas.

MOTOCICLISMO

Os Grandes Prémios de Itália e da Catalu-
nha dos Campeonatos do Mundo de MotoGP, 
Moto2 e Moto3, foram adiados para data ain-
da a confirmar, anunciou esta terça-feira (7) 
a Dorna, empresa promotora do Mundial.

O circuito de Mugello deveria acolher a 
jornada mundial a 31 de maio, com o circuito 

de Barcelona a receber a caravana do cam-
peonato em que participa o português Miguel 
Oliveira uma semana depois, a 7 de junho.

TÉNIS

Os Mundiais de equipas de ténis de mesa 
devem disputar-se de 27 de setembro a 4 de 
outubro, depois de terem sido adiados de-
vido à Covid-19, informou, esta terça-feira 
(7), a federação internacional (ITTF). Todas 
as atividades da ITTF estão suspensas até 30 
de junho.

AUTOMOBILISMO

O Grande Prémio de Fórmula 1 do Ca-
nadá, que devia realizar-se no dia 14 de 
junho em Montreal, foi adiado para uma 
data a indicar posteriormente devido à 
pandemia da Covid-19, anunciou a or-
ganização esta terça-feira (7). Esta é a 
nona prova do Mundial de Fórmula 1 a ser 
adiada ou cancelada devido ao novo co-
ronavírus, pelo que a edição deste ano do 
Campeonato não começará antes de 28 de 
junho, data prevista para o GP de França, 
no circuito Paul-Ricard.

Competições adiadas ou canceladas
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ALEMANHA

Werder Bremen autorizado a voltar 
aos treinos, mas em pequenos grupos
Depois de três semanas de confina-
mento, o plantel do Werder Bremen foi 
autorizado a voltar aos treinos, mas as 
sessões decorrerão com restrições.

O plantel do Werder Bremen obteve 
esta segunda-feira (6) autorização 
junto do ministro do interior da ci-

dade para regressar aos treinos em peque-
nos grupos, após três semanas em confi-
namento devido à pandemia da covid-19.

O atual 17.º e penúltimo classificado da 
Bundesliga era, a par do Friburgo, o único 
clube que estava impedido de voltar aos 
treinos, até segunda-feira (6).

“Do ponto de vista desportivo, esta é 
uma decisão positiva para nós. O Ministro 
do Interior tomou um passo importante, 
considerando que os jogadores treinavam, 
exclusivamente, em casa nas últimas três 
semanas”, declarou o diretor desportivo 
do Werden Bremen, Frank Baumann, na 
página oficial do clube na Internet.

O dirigente da formação do norte da 
Alemanha frisa que “não existirá contacto 
físico nas sessões de treino com grupos até 
quatro jogadores”, garantindo que “vão 
cumprir os regulamentos de distância nos 
exercícios”.

JN/MS

ESPANHA

Sevilha avança para lay-off após 
acordo com plantel
O Sevilha, da Liga espanhola, avançou 
para um ERTE (Expediente de regula-
ção temporária de emprego) junto do 
estado espanhol, informando ter um 
princípio de acordo com o plantel, in-
dicou o clube em comunicado.

“A suspensão por tempo indetermi-
nado da liga e das competições eu-
ropeias afetaram substancialmen-

te a atividade do clube, razão pela qual 
a administração (...) decidiu apresentar 
um ERTE. Foi alcançado um princí-
pio de acordo com o plantel principal 
e equipa técnica, que se finalizará nos 
próximos dias”, diz a nota.

O clube, do internacional português 
Rony Lopes, justifica que a ida para lay-
-off [ERTE] é inevitável num dos mo-
mentos mais “complicados” em 130 
anos de história. “Uma situação nunca 
antes vivida, que requer o esforço, sacri-

fício e compromisso de todos”, adianta o 
clube andaluz.

A medida abrangerá 254 funcionários 
da estrutura desportiva e 106 da não 
desportiva, e nas equipas profissionais e 
corpos técnicos os cortes atingirão mais 
de dois terços do valor do salário.

“No que diz respeito às equipas profis-
sionais, o ERTE implicará uma redução 
de 70% em treinadores e jogadores, tan-
to nas primeiras equipas masculinas e fe-
mininas, como em jogadores e técnicos 
da formação”, adianta o clube.

Em Espanha, com as competições pa-
ralisadas, tal como em quase todos os paí-
ses, devido à pandemia da covid-19, além 
do Sevilha, também o Barcelona, Bétis, 
Atlético de Madrid, Osasuna ou Saragoça 
recorreram já ao mecanismo legal de re-
gulação temporária de emprego.

JN/MS

BRASIL

Jornal diz que ligação de Jesus ao 
Flamengo só finda a 19 de junho
A renovação do contrato de Jorge Jesus 
com o Flamengo é um dos temas des-
portivos do momento no Brasil. Segundo 
as informações que têm vindo a público, 
a ligação do técnico ao clube canari-
nho termina a 31 de maio, mas agora há 
quem garanta que vai mais além.

De acordo com o jornal brasileiro “O 
Dia”, sediado no Rio de Janeiro, o 
contrato de Jesus com o Flamengo 

só termina a 19 de junho deste ano. Aque-
la publicação explica que teve acesso ao 
documento assinado pelas duas partes e 
acrescenta que isso garante “um fôlego de 
19 dias na negociação para a renovação do 
contrato de Jorge Jesus”.

De resto, no que concerne ao atual vín-
culo do treinador português, o jornalista 
Jorge Nicola, da ESPN Brasil, assegurou 
que, entre salários e prémios, Jesus encai-
xou 4,6 milhões de euros desde que chegou 
ao Flamengo, a 1 de junho do ano passado, 
divididos desta forma: 1,680 milhões de eu-
ros em salários, 420 mil euros de prémio de 
assinatura, 1,5 milhões de euros pela Taça 
Libertadores e um milhão pelo campeona-
to. Segundo a mesma fonte, o treinador 
português tem ainda um complemento 
de 8 700 euros por mês para a casa e, além 
de outras mordomias, ainda dispões de 
um carro blindado com motorista para se 
deslocar no Rio de Janeiro.

JN/MS

A Liga inglesa estima ter perdas finan-
ceiras na ordem dos mil milhões de li-
bras (1,3 mil milhões de euros), bem 
como a falência de muitos clubes, caso 
a época não termine, devido à pandemia 
da Covid-19.

Estes números foram apresentados 
pelo presidente da Premier League, 
Richard Masters, em carta dirigida 

ao departamento para o desporto, cul-
tura digital e meios de comunicação do 
governo britânico.

Na nota, Richard Masters assegura que 
caso não exista solução para as grandes 
perdas, que muitas empresas e equipas es-
tão na contingência de encerrar, daí a de-
fesa de um lay-off em que o estado pague 
80% do salário dos trabalhadores.

“As medidas anunciadas pelo Governo 
destinam-se a toda a economia, incluin-
do empresas destinadas a providenciar 
entretenimento ou que dependam do ta-
lento de elite”, justificou Masters, para a 
inclusão dos clubes.

Declarações que não foram bem rece-
bidas por Julian Knight, deputado do Go-
verno para a área do desporto, que pediu 

à Premier League para não defender o in-
defensável, referindo que é motivo para rir 
que os clubes “usem com moderação” as 
ajudas do Governo.

Nos últimos dias, a Liga sugeriu cortes 
de 30% nos salários dos futebolistas, uma 
proposta rejeitada pelo Sindicato dos Joga-
dores (PFA), referindo que a medida agra-
varia as finanças do estado, que encaixaria 
menos receita fiscal.

Alguns clubes, como o Tottenham ou 
Newcastle, recorreram aos mecanismos le-
gais de ajuda do estado para pagar salários 
a funcionários, que não jogadores, medida 
que o Liverpool também disse que ia usar, 
mas que depois recuou na intenção.

Os alertas de Richard Masters estão em 
consonância com as ideias do presidente da 
Federação inglesa de futebol, Greg Clarke, 
que já veio dizer que a atual situação pode-
rá levar à falência de muitos clubes, caso a 
situação se prolongue no tempo.

A Liga inglesa, à semelhança de outros 
em todo o mundo, parou a competição de-
vido à crise sanitária existente com a pan-
demia do novo coronavírus.

JN/MS

INGLATERRA

Liga inglesa com perdas de 1,3 mil milhões 
de euros se época não terminar

Medida foi aprovada esta segunda-feira 
(6) e passará pela redução de um terço 
do salário anual caso a atividade des-
portiva não seja reatada esta época.

Os clubes que integram a Serie A, o 
principal escalão do futebol italia-
no, aprovaram, por unanimidade, 

a redução salarial nos respetivos plantéis, 
para minimizar os efeitos financeiros da 
pandemia de Covid-19.

“Esta intervenção, necessária para sal-
vaguardar o futuro de todo o futebol ita-
liano, passará pela redução de um terço do 
salário anual [equivalente a quatro meses 
de remuneração], caso a atividade des-
portiva não seja reatada esta época, ou um 
sexto [dois meses] se os jogos da tempo-

rada 2019/20 forem retomados nos próxi-
mos meses”, lê-se no comunicado divul-
gado no site oficial.

Esta decisão foi aprovada “por unanimi-
dade” por 19 dos 20 clubes que disputam 
a principal divisão transalpina, sendo que 
a exceção foi a Juventus, em que alinha o 
internacional português Cristiano Ronaldo, 
que já tinha procedido a um acerto salarial, 
por iniciativa dos próprios jogadores.

Na reunião realizada esta segunda-fei-
ra (6), por videoconferência, ficou deter-
minado que “serão os clubes a definir os 
acordos com os membros das equipas”, 
sendo que este plano de contenção econó-
mica é destinado a “jogadores, treinadores 
e membros dos plantéis principais”.

JN/MS

ITÁLIA

Clubes italianos aprovam 
redução salarial generalizada

Mãe de Pep Guardiola morre 
vítima de coronavírus
Dolors Sala Carrió, mãe do treinador es-
panhol Pep Guardiola, faleceu esta segun-
da-feira (6), com 82 anos, vítima do novo 
coronavírus.

A informação foi avançada pelo Man-
chester City através de uma publicação 
na rede social twitter.

“A família do Manchester City está de-
vastada com a morte da mãe de Pep Guar-

diola, Dolors Sala Carrió, em Manresa, 
Barcelona, após contrair coronavírus. Ela 
tinha 82 anos. Todos os associados do clu-
be enviam as condolências a Pep, a todos 
os familiares e amigos neste momento tão 
devastador”, pode ler-se na nota publica-
da pelos citizens. Dolors Sala Carrió tinha 
82 anos e morava na região de Manresa, 
em Barcelona.

JN/MS
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Solidariedade sem fronteiras

As ajudas direcionadas ao combate do novo coronavírus não param e continuam a multiplicar-se, um pouco por todo o mundo. Vejamos alguns exemplos mais recentes:

ITÁLIA

A empresa de equipamento desportivo 
Macron está a produzir máscaras, batas, 
fatos individuais e equipamentos de prote-
ção, ao abrigo de um projeto sem fins lu-
crativos no âmbito do combate à pandemia 
de Covid-19, conforme revelou o fabrican-
te italiano.

Para desenvolver o projeto, denomina-
do ‘Stop Covid-19/Macron #noicisiamo’, a 
empresa italiana colocou todo o seu sistema 
operacional e logístico em funcionamento, 
em Itália e na Ásia, e em menos de 10 dias 
ativou uma produção em larga escala de 
vários tipos de equipamentos de proteção.

ESPANHA

Através das redes sociais, o guarda-redes 
internacional português Beto anunciou que 
forneceu material, como batas e máscaras 
para proteger a cara, ao lar Club Sénior 
Nervión de Sevilha.

Também o ex-selecionador de Espanha 
e atual treinador do Mónaco, Robert Mo-
reno, vai ajudar a combater a pandemia da 

Covid-19 com um donativo para o hospital 
da terra natal, L’Hospitalet de Llobregat, 
na Catalunha. O donativo de Moreno será 
transformado em material e equipamento 
sanitário para o hospital universitário de 
Bellvitge, bem como para pagar parte da 
transformação de uma ala do edifício numa 
nova unidade de internamento com 53 ca-
mas para pacientes que passaram pela fase 
aguda do vírus e que agora estão quase a 
receber alta.

PORTUGAL

Os pilotos portugueses Tiago Monteiro e 
António Félix da Costa angariaram 10.285 
euros para a aquisição de material hospita-
lar, graças a corridas virtuais, para a plata-
forma #soscovid. A iniciativa contou com 
a participação de 30 pilotos portugueses e 
estrangeiros e conseguiu contribuições de 
quase 422 pessoas. As corridas visualizadas 
por 15 mil pessoas.

A campanha de angariação de fundos 
promovida pela Federação Portuguesa de 
Futebol e pela SIC, denominada “Unidos 

por Portugal” conseguiu angariar cerca de 
600 mil euros para compra de equipamen-
to médico hospitalar.

A Federação de Desportos de Inverno de 
Portugal (FDIP) distribuiu, na passada sex-
ta-feira (3), camas da Pousada da Juventu-
de da Serra da Estrela para apoio a um lar 
de idosos e ao Hospital da Covilhã, disse o 
presidente daquela organização.

Numa parceria com outros agentes do 
futebol, como Nuno Espírito Santo, Cris-
tiano Ronaldo e Jorge Mendes, o Vitória de 
Guimarães ajudou os cuidados intensivos 
do Hospital Senhora da Oliveira: esta ini-
ciativa garantiu uma central de monitori-
zação para a nova unidade de cuidados in-
tensivos do hospital.

BRASIL

Neymar doou cerca de 870 mil euros para 
a luta contra a pandemia Covid-19 no seu 
país - segundo a estação de televisão bra-
sileira SBT, o contributo do futebolista in-
ternacional brasileiro  será em parte para 
a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a 

Infância, enquanto o restante irá para um 
fundo de solidariedade criado pelo apre-
sentador de televisão Luciano Huck, amigo 
pessoal do jogador de 28 anos.

ALEMANHA

O Borussia Dortmund passou a acolher, 
desde o passado sábado (4), na zona norte 
do estádio, pessoas infetadas ou com sus-
peita de estarem infetadas com Covid-19. O 
propósito é colocar à disposição das auto-
ridades de saúde uma instalação moderna, 
onde as pessoas poderão ser orientadas por 
médicos, determinando se irão permane-
cer no domicílio ou se necessitam de inter-
namento hospitalar.

INGLATERRA

A Associação de Futebolistas Profissio-
nais de Inglaterra (PFA) e o seu presiden-
te, Gordon Taylor, revelaram ter feito uma 
doação de 1,5 milhões de libras (cerca de 
1,8 milhões de euros) ao sistema nacional 
de saúde do Reino Unido.

Alterado sistema 
de qualificação para 
os Jogos Olímpicos
COI dá liberdade às federações in-
ternacionais de cada desporto para 
definir os novos prazos e garantir que 
“participarão os melhores”.

O Comité Olímpico Internacional 
(COI) atualizou esta terça-feira (7) 
os princípios do sistema de qua-

lificação para os Jogos de Tóquio2020, 
adiados para 2021, no qual dá liberdade 
às federações internacionais de cada des-
porto para definir os novos prazos.

Segundo as novas diretrizes, “é ne-
cessário encontrar um equilíbrio entre 
a proteção dos desportistas que estavam 
próximos da qualificação nos prazos 

antigos” e a “garantia de que nos Jogos 
participarão os melhores”.

O COI pediu ainda às federações que 
tentem, em cada modalidade, emular o 
mais possível em 2021 o que aconteceria 
em 2020 se a pandemia de Covid-19 não 
tivesse levado à paralisação generaliza-
da do desporto a partir de março.

Cada federação deve agora negociar 
com todas as partes envolvidas e en-
contrar um “consenso para decisão jus-
ta e transparente”, que seja publicada o 
quanto antes e que respeite a data limite 
de qualificação para os Jogos, agora es-
tabelecida para 29 de junho de 2021.
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UEFA diz que não deu data 
limite para Ligas terminarem

A UEFA esclareceu, no passado domin-
go (5), que o presidente Aleksander Ce-
ferín não impôs uma data limite para a 
conclusão das competições da época 
2019/20 e que houve uma interpretação 
errada das declarações dadas às televi-
são alemã ZDF.

“O presidente foi muito claro em que 
não podia dar datas específicas para 
o final da época”, refere o organis-

mo que gere o futebol europeu, depois de 
a comunicação social avançar com a data 
limite de 3 de agosto.

A UEFA diz estar, juntamente com a Asso-
ciação Europeia de Clubes e a Associação das 
Ligas Europeias, a analisar desde 17 de março 

todas as opções para que se conclua a época.
“A primeira prioridade de todos os 

membros do grupo de trabalho é preservar 
a saúde pública. Uma das opções estudadas 
recorrentemente foi a de jogar em julho e 
agosto, se necessário, dependendo da per-
missão das autoridades nacionais”, acres-
centa o comunicado.

A indicação de julho e agosto foi assumi-
da como se Ceferín tivesse fixado 3 de agos-
to como data limite: “isso não é verdade”, 
acentuou a UEFA.

Quase todos os campeonatos europeus 
estão parados devido à crise sanitária vivi-
da, devido à pandemia da Covid-19.

JN/MS
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Vice-presidente do Barcelona 
infetado com coronavírus
Jordi Cardoner acusou positivo à Co-
vid-19, mas está bem e isolado na sua 
residência. Clube enviou todos os tra-
balhadores para casa.

O vice-presidente do Barcelona, 
Jordi Cardoner, número dois do 
clube e dedicado à área social, 

acusou positivo para o novo coronavírus, 
mas está bem e isolado em casa, informou 
o F C Barcelona, no passado sábado (4).

O dirigente, de 57 anos, faz parte da 
equipa liderada por Josep Maria Barto-
meu e é também neto de um antigo diri-
gente do clube catalão, Nicolau Casaus, 
que exerceu funções de vice-presidente 
entre 1978 e 2003.

Na última semana, o clube espanhol 
enviou todo o pessoal para casa, incluin-
do os futebolistas, mantendo reuniões de 
direção apenas através de teletrabalho.

JN/MS
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Presidente da Liga espanhola 
“considera a ideia de voltar a jogar a 29 de maio”
Numa videoconferência com jornalistas de 
meios de comunicação social estrangeiros, 
Javier Tebas, presidente da Liga de futebol 
espanhola, garantiu que as ligas de futebol 
podem voltar mais cedo que o previsto.

“Estamos a considerar a ideia de voltar 
a jogar, em Espanha e noutros países 
europeus, a 29 de maio ou, alternativa-

mente, a 6 de junho. Para as competições eu-
ropeias, 28 de junho”, começou por explicar 
o líder da Liga Espanhola, citado pela Gazetta 
dello Sport.

Uma previsão por parte de Javier Tebas que 
permitiria que o campeonato espanhol ficasse 
concluído em julho, pelo que agosto ficaria li-
vre para o que resta da Liga dos Campeões.

“Com estas datas, obviamente há tempo 
para começar a treinar de novo, respeitando o 

protocolo de retomada de atividades que pro-
jetamos para a LaLiga. Não gostaríamos de ir 
além do mês de agosto e é óbvio que tudo isso 
afetará o cronograma da próxima temporada”.

O presidente da Liga espanhola falou ain-
da do impacto económico que diferentes de-
cisões, relativamente ao que falta jogar em 
2019/20, podem ter.

“Não jogar mais esta época traria uma perda 
quantificável em mil milhões de euros. Se ter-
minarmos à porta fechada, os danos económi-
cos serão de 350 milhões de euros. Se pudés-
semos jogar com público, as perdas seriam de 
150 milhões. Quanto aos direitos televisivos, já 
recebemos 90 por cento do valor total. Se não 
jogássemos, teríamos de renunciar aos 10 por 
cento em falta e teríamos de devolver 18 por 
cento que já antecipámos”, disse.
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• Casas novas e equipadas com alarme - 30% de DESCONTO 
• Casas residencias de uma só família, renovadas e actualizadas - 20% de DESCONTO 
• Se reside em Mississauga, Oakville, Brampton, Concord, Ajax, Richmond Hill, 
 Pickering, Oshawa, Hamilton, Barrie ou Bradford - Compare as nossas Tabelas 
• Se é inquilino e reside num apartamento ou “flat”, proteja os seus bems com 
 uma apólice (tenants insurance) - Fale connosco 
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(a oeste da Dufferin)

www.lusoinsurance.com
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F. C. Porto e Sporting à espera 
de decisões sobre o campeonato

Dragões e leões têm estado a debater 
com os outros clubes o futuro do cam-
peonato devido à pandemia do novo co-
ronavírus.

Os clubes da I Divisão de andebol têm 
estado a debater possíveis soluções 
para o campeonato desta temporada, 

que se interrompeu por causa da Covid-19, 
mas ainda não há decisões definitivas.

Neste sentido, F. C. Porto e Sporting 
divulgaram no passado sábado (4) um co-
municado em que esclarecem as respeti-
vas posições.

A Direção do F. C. Porto garante não ter 
“tomada qualquer decisão ou posição sobre 
a atual situação do andebol nacional (...), 
mas tem estado a debater com todos os clu-

bes do Andebol 1 e outros agentes desporti-
vos a grave situação criada pela crise pan-
démica também no andebol português”.

Já os leões mostram-se disponíveis “para 
que o Campeonato Placard Andebol 1 termi-
ne caso a saúde pública esteja salvaguardada 
e acredita que não se devem tomar decisões 
definitivas enquanto existam datas disponí-
veis para terminar a competição”.

“Apesar da convicção que a melhor solu-
ção para o Andebol Nacional é terminar as 
competições quando for possível, estamos 
também apreensivos com alguns proble-
mas, como por exemplo as dificuldades dos 
jogos nas ilhas, assim como a longa para-
gem que os clubes já enfrentam”, acres-
centa a nota.
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NBA pondera cancelar a 
época devido à Covid-19
A possibilidade da Liga Norte-Ameri-
cana de basquetebol (NBA) retomar a 
competição é cada vez mais remota, à 
medida que a pandemia de Covid-19 se 
espalha pelos Estados Unidos, e o can-
celamento ganha cada vez mais força.

Embora seja algo que os responsáveis 
queiram evitar a todo o custo, a ver-
dade é que o atual panorama torna 

cada vez mais improvável que os atletas 
voltem a jogar esta temporada.

O próprio comissário da NBA, Adam 
Silver, avançou que a saúde dos joga-
dores e adeptos está acima de qualquer 
interesse, contrariando a vontade do 
presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, de retomar as competições pro-
fissionais, pois a realidade é que o surto 

de coronavírus está longe de ser contro-
lado nos Estados Unidos.

Adam Silver estará a negociar com o 
Sindicato dos Jogadores possíveis ce-
nários, procurando um consenso entre 
todas as partes para colocar um ponto 
final na época.

“Nas negociações entre o sindicato 
dos jogadores e a Liga, está claro que a 
NBA está a tentar estabelecer um acordo 
que lhes permita cancelar a temporada”, 
avançou a ESPN, anotando que ainda não 
tem de o fazer, mas pelas negociações a 
decisão deverá ser essa, uma vez que não 
se está a falar sobre reiniciar a competição.

As consequências económicas do can-
celamento também estão a ser avaliadas.
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Promotora do Mundial antecipa 
pagamentos a equipas 
independentes de MotoGP
A Dorna, empresa promotora 
do Mundial de motociclismo de 
velocidade, vai ajudar as equi-
pas independentes de MotoGP 
ao antecipar pagamentos nos 
meses de abril, maio e junho, 
apesar de a competição estar 
suspensa.

“O surto atual do coronavírus 
está a afetar muitas indús-
trias e desportos em todo o 

mundo, incluindo o Mundial de 
MotoGP. Com o acordo da FIM 
[Federação Internacional de Mo-
tociclismo], vamos poder ajudar 
as equipas do campeonato inde-
pendentes, neste difícil momen-
to na história do nosso desporto, 
bem como as equipas das classes 
de Moto2 e Moto3”, anunciou a 

Dorna, em comunicado.
Esta é uma medida que visa 

“garantir a sobrevivência das 
equipas e o bem-estar dos seus 
elementos, bem como assegurar 
a sua sustentabilidade no futu-
ro”, explicou a Dorna.

A Red Bull KTM Tech3, na qual 
alinha o piloto português Miguel 
Oliveira, será uma das equipas 
da categoria rainha (MotoGP) 
abrangidas por esta medida.

Na passada quinta-feira (2) 
foi adiado o Grande Prémio de 
França, previsto para 17 de maio, 
tornando-se na sexta prova a ser 
adiada ou cancelada este ano no 
Mundial de motociclismo de ve-
locidade.

JN/MS

Volta a Espanha mantém-se 
de 14 de agosto a 6 de setembro
A Volta a Espanha em bicicleta vai man-
ter-se nas datas programadas, de 14 de 
agosto a 6 de setembro, e com as 21 eta-
pas planeadas, disse na passada quinta-
-feira (2) o diretor, Javier Guillén.

Segundo Javier Guillén, as datas não es-
tão a ser reequacionadas, assim como 
uma possível redução no número de 

etapas, explicou ao diário desportivo es-
panhol “AS”, numa resposta a uma notícia 
do italiano “La Gazzetta dello Sport”, que 
reportava um atraso da Volta a França e da 
Vuelta em cerca de um mês devido à pande-
mia de Covid-19.

O Tour, que arranca antes da prova espa-
nhola, é a prioridade da ASO, que organiza as 

duas grandes Voltas, para que possa “decor-
rer” e não ser cancelado, como a generalida-
de das provas de ciclismo em março e abril.

O avanço da pandemia levou também ao 
adiamento da primeira grande Volta do ca-
lendário, o Giro de Itália, para já sem novas 
datas, depois de estar marcada para arran-
car a 9 de maio, em Budapeste.

“Sabemos a dificuldade de coordenar a 
realização de eventos que ainda estão mar-
cados [como a ‘Vuelta] com outros que te-
rão de ser remarcados, por isso, e no evento 
de alguma prova mudar de datas, sabemos 
que temos de ter boa fé”, acrescentou Ja-
vier Guillén, para quem o Tour é “um even-
to essencial para o ciclismo”.

JN/MS

Rússia endurece 
sanções para doping
A Federação Russa de Atletismo re-
velou, no passado domingo (5), a sus-
pensão de três anos para aqueles que 
violarem as regras antidopagem, me-
dida a aplicar já a partir desta sexta-
-feira (10).

“A partir de 10 de abril tudo será mais 
estrito e castigar-se-á com três anos 
qualquer violação das regras, in-

cluindo as regras de localização e o con-
sumo de substâncias incluídas na lista de 
proibições”, refere a federação, atual-
mente suspensa da World Athletics, o or-
ganismo mundial da modalidade.

Em comunicado, assinado por Eduard 
Bezuglov, chefe da comissão antidoping, 
a FRA adianta que “a medida é tomada 
para reforçar a responsabilidade de quem 
trabalha agora no atletismo”, vincando 
que “quer-se uma responsabilidade que 
não seja de palavras, mas de atos”.

Em março, a World Athletics elencou 
uma série de condições para o regres-
so da federação, entre as quais a criação 
de um grupo de reabilitação que integre 
pelo menos dois elementos da comissão 
de atletas, além de peritos internacionais.

Essa comissão terá de apresentar um 
plano de “tolerância zero” para o do-
ping, a ser validado pela World Athletics.

O novo presidente da federação, Ye-
vgeni Yúrchenko, escreveu em 02 de 
março ao presidente da World Athletics, 

Sebastian Coe, admitindo culpa no caso 
Lysenko. Em novembro de 2019 surgiu 
uma denúncia de que altos funcioná-
rios russos tinham mentido e falsificado 
documentos sobre o atleta, a justificar o 
paradeiro do atleta que deveria ter sido 
submetido a testes inopinados.

Na sequência disso, o anterior presiden-
te federativo Dmitri Shaliajitin foi afas-
tado. A Agência Mundial Antidopagem 
(AMA) castigou a Rússia com quatro anos 
de afastamento internacional, pelo envol-
vimento das instituições russas no doping 
generalizado. Nesse quadro, os seus atletas 
só poderão estas nos Jogos Olímpicos Tó-
quio2020 em 2021 e nos Jogos de Inverno 
Pequim2022 como neutrais.
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No meio desta crise difícil de saúde pública que estamos 
a atravessar, gostaria de desejar, em conjunto com o 
Conselho Executivo, a todos os membros, às suas 
famílias e à comunidade em geral, a melhor Páscoa 
dentro do possível. 

Tenham saúde e muito cuidado.

Jack Oliveira 
Business Manager da LiUNA Local 183 e da LiUNA OPDC



Visit www.183training.com
Click Member Login
Follow the steps for login
Member Number will be requiredTraining Centre

LOCAL 183

Construction of health care facilities can run 
24 hours a day: Ford
Ontario Premier Doug Ford has announ-
ced that critical health-care construction 
projects will be accelerated to deal with 
the COVID-19 pandemic. 

As well, Ford said during his daily ad-
dress April 8, inspection efforts to 
ensure workplace health and safety 

will be ramped up with new inspectors de-
ployed and retired inspectors encouraged 
to return to work. 

Construction hours for “essential cons-
truction projects, like critical projects in the 
health care sector,” will be extended to 24 
hours per day, the province announced. A 
release explained that work on new hospi-
tal builds, expansions and COVID-19 asses-
sment centres “will be able to continue any 
time of the night or day in order to help ac-
celerate the construction of these important 
projects and enable employers to take addi-
tional steps to protect the health and safety of 
workers on these jobsites.” 

“We are extending hours of construction 
to get these structures built faster, to get the 
hospitals built faster, to get more beds and 
capacity into the system,” Ford said during 
his afternoon speech to the province. 

“That includes assessment centres and 
temporary structures needed to prepare for 
any surge in COVID-19 cases.” 

Minister of Labour, Training and Skills De-

velopment Monte McNaughton followed up 
to lay out the measures being taken to add to 
the workforce of inspectors.  

The province will redeploy more than 30 
employment standards officers to help busi-
nesses understand and comply with health 
and safety requirements, double the capaci-
ty of Ontario’s Health and Safety Call Centre 
from 25 to 50 phonelines and issue new gui-
dance notes to support specific sectors. 

The province will also step up its collabo-
ration with health and safety associations to 
solicit help from up to 30 specialists to su-
pport employers and workers in the inspec-
tion field. 

“This is truly public service,” McNaughton 
said of the work done by the inspectors in 
problem workplaces.   

“Our inspectors are going into places, 
they are sorting those problems out, they are 

working with employers and employees and 
encouraging parties to work together. 

“Where warranted, they are shutting 
workplaces down.” 

Other measures to enable longer hours of 
work on health care construction jobs will 
include mitigating noise bylaws.  

“We’re helping to protect the health and 
safety of construction workers and ensure 
that critical health care-related construction 
projects continue during this outbreak,” said 
Minister of Municipal Affairs and Housing 
Steve Clark in a statement. “Temporarily li-
miting noise bylaws to extend the hours for 
construction work will help make it possible 
to stagger shifts and have fewer workers on 
site at any given time so they can practise 
physical distancing.” 

Health Minister Christine Elliott said the 
province will also build new assessment cen-
tres and field hospitals.  

“Extended hours will ensure that work on 
these facilities continues safely to the benefit 
of all Ontarians,” said Elliott. 

A list of essential workplaces in the cons-
truction sector unveiled by the premier April 
3 included construction projects and services 
associated with the health care sector, inclu-
ding new facilities, expansions, renovations 
and conversion of spaces that could be re-
purposed for health care space.
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three COVID-19 site shutdowns
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The Ontario Ministry of Labour 
has identified three of the five 
construction sites shut down for 
COVID-19-related health and sa-
fety violations as cited by Premier 
Doug Ford during his daily ad-
dress April 3. 

Ford said there had been 583 
inspections and five construc-
tion jobsites shut down in the 

previous week. An update earlier in 
the week mentioned three site shu-
tdowns and 160 orders given.  

On all three construction projec-
ts identified, work was ordered to 
be stopped because of Occupational 
Health and Safety Act contraventions 
that limited good infection-con-
trol practices, the ministry reported 
Monday. Further details of the orders 
at those sites are not available due to 
continuing investigations.

Not all of the 160 orders issued 
were related to containing the spread 
of COVID-19, the ministry said, with 
inspectors noting other OHSA viola-
tions during their site visits.

On March 27, a workplace on Yon-
ge Street in East Gwillimbury was 
shut down due to concerns over CO-
VID-19 hygiene. The constructor is 
Fieldgate Construction Management. 
Two orders were given.

On March 30, a jobsite on Grand 
Magazine Street in Toronto was shut 
down due to “general lack of hygiene 
related to COVID-19” with three or-
ders given. Two orders were given to 
constructor Onni Contracting (On-
tario) and three to employer Quest 
Window Systems.

On March 31, a construction site 
on Cordova Avenue in Etobicoke in 
Toronto was shut down due to “lack 
of hygiene and measures to prevent 
the spread of COVID-19 and poli-
cies and procedures posted by the 
employer regarding COVID-19 not 
being followed,” the ministry further 
reported. Two orders were issued to 
constructor Deltera and one to Res-
form Construction.

DC/MS
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Um espaço de informação 
para lhe dar a conhecer 
tudo o que se passa 
no país e no mundo.
Sempre em português 
e sempre na Camões TV!

Da varanda do meu condomínio, tenho 
uma vista privilegiada. O que mais me 
chama a atenção são as muitas torres 
que se erguem altaneiras na baixa da 
cidade, maioritariamente de arquitetura 
moderna. Entre elas, distinguem-se duas 
bem famosas: a da antiga catedral angli-
cana St. James e a icónica “CN Tower”.

Muito próximo do meu prédio, loca-
lizado nas Ruas King e Church, fica 
o parque ajardinado St. James onde 

foi erguida a primeira igreja da cidade. A 
história diz-nos que, quando John Simcoe 

fundou a cidade de York em 1783, ali teve 
lugar o primeiro serviço religioso. A igreja 
foi construída em madeira, no ano de 1807, 
com a ajuda do exército que ele coman-
dava. Serviu de hospital durante a guerra 
contra os americanos, em 1812, e foi dedi-
cada a St. James (São Tiago) em 1828. Tor-
nou-se catedral em 1839, com o primeiro 
bispo Strachan, tendo sido destruída pelo 
grande incêndio de 1849. 

A reconstrução da catedral de St. James, 
em estilo neogótico, com a mais alta torre 
da arquitetura religiosa em todo o Canadá, 
só ficou completa em 1875. O dobrar dos 12 
sinos da igreja, que ouço com clareza, con-
tinuam a bater as horas desde então. O seu 
órgão, com 5001 tubos, é muito apreciado 
pela qualidade sonora dos concertos, ali 
realizados com frequência.

Ao longo dos anos, especialmente no sé-

culo XIX, a catedral desempenhou grande 
importância religiosa e social, ao ponto 
de os membros da família real a visitarem 
sempre que se deslocam ao Canadá. Vejo 
frequentemente muita gente em frente 
dela e no parque, assinalando, geralmente, 
um casamento ou funeral de pessoa famosa 
ou abastada, celebrado na majestosa nave 
iluminada por artísticos vitrais coloridos. 

Atrás da catedral de St. James, um pou-
co mais afastada e bem delineada, avisto a 
“CN Tower”, um dos pontos turísticos mais 
procurados da cidade.  

Nunca me esquecerei, aquando da mi-
nha primeira vinda a Toronto, me terem 
lá levado, visita considerada obrigatória. 
Era outubro, e o dia estava nublado e cin-
zento. Ao adquirir os bilhetes para subir no 
elevador exterior, a empregada vendeu-os 
contrafeita, e insistiu: “Não aconselho a vi-
sita”. Achei estranho, mas subimos. Esta-
va bastante ventoso e, descobri anos mais 
tarde, nem sempre ser permitido apanhar o 
elevador em dia de vento. Chegados lá aci-
ma com o céu totalmente encoberto, não se 
avistava nada nos primeiros minutos. De 
repente, as nuvens subiram, deixando-me 
apreciar a vista espetacular sobre o lago, 
as ilhas e a cidade que, muitíssimo mais 
arborizada do que agora, ostentava cores 
outonais. As árvores vermelhas, laranjas e 
acastanhadas permitiram-me uma visão de 
conjunto que me deixou maravilhada até 
aos dias de hoje.

A CN Tower, concluída em 1975, com 
mais de 500 metros de altura, foi durante 
muitos anos a torre mais alta do mundo.  
Serve prioritariamente como centro de 
transmissões, e é um miradouro único para 
quem queira conhecer a cidade. 

Ao longo dos meus mais de 30 anos em 
Toronto, sempre que recebia familiares ou 
amigos, subi a torre com eles dezenas de 
vezes, e nunca me cansei de lá ir. O restau-

rante giratório envidraçado permite-nos 
apreciar a cidade de todos os ângulos en-
quanto jantamos. A hora do pôr do sol con-
tinua a ser a minha preferida.

Da minha varanda, reparo também nas 
dezenas de outras torres que se misturam 
com estas duas, e não deixo de me lembrar 
do contributo dos trabalhadores portugue-
ses para as construir nem de me interrogar 
sobre as histórias de vida que se escondem 
por trás de cada janela. 

Gostaria de ajudar um estudante da U of T a ir 
visitar um país de língua portuguesa? 
Pode fazê-lo com um donativo (“tax donation 
deductible”).
www.donate.utoronto.ca/Marujo

Imagens cedidas por Manuela Marujo

Da minha varanda
vejo torres com história 

Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

St. James Park

As torres ao por do sol
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Sentimos que o nosso planeta se move, 
porque os dias nos deixam ver o Sol, a 
Lua e os astros desfilarem no firmamen-
to. Aparentemente a sua velocidade é 
lenta, apenas e só aparentemente, por-
que os diversos movimentos são de ve-
locidades vertiginosas.

A Terra tem vários movimentos - rota-
ção, translação e ainda se desloca in-
tegrada no sistema solar no seu mo-

vimento em torno do centro da Via Láctea.
O movimento giratório do nosso planeta 

sobre si próprio, que é conhecido por rota-
ção, tem uma velocidade de 1.674Km por 
hora. É esta rotação que nos dá os dias com 
24h, mais precisamente 23 horas, 56 minu-
tos, 4 segundos e 9 centésimos, medidos na 
Linha do Equador, que tem um perímetro 
aproximado de 40.075Km. Para se perceber 
em que sentido a Terra roda sobre si própria, 
imaginemos que se observa o planeta a par-
tir do espaço exterior: para um observador 
nessa situação, este veria a Terra rodar da 
sua esquerda para a sua direita.

Translação - A Terra roda em volta do 
Sol à velocidade de cerca de 107.208Km 
por hora, demorando 365,25 dias a per-
correr os 930 milhões de Km de uma volta 

completa. Como o eixo de rotação é in-
clinado, durante a volta, a exposição dos 
hemisférios à radiação solar vai variando, 
sendo esse o mecanismo responsável pelas 
estações do ano. De notar que essa órbita 
não é um perfeito círculo, mas sim elítica e 
além disso excêntrica, sendo a maior dis-
tância apelidada de Afélio, com 152,1 mi-
lhões de Km que se verifica nos primeiros 
dias de julho, e a distância mais próxima 
da nossa estrela apelidada de Periélio, com 
147,1 milhões de Km que acontece nos pri-
meiros dias de janeiro.

O movimento de translação de todo o 
sistema solar em volta do centro da Via 
Láctea (a nossa galáxia) tem uma veloci-
dade de cerca de 903.600Km, por hora, 
calculando-se que demorará cerca de 225 

a 250 milhões de anos a dar uma volta 
completa (ano galáctico).

Resumindo, rodamos sobre nós pró-
prios a 1.674Km por hora, rodamos à volta 
do Sol a 107.208Km por hora e ainda va-
mos a viajar à volta da Via Láctea à incrível 
velocidade de 903.600Km.

Vivemos, no entanto, iludidos que tudo 
é mais ou menos estável e lento. Como não 
sentimos, não percebemos a velocidade 
vertiginosa a que viajamos no Universo. 

Se, de vez em quando, pensarmos nestes 
números entenderemos melhor a nossa in-
significância, mas também constataremos 
a nossa sorte e a beleza fantástica da Terra 
e do cosmos, respeitaremos e admiraremos 
duma forma mais intensa a vida e a natureza.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva

Velocidade vertiginosa

C
ré

di
to

s:
 D

R

MILÉNIO |  AMBIENTE

Joe & Andrew Amorim
590 Keele Street

 (Keele & St. Clair)
Toronto, ON M6N 3E2

Phone: 416.760.7893

3737 Rutherford Road 
(Rutherford Rd & Weston Rd)
Vaughan, ON L4L 1A6
Phone: 905.264.4017

Celebrate Easter with us!
ORDER AHEAD &
PAY ON THE APP

SKIP the line and
get great offers

AMBIENTE
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THERLIMPA 
ALL PURPOSE 

CLEANER 1L 3002/CELLO 
SPINACH BAG149

EA

TÁVORA 
BREADED  
SHRIMP 2 LB.799

EA

TÁVORA FROZEN 
MIXED VEGETABLES 
750G199

EA

POTATOES 399
EA

TÁVORA  
LARGE WHITE 
TIGER SHRIMP2499

EA

10 LB.
1.5 KG

FOLLOW US TAVORA FOODSIMPORTERS OF QUALITY EUROPEAN PRODUCTS

APRIL 6 - 12

Távora Foods is well aware of the economic 

these complicated times.  We feel a moral 
obligation to help our community through 
these tough moments that have been 
brought upon by this pandemic.

We want to fulfill our duty as a supermarket 
that serves its community, and we feel 
that there is no better time to show our 
commitment to you than it is now. 

We are taking every precautionary measure 
to ensure the safety of our sta� and
customers and will continue to monitor the 
cleanliness of our facilities.

happy easter!

purchase specials, Távora Foods reserves the right 
to limit the number of special items per family.

di�culties many families will be facing amidst

In e�orts to give everyone equal opportunity to

WHITE  
EGGS499

EA
FRESH CHICKEN  99¢

LB
ALIANÇA FROZEN 
BASSA FILET999

EA

5 LB.

30 
PACK

Happy Easter

LIMIANA 
PORTUGUESE HAM 399

LB
PORK  
ROAST249

LB
BEEF  
ROAST499

LB
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Kika

Esta semana Jessica Athayde partilhou 
duas fotografias do filho, Oliver, que ce-
lebrou esta quarta-feira (8), 10 meses de 
vida.
“Pudim da mãe❤️”, escreveu a atriz na le-
gendas das fotografias, que contam já com 
cerca de 90 mil ‘gostos’ e mais de mil co-
mentários, muitos de figuras conhecidas 
do público. “Não se aguenta o sorriso. 
Saudades vossas”, escreveu Inês Castel-
-Branco. “Tão lindo. Um boneco”, parti-
lhou Dânia Neto.

César Mourão recorreu à sua conta no Insta-
gram para partilhar uma fotografia divertida 
do filho mais novo, Martim. Na imagem, o 
bebé, de um ano, surge de chucha e com uns 
óculos de sol colocados ao contrário.
“O bom desta quarentena é que os putos co-
meçam a aprender, mais rápido, a fazer coi-
sas. Este, por exemplo, já sabe pôr os óculos”, 
escreveu o humorista na legenda da foto.

Dolores Aveiro voltou a publicar nova fo-
tografia nas redes sociais. A mãe de Cris-
tiano Ronaldo mostrou-se na varanda da 
casa que tem no Funchal, Madeira. Com vis-
ta para o mar e a usar umas calças castanhas 
e camisa com padrão animal, a matriarca 
do clã Aveiro mostrou-se bem-disposta en-
quanto apanhava sol. 
“Bom dia a todos. Mais um dia em casa, mas 
com a graça de Deus tudo vai ficar bem” es-
creveu na legenda, provando que mantém-
-se em isolamento para evitar a propagação 
do novo coronavírus. Além disso, prova que 
está a recuperar bem do AVC que teve no iní-
cio de março, e que a levou a ficar internada.

DIAGNÓSTICO
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OLIVER 

MARTIM

RECUPERAÇÃO

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

Desde que começou a pandemia, muitos 
têm sido os artistas que têm feito diretos 
nas redes sociais para estarem mais próxi-
mos dos fãs. Este é o caso de Miley Cyrus, 
que uma vez por semana faz uma entrevis-
ta a uma celebridade através do Instagram. 

Uma das suas últimas convidadas foi Sele-
na Gomez, que durante a conversa revelou 
que sofre de transtorno bipolar. A cantora 
contou que durante muito tempo procu-
rou uma explicação para as suas alterações 
de humor bruscas e finalmente encontrou 
uma resposta. “Há pouco tempo fui a um 
dos melhores hospitais psiquiátricos, o 
McLean Hospital de Massachusetts, nos 
Estados Unidos, e soube por fim que isto 
é um transtorno bipolar”, revelou Gomez. 

A antiga estrela da Disney, de 27 anos, re-
velou que não tem medo do diagnóstico e 
que sente que se libertou, depois de anos 
de dúvidas e incertezas. Agora tem acesso a 
informações sobre a doença e pode progre-
dir. “Quanto mais informação tenho, mais 

me ajuda”, continuou. “Não me assusta, 
uma vez que sei em que consiste. Quando 
finalmente decidi que queria saber tudo o 
medo desta doença desapareceu. Já não te-
nho medo”, acrescentou.

A artista admitiu que, ainda que se trate de 
um problema sério, com o tratamento ade-
quado pode levar-se uma vida completa-
mente normal e insistiu na necessidade de 
se ter informação para poder enfrentar os 
medos.

Lady Gaga, com o apoio da Organização Mun-
dial de Saúde, organizou um concerto solidário 
que conta com a participação de vários artistas 
de renome.
Muito preocupada pelos efeitos que a pandemia 
está a ter à escala global, a cantora tem estado 
a trabalhar de forma secreta para convencer al-
gumas estrelas da música a criarem um fundo 
comum de doações para fazerem frente ao novo 
coronavírus. 
A artista já conseguiu angariar 35 milhões de 
dólares, que, tal como anunciou, vão servir para 
acelerar a investigação para erradicar a doença. 
No entanto, a sua iniciativa não fica por aqui. 
Além da angariação de fundos, a artista reuniu 
cantores e músicos conhecidos para participa-
rem num concerto que será emitido em direto 
no próximo dia 18 de abril, nos canais ABC, CBS 
E NBC ao mesmo tempo, assim como online nas 
mais diversas plataformas: YouTube, Facebook, 
Twitter, Instagram, Twitch, Tidal e Apple Music. 
Together At Home vai reunir grandes nomes 
da música como Paul McCartney, Elton John, 
Stevie Wonder, Billie Eilish, Alanis Morrisette, 
J. Balvin ou Chris Martin. “Queremos celebrar 
o espírito de unidade global que despertou nes-
te momento tão difícil”, disse a cantora, numa 
conferência de imprensa em conjunto com o di-
retor-geral da OMS, Tedros Adhanom.
Não vão querer perder, pois não?

Dois ‘ex’ que se unem para passar a 
quarenta pode parecer à partida algo 
um pouco atípico, mas para Bruce 
Willis, 65, e Demi Moore, 57, foi mes-
mo a solução encontrada. O antigo 
casal de Hollywood está a passar estes 
dias de autoisolamento em família.
Nas redes sociais são muitas as foto-
grafias e os vídeos partilhados pela 
família e os dois atores não se inibem 
mesmo de vestir pijamas a combi-
nar.
O casal posou junto numa imagem 
partilhada nas redes sociais pela fi-
lha mais nova, Tallulah Willis, 26, no 
Instagram, esta segunda-feira (6). 
Os pais usavam um pijama às riscas 
verdes e pareciam bem divertidos.  
Já a outra filha, Scout, 28, posou ao 
fundo com o realizador de cinema 

Dillon Buss.

Já Demi Moore mostrou aos fãs uma 
fotografia sua, das três filhas e de 
Buss, sentadas no chão de sua casa 
enquanto viam fotos da família no fi-
nal de março. “Equipa de quarente-
na… A trabalhar num projeto de foto 
de família ”, escreveu na legenda.

Demi também partilhou um vídeo 
das filhas a cantar juntas enquanto 
Scout tocava viola, “Cenas de casa  
#stayhome”, escreveu.

Demi Moore e Bruce Willis man-
têm uma excelente relação apesar 
do divórcio em 2000 e a atriz esteve 
inclusive presente na renovação de 
votos do ator com a mulher Emma 
Heming, com quem tem duas filhas, 
Mabel Ray, 8, e Evelyn Penn, 5.
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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

Revisitamos uma das mais belas 
Igrejas de Portugal em Válega

Esta semana:

Apreciamos a arte de Francisco Henriques 
na pintura da Última Ceia

Relembramos a peregrinação 
Camões TV in Israel

Conversamos com o Teólogo e Biblista 
Frei Fernando Ventura

Discutimos os temas da atualidade 
no Roundtable

Pomos as mãos na massa para fazermos um doce 
Folar da Páscoa

O pequeno escoteiro canadiano Quinn 
Callander criou uma ferramenta para au-
xiliar os profissionais de saúde, através 
de uma impressora 3D. A ideia surgiu 
após descobrir que um hospital estava 
à procura de formas de evitar as dores 
causadas pelo uso contínuo de másca-
ras para evitar o contágio da Covid-19.

O jovem Quinn desenvolveu então 
protetores de orelha e imprimiu de-
zenas de modelos para doar ao hos-

pital. De acordo com uma publicação no 
Facebook feita pela mãe do menino, “ele 
não só imprimiu dezenas destes ‘protetores 
de orelha’ para doar, como também tornou 
público o modelo que utilizou”.
Assim, qualquer pessoa vai poder im-

primir os protetores feitos por Quinn em 
impressoras 3D em todo o mundo, conse-
guindo desta forma ajudar hospitais e pro-
fissionais de saúde independentemente do 
país onde viva.

Como funciona o acessório 

desenvolvido pelo escoteiro?
A principal reclamação dos profissionais de 
saúde era que as máscaras utilizadas, por 
ficarem presas na orelha do usuário, cau-
savam uma fricção no local, gerando muita 

dor e incómodo quando utilizadas por lon-
gos períodos, como tem sido o caso.

O protetor de orelha desenvolvido por 
Quinn faz com que os elásticos das máscaras 
não sejam firmados na orelha, mas sim na 
própria peça que fica na parte de trás da ca-
beça. Com isso, médicos e enfermeiros po-
dem trabalhar com tranquilidade sem sentir 
dor nas orelhas.

Além disso, é possível regular o tamanho atra-
vés do próprio acessório, fazendo com que 
ele seja adaptável a qualquer tipo de pessoa.

MILÉNIO | ENTRETENIMENTO

FYI
-Kika

USAR MÁSCARA COM MENOS DOR 
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“Call me Isabel.”
Adelaide Freitas could have opened Smiling in the 
Darkness with this sentence, because as a scholar of 
Melville’s Moby-Dick she obviously knew the line “Call 
me Ishmael” that opens its first chapter.

Just as Melville’s survivor Ishmael relates Captain Ahab’s 
obsessive pursuit of the whale that severed his leg, Isabel 
recounts her mother’s struggles to avenge the amputa-

tion of her childhood dreams and family privilege. Both 
narrators’ names even share most of the same letters (I-S-
-A-E-L), and in the same order.

Isabel’s emigrant grandfather Manuel Fontes was the 
font of her family’s tribulations for decades, starting in the 
1920s after a visit to his native Azores to find a bride. The 
self-made man prospered and advanced in New Bedford, 
while his uneducated wife kept house, raised their chil-
dren, and turned a blind eye to his adulteries in return for 
an increasingly wealthy lifestyle and the respectability of 
their marriage’s false façade.

Then a mistress made Fontes evict his wife and chil-
dren, and install her in the mansion; his family returned to 
São Miguel, paralleling Hagar and Ishmael’s expulsion by 
Abraham (except this exile was to mid-ocean, not a desert). 
Fontes’ action precipitated one son’s career-ending literal 
near-amputation, and a succession of emotional ones.

However, the wounded ex-Mrs. Fontes was no obsessed 
Ahab. Although illiterate, she’d embraced a wider modern 
world of progress and humanism in America, where wo-
men enjoyed greater legal and cultural rights.

Back home, she led a more independent lifestyle than 
village women who’d never left, thought more rationally 
and less superstitiously about natural and physical phe-
nomena (including frequent seismic activity), and beha-
ved pragmatically in relation to societal rules. She went 
about unchaperoned, never wore the widow’s weeds ex-
pected of divorcées, capably husbanded her money, re-
fused to be cowed by authority figures, and dared teach 
her grandchildren about a god of tolerance and joy, not 
hellfire and damnation.

It was her daughter who – stripped of dreams of beco-

ming a teacher, owning a piano, pursuing her artistic in-
clinations, and generally leading a wealthy life – became 
obsessed with their lost riches and materialism.

After marrying a local man and bearing six children, she 
was pregnant again, suffering ailments requiring money 
for medical treatment.

However, cash was scarce in a society primarily based 
on subsistence agriculture, hunting, and fishing. So six 
months after a difficult pregnancy, childbirth, and pos-
tpartum complications, she returned to America one April 
(“the cruellest month,” per T.S. Eliot’s The Wasteland) to 
earn sufficient money from factory work to put her fa-
mily on sounder financial footing, leaving her children’s 
upbringing to their Papá and both grandmothers.

Then six months later, her husband joined her in New En-
gland to earn more money for the family – and eventually 
she forced their two eldest girls to come work in American 
factories as well, upon completing their basic schooling.

The three youngest daughters remained behind, rai-
sed primarily by their maternal Vovó. Many years passed 
before their parents felt financially able to return home, 
Mamã believing she had at last vanquished her whale of 
money and materialism.

But she’d long planned grandiose renovations to their 
house, hoping to reclaim her long-lost childhood status in 
Massachusetts. She wanted her family to become the Jo-
neses whom no other villager could keep up with, an ob-
session leading inevitably to further “amputations.”

Like Moby-Dick’s Ishmael, the cipher Isabel lived to tell 
the tale. However, her allusion on the novel’s first page to 
the opening line of Eliot’s poem signaled she’d survived to 
become erudite, even if her relatives remained in a familial 
and cultural wasteland, damaged for another generation 
by the latest amputation.

Translator’s Note to Adelaide Freitas’s Novel Smiling in 
the Darkness - By Katharine F. Baker

*Adapted from the afterword to Smiling in the Darkness. For 
additional information: https://www.umass.edu/umpress/tit-
le/smiling-darkness

Katharine F. Baker earned degrees from the University of Ca-
lifornia-Berkeley and University of Maryland, and later studied 
Portuguese at the University of Pittsburgh.
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AGORA
GRÁTIS

POR TEMPO LIMITADO
canal 672
1-888-764-3771

canal 659
1-866-797-8686 
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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.

9. Impresso que acompanha medicamen-
to e contém informações sobre ele

10. Matéria mineral sólida, dura, da natu-
reza das rochas

11. Sustentar-se ou mover-se no ar por 
meio de asas ou algum meio mecânico

12. Tratar um cadáver com substâncias que 
o isentam de decomposição

13. Que cede à pressão, suave ao tato; 
brando, mole, tenro

14. Propriedade rural de dimensões conside-
ráveis, de lavoura ou de criação de gado

15. Que dura um ano; que corresponde a 
um ano

Horizontais

1. Que sente ou manifesta alegria; con-
tente, jubiloso

2. Algo que oferece proteção ou refúgio 
contra exposição, dano físico, ataque, 
perigo etc

3. De pequena estatura; de pouca exten-
são vertical

4. Objeto de madeira, papelão, metal 
etc., destinado a guardar ou transpor-
tar objetos

5. Relação dos jogos de um campeonato, 
com a indicação das respectivas datas

6. O que não receia o perigo, tem espírito 
de luta; corajoso

7. Ausência de arrumação, de organização
8. Aquele que não crê em Deus ou nos 

deuses
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6
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1
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2

1
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2
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9

3

7
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7

2

2

8

9

6

5

7

1

2

Ingredientes:
• 1 pitada de sal
• 19 gemas
• 250 g de farinha
• 500 g de açúcar
• 6 ovos inteiros
• Casca de 2 limões

Modo de preparação:
Deitar os ovos, as gemas,  o açúcar, as cas-
cas de limão e o sal num recipiente e bater 
até a mistura clarear e fazer castelo.

Retirar as cascas de limão e, aos poucos, 
juntar a farinha em chuva, peneirada no 
momento. A farinha não deve ser batida, 
mas sim bem misturada com as mãos. 
Envolver bem a farinha. Este processo 
manual poderá durar aproximadamente 
½ hora. Deitar a massa numa tigela pre-
viamente forrada com papel manteiga 
(ou outro papel grosso) untado, em qua-
drados sobrepostos. Encher a forma de 
pão de ló até um pouco mais de meio, vi-
rar os bicos do papel para dentro e tapar 
com a segunda tigela.
Levar a cozer em forno moderadamente 
quente, durante 30 a 45 minutos a 450 
graus. Verificar a cozedura com um pa-
lito.
Bom apetite

Culinária por Rosa Bandeira
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Pão de Ló 
de Margaride

 D N H O Ã Ç I E R R U S S E R 
 L C V A Z F K R C D B S J V L 
 O N I S E O C N C O A X E Y P 
 M O Z Y M V T O B M A L A Y J 
 R T G U I M E J S J A O G I H 
 O L R W B L I E R R U S N Z V 
 L R F I H A R I Q W L S A O A 
 Q X I I G A O V H V Q A C Ã I 
 K Z N E U O W V W T I R C P O 
 L H C Q D O G P O H H I K G A 
 O Y Z E O R Y L P V F G F W R 
 B X S T E L O J F I Z Z G G Z 
 X D G K O N D C T N O N E S Y 
 A L E G R I A X S H G V E S C 
 B H X H R I P C U O M R F M L

COELHINHO

CORDEIRO

VELA

OVO

TRIGO

GIRASSOL

SINO

ALEGRIA

RESSURREIÇÃO

VINHO

QUARESMA

PÃO

Caça palavras
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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
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

Sentir-se-á com pouca coragem 
e Marte incentivá-lo/a-á a diver-

sificar as suas atividades. Seria perfeito se 
conseguisse fazer uma formação à distân-
cia ou aprender um novo idioma. A Lua 
Cheia ajudá-lo/a-á a fazer um balanço da 
sua relação… Chegou o momento de fazer 
escolhas mais sérias ou de seguir um ca-
minho diferente.

LEÃO 22/07 A 22/08 

Marte e Úrano ajudá-lo/a-ão a di-
ferenciar-se dos outros. Não tenha 

receio de ser mais individualista e de seguir 
as suas ideias. Vénus e Saturno irão pressio-
ná-lo/a para fortalecer laços, para dar mais 
atenção e passar mais tempo com quem ama.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Mercúrio e Saturno favorecerão al-
guns contratos importantes. Mes-

mo sem todos os meios ao seu dispor po-
derá fechar negócios importantes. Os seus 
caprichos desestabilizarão a sua cara-me-
tade! Aproveite a Lua Cheia para ser o mais 
sincero/a possível e para que sejam coloca-
dos alguns pontos nos “is”.

TOURO 21/04 A 20/05

Precisará de se esforçar um pouco 
mais, mas fará tudo de boa vonta-

de. Deverá desconfiar de certas rivalidades 
que o/a impedirão de colaborar com al-
guns colegas. Passará por alguns momen-
tos complicados em família… Algumas 
discussões serão verdadeiras tempestades 
mas nunca temerá que se quebrem laços.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Mercúrio e Neptuno irão inspirá-
-lo/a para iniciar um novo projeto 

de equipa. O trabalho em equipa será es-
sencial para a sua evolução. Se tiver filhos, 
estes irão monopolizar o seu quotidiano. É 
normal nos tempos que correm mas terá de 
guardar algum tempo para a sua cara-me-
tade e para o seu próprio bem-estar.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Graças a Júpiter e Plutão, conse-
guirá estabilizar as suas finanças. 

Os seus superiores irão elogiá-lo/a pelo 
trabalho árduo que tem feito. Poderá co-
meçar a falar de casamento com a sua ca-
ra-metade ou decidirem fazer uma viagem 
de sonho para festejarem o vosso amor e 
o fim deste momento complicado. Façam 
planos.

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Marte e Saturno, ajudá-lo/a-ão 
imenso profissionalmente. Sen-

te que controla perfeitamente todas as suas 
obrigações, sente que é perfeitamente au-
tónomo/a. Passará maravilhosos momentos 
com a sua cara-metade, onde reencontrarão 
o amor que vos une. Não será só o fogo da 
paixão, mas uma cumplicidade e harmonia 
mágicas.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Sentir-se-á honrado/a pois os seus 
superiores mostrar-lhe-ão o quanto 

confiam em si através de uma promoção ou 
dando-lhe mais responsabilidades. Vénus, 
Marte e Saturno darão um impulso à sua re-
lação; conseguirá ver tudo com mais clareza e 
tomar as decisões corretas para o futuro.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Marte e Saturno ajudá-lo/a-ão a 
ser cada vez mais disciplinado/a 

no seu trabalho. Será o momento de atua-
lizar o seu curriculum e de refletir ao que 
realmente pretende fazer no futuro. Vénus 
e Marte farão com que se sinta realizado/a 
sentimentalmente. A comunicação estará 
presente e conseguirá reacender a chama 
da paixão.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Terá de analisar todos os seus inves-
timentos financeiros, a sua conta 

bancária, as suas despesas, etc. Isto porque 
será necessário economizar. Seja razoável e 
guarde as despesas supérfluas para depois. 
Terá receio de mostrar os seus sentimentos 
porque acha sempre que, mais cedo ou mais 
tarde, vai sofrer… Confie na sua cara-meta-
de e conte-lhe tudo o que o/a perturba.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Marte e Saturno irão cansá-lo/a físi-
ca e psicologicamente. Terá de dele-

gar trabalho e aceitar que não poderá assumir 
tudo. Os seus colegas estarão presentes para 
o/a ajudar. Será extremamente exigente e 
questionará as suas relações. Deverá ser mais 
paciente com a sua cara-metade e fazer um 
esforço para a compreender.

PEIXES 20/02 A 20/03

Mercúrio e Neptuno ajudá-lo/a-ão 
a impressionar com as suas suges-

tões. Será importante continuar a mostrar a 
sua motivação e a sua energia. Não se sentirá 
confiante e quererá que a sua cara-metade 
lhe demonstre os seus sentimentos a todo o 
custo. Terá de ser mais paciente e acreditar 
que quem está ao seu lado o/a ama.
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MILÉNIO |  INFORMAÇÃO

337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

Desejamos a todos uma Feliz Páscoa !

Receptionist
Office Administration, Assistant 
For a Full-Time position.  The Candidate 
must be also fluent in Portuguese, with 
computer knowledge, good  comunication 
skills and reliable.
Position available immediately. 
Contact:  416 524 3065

Rececionista
Assistente secção administrativa 
Para posição de full-time, com conhecimentos 
de computador, bilingue português-inglês, 
com facilidade de comunicação e vontade de 
progredir na carreira.
Entrada Imediata. Contactar: 416 524 3065

Administrador/Secretária
Canada Group Realty Corporation 
Full-time. Domínio de português e inglês. 
Salário semanal. Com experiência no setor 
imobiliário, gestão de propriedades e 
contabilidade. Preferível com Licença no 
setor imobiliário, acrescendo o valor da 
comissão ao salário semanal. 
Contacte e envie o seu currículo para 
Manuel Alves 
malves@canadagroup.ca/ 416 732 3985

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 podem ser flexíveis.
Contactar: 905 361 6773

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 $18/hour – may increase 
with experience

Contact: Carlos 416 220 9514

Classificados

10 a 16 de abril de 202058 www.mileniostadium.com

PADARIAS 

BRASIL BAKERY & PASTRY
1566 Dundas St W, Toronto
5700 Mavis Rd, Mississauga 
2905 Eglinton Ave W, Mississauga

CALDENSE BAKERY
337 Symington Ave, Toronto
2406 Eglinton Ave W, York
1209 Dundas St W, Toronto
3947 Dundas St W, Toronto
2625A Weston Road, North York 
1451-1453 Royal York Rd, Etobicoke
3651 Major MacKenzie Dr W, Woodbridge 
5425 Creditview Rd Unit 14, Mississauga
Com entregas ao domicílio 

CALEDONIA BAKERY & PASTRY 
1492 St. Clair Ave W, Toronto 

DINASTY BAKERY 
440 Rogers Rd, York

DOCE MINHO PASTRY & BAKERY
2189 Dufferin St, York

GOLDEN WHEAT BAKERY
579 Rogers Road, York 
652 College St, Toronto

JACK’S BAKERY
352 Oakwood Ave, York

LAZAR DELI & BAKERY
325 Central Pkwy W Unit 12, Mississauga 

NOVA ERA BAKERY
490 Rogers Rd, York
1480 St Clair Ave W, Toronto
200 Geary Ave, Toronto
980 Bloor St W, Toronto
1172 Dundas St W, Toronto

OLA BAKERY
447 Speers Rd, Oakville
230 James St N, Hamilton

SEARA BAKERY
2277 Keele St, North York
605 Rogers Rd, York
10385 Weston Rd, Woodbridge

VENEZIA BAKERY
114 Ossington Ave, Toronto 

TAKE OUT

ANDRADE BBQ CHICKEN 

2532 St. Clair Ave W, York 

ALVES MEATS AND VARIETY 
157 MacNab St. N, Hamilton

BAIRRADA CHURRASQUEIRA GRILL
1000 College St, Toronto
1560 Dundas St W, Toronto
2293 St. Clair Ave W, Toronto
Entrega ao domicílio

CALOURA BAR & GRILL 
468 Rogers Rd, Toronto

DAROSA 
2853 Dufferin St, North York

ILHAS DE BRUMA 
1136 College St, Toronto

LEÃO D’OURO
920 A Dundas St E, Mississauga 

MARTINS CHURRASQUEIRA
2700 St. Clair Ave W, York
605 Rogers Rd #1, York

PHOENIX BAR & GRILL
1280 Main St W, Hamilton 

RUI’S BBQ
450 Rogers Rd, York

SARDINHA CHURRASQUEIRA
707 College St, Toronto

ST. MATHEWS BBQ CHICKEN 
527 Rogers Rd, York

O PÁTIO CHURRASQUEIRA
2255 Keele St, North York
9781 Jane St, Maple

O FAROL CHURRASQUEIRA
3635 Cawthra Rd, Mississauga

PARIS BAKERY
654 Lansdowne Ave, Toronto

REI DO CHURRASCO
2480 Cawthra Rd #7, Mississauga

RUI’S BBQ
450 Rogers Rd, York

SWISS CHALET / HARVEY’S
590 Keele St, Toronto
3737 Rutherford Rd, Woodbridge

VILA VERDE CHURRASQUEIRA
206 Weston Rd, Toronto
869 Dundas St W, Toronto

SUPERMERCADOS

A LOTA SEAFOODS
1455 Dundas St W, Toronto 

NOSSO TALHO 
1042 Bloor St W, Toronto
1326 Dundas St W, Toronto

PAVÃO MEATS & DELI
1435 Dundas St W, Toronto

OSLER FISH WAREHOUSE
16 Osler St, Toronto

POPULAR SUPERMARKET 
216 Chambers Ave, York

PORTUGUESE FISH MARKET
708 Hamilton RD, London

RUI GOMES
546 Rogers Rd, York

TAVORA FOODS
1625 St. Clair Ave W, Toronto
1030 Dundas St. E, Mississauga
Entrega ao domicílio

UNBOXED MARKET 
1263 Dundas St W, Toronto

SERVIÇOS

ACCORD TRAVEL 
777 Bay St, Toronto

APPLEWOOD GM CADILLAC
3000 Woodchester Dr, Mississauga 

ATLANTIC FINISHING CARPENTRY
21 Windsor St, Etobicoke

AUTOSONIC
1244 Dundas St W, Toronto

BENTOS AUTO & SERVICE CENTRE
2000 Dundas St W, Toronto

CAN KOPY
2781 Hwy 7 #2, Concord

REMAX ULTIMATE REALTY
1192 St Clair Ave W
836 Dundas St W, Toronto

FERREIRA & KOACH IMMIGRATION 
SERVICES
1560 Bloor St W, Toronto

HALLMARK HOUSEKEEPING SERVICES 
34 Raccine Rd, Toronto

HUMBERVIEW INSURANCE BROKERS
339 Roncesvalles Ave, Toronto

LUSO INSURANCE BROKERS
1152 College St, Toronto

MORTGAGE SCOUT  
1796 Bloor St. W, Toronto

OLYMPIC TROPHIES  
643 Chrislea Rd, Woodbridge

PRIMERICA FINANCIAL SERVICES
960 Edgeley Blvd #2a, Concord

SENSO BUILDING SUPPLIES 
150 Rockcliffe Ct, York

TEIXIRA ACCOUNTING FIRM 
1015 Bloor St W, Toronto

TORONTO VANITY 
451 Alliance Ave, York

TURISMO TRAVEL/ VIVEIROS GOUP
1325 St Clair Ave W, Toronto

VIANA ROOFING & SHEET METAL
74 Advance Rd, Etobicoke

WORLD FINE CARS  
520 Kipling Ave, Etobicoke



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



FOR SALE  
Jane & Lawrence

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 

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 first 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 ga-
rage, basement apartment for extra income. Very well main-
tained home. Call Daniela to Book an appointment 
416-731-4280

FOR SALE  
Keele/Rogers

Para toda a informação sobre os condos “Galleria 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 acabada com grande saída para 
o quintal. Quarto para vinhos com temperatura controla-
da e prateleiras em mahogany, ginasio, área de festas. 
Alarme, câmaras, automatisação em toda a casa, electro-
domesticos, 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


