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A marijuana parece possuir toda a be-
nevolência, graça, pureza, perspicácia 
e efeitos calmantes que mais nenhuma 
droga providencia. Durante vários anos, 
esta planta tem vindo a ser o tema de 
discussões intensas, alterações legais 
e decisões que continuam a surtir em 
várias partes do mundo. E porquê tan-
ta discórdia no que diz respeito a esta 
simples planta? Foram atribuídas à ma-
rijuana e ao haxixe, as folhas e flores 
colhidas da canábis para uso de dro-
gas, mais de 1200 gírias. Quer seja um 
ganzado, um hippie ou um conhecedor, 
toda a gente parece ter uma opinião, ou 
uma piada, sobre erva, a alface do diabo, 
ganja, narcóticos... 

Desde a legalização da canábis em 
2018, as folhas e flores secas estão, 
mais do que nunca, na boca do públi-

co. Enquanto as pessoas procuram formas 
de apanhar uma moca, estão a ser inventa-

dos comestíveis e receitas gourmet e, nor-
malmente, a mary jane não desilude. Com 
o stress e outros problemas de saúde men-
tal a atacar o nosso corpo, a canábis parece 
ser a droga de eleição para aliviar os efeitos 
intensificados das mudanças da vida. Para 
muitos, o evangelho de escolha deve-se ao 
facto que um charro não lhe irá mentir e irá 
proporcionar a moca necessária para o reti-
rar do marasmo da vida temporariamente, 
a um custo mais baixo do que o álcool. São 
muitos os que ainda não experimentaram 
canábis e consideram a planta como sendo 
ilícita e algo que eles nunca considerariam 
consumir. Não está prontamente disponí-
vel a informação com os prós e contras des-
ta planta e, nas formulações disponíveis, o 
sistema político continua apreensivo na 
promoção dos benefícios e/ou implicações 
negativas do uso da canábis. Em Portugal, 
onde a canábis foi certificada para ser pres-
crita para uso medicinal, foi removido o 
estigma contra a canábis. A Health Canada 
e outras organizações médicas deveriam 
ter uma abordagem mais proativa na im-
plementação de diretrizes que permitam 
o uso da planta para fins medicinais e na 
delineação dos benefícios que os canadia-
nos poderiam obter. A pandemia tem ins-
tigado níveis de luta e desafios emocionais, 
principalmente nas gerações mais jovens. 

Faz parte da responsabilidade do Governo 
destacar o consumo adequado de canábis 
e promover a prevenção da compra ilegal 
de drogas de rua, sendo que em Ontário 
são parceiros na distribuição e revenda de 
marijuana. A venda ilegal de drogas causou 
um aumento de cinco vezes nas mortes de-
vido a suicídio e overdoses. À medida que 
as lojas reabrem, por toda a grande área de 
Toronto, com todos os tipos de misturas re-
lacionadas com canábis, o mercado negro 
continua a prosperar. Enquanto o Governo 
não regular e impor leis referentes à distri-
buição e venda sem licença, o negócio da 
canábis neste país enfrentará dificuldades 
e as drogas de contrabando sobrecarrega-
rão o nosso sistema de saúde. Atualmente 
estão armazenadas por todo o país mais de 
um bilião de gramas de erva, representan-
do três anos de fornecimento. O otimismo 
é baixo no que concerne os comerciantes 
de canábis obterem um retorno financeiro 
nos biliões de dólares investidos. A imple-
mentação de regulamentos para legitimar 
a indústria e retirá-la de mãos ilegais pode 
ser a salvação da indústria legal de canábis.  

Como está o teu charro, mary jane? 
Fique bem. 
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Até final de março de 2020, mais de 
329,000 canadianos usavam a caná-
bis para fins terapêuticos. Os números 
são da Statistics Canada e revelam que 
entre janeiro e março do ano passado 
cada cliente comprou em média dois 
gramas de produto seco. A nível de 
províncias, Ontário é a província cana-
diana onde mais pessoas usam a ca-
nábis para fins terapêuticos – cerca de 
171.107 pessoas estão registadas na 
província como clientes. Em segundo 
lugar, mas bem atrás de Ontário, surge 
Alberta, com 73.629 clientes, e logo de-
pois é que aparecem na tabela a Colúm-
bia Britânica, com 17 053 clientes e o 
Quebec com 16 904. 

A canábis para uso terapêutico está su-
jeita a regras diferentes da canábis 
para uso recreativo. A produção da 

canábis para fins terapêuticos é regulada 
exclusivamente pelo Governo federal e as 
únicas formas de comprar canábis para uso 
terapêutico são: através de um produtor 
federal licenciado para vender online; por 
prescrição escrita, por telefone e entrega 
por correio registado.  A outra opção pode-
rá ser obter uma licença da Health Canada 
para produzir a sua própria canábis tera-
pêutica em casa. 

De acordo com a Health Canada mais de 
6000 empresas estão autorizadas a produzir 
canábis no Canadá, mas apenas 260 têm li-
cença específica para produzir canábis para 
fins terapêuticos. Cerca de 10 destas empre-
sas estão localizadas em Ontário e a primeira 

empresa a produzir canábis para fins tera-
pêuticos em Ontário foi a Ontario Inc, que 
obteve uma licença em maio de 2015. 

Ainda assim alguns médicos não con-
cordam com esta prática e não prescre-
vem canábis aos seus pacientes. Em de-
clarações ao Milénio Stadium, o médico 
Taylor Lougheed, um especialista da área 
que é membro da Ontario Medical Asso-
ciation (OMA), diz que as razões são mui-
to variadas. Lougheed explica que ainda 
não existem evidências científicas de peso 
sobre esta substância e que a própria for-
mação universitária dos médicos focou-se, 
durante muito tempo, apenas nos efeitos 
adversos da droga. Mas “soma-se a isto o 
processo de autorização em si que é sepa-
rado do processo de prescrição típico com 
o qual muitos estão familiarizados e que re-
presenta uma barreira que pode ser difícil 
de superar numa clínica movimentada, o 
custo e a falta de cobertura pelos seguros de 
saúde”, avançou. 

Lougheed diz-nos ainda que o custo, 
a disponibilidade de produtos (cápsulas 
de gel ou óleos) e o plano de dosagem 
que a empresa produtora apresenta tam-
bém são fatores que pesam na hora do 
paciente decidir optar pelo tratamento 
com a canábis. Caso decida ir em fren-
te, o especialista recomenda que comece 
por consumir a substância em “pequenas 
doses” e depois vá aumentando de for-
ma gradual. “Deve acompanhar os efei-
tos colaterais e os potenciais efeitos para 
perceber se o seu plano de dosagem deve 
ser alterado”, informou. 

Embora a canábis seja usada por pa-
cientes com osteoartrite, problemas neu-
rológicos, distúrbios convulsivos ou com 
esclerose múltipla, o médico sublinha que 
apesar da investigação científica nesta área 
estar a avançar de forma rápida, “a canábis 
medicinal não é aprovada ou geralmente 
recomendada como primeira opção para 
tratar uma doença”. 

No site da Health Canada é possível per-
ceber que a prescrição de canábis para fins 
terapêutico é feita através de 10 etapas:

1. O médico ou o especialista têm de 
preencher um formulário do Access to 
Cannabis for Medical Purposes Regula-
tions (ACMPR);

2. O médico tem de rever, com o paciente, 
a lista da Health Canada de produtores 
licenciados para produzir a medicação;

3. O médico escolhe um produtor licen-
ciado para registar o seu paciente e 
certifica-se que a medicação tem as 
quantidades certas de THC e CBD que o 
paciente precisa;

4. O médico tem de informar o paciente 
sobre vaporizadores e produtos comes-
tíveis e perceber quais são as melhores 
opções para o seu caso;

5. Imprimir o registo do produtor licen-
ciado e certificar-se que o paciente o 
completa;

6. Enviar por e-mail os documentos médi-
cos originais e o registo do paciente para 
o produtor licenciado;

7. O produtor licenciado vai entrar em 
contacto com o médico para verificar a 
informação médica do paciente;

8. Logo que o processo esteja completo, o 
produtor licenciado vai contatar o pa-
ciente para informá-lo de que o registo 
está completo;

9. O paciente pode fazer a sua encomenda 
junto do produtor licenciado;

10. O produtor licenciado vai enviar para o 
paciente a sua medicação, diretamente 
para a sua morada.

A província de Ontário é responsável 
pela distribuição e pela venda da canábis. 
Quem licencia na província de Ontário é o 
Alcohol and Gaming Commission of Onta-
rio (AGCO) que avança em comunicado de 
imprensa que até dezembro do ano passado 
já tinha recebido 1300 pedidos para obter 
licença.  Cerca de 305 foram aprovados e 
269 lojas já abriram ao público. A provín-
cia deu indicações para atribuir cerca de 20 
licenças por semana, o que corresponde a 
cerca de 80 por mês. 

Recentemente um MPP de Scarborough 
veio a público manifestar-se contra a aber-
tura de tantas lojas no seu riding e pediu à 
Câmara Municipal de Toronto para criar 
legislação mais apertada para evitar que 
tantas lojas deste género possam operar em 
áreas industriais. O autarca John Tory está 
de acordo e quer limitar a abertura de lojas 
de venda de canábis, sobretudo para man-
ter os jovens seguros.

Joana Leal/MS

Mais de 329,000 canadianos usam a canábis para fins terapêuticos
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Just over two years ago, Canada took a 
major step in very a controversial sub-
ject: the legalization of cannabis. From 
that point on, entrepreneur Vish Joshi 
decided he wanted to get into this fresh 
new market. After going through a de-
tailed permission process conducted 
by the provincial government, he final-
ly opened the doors to Forever Buds 
three weeks ago. Located at 722 College 
Street—the heart of Toronto’s Little Italy 
neighbourhood, Forever Buds is one 
of Ontario’s newest Alcohol and Gam-
ing Commission of Ontario (AGCO) au-
thorised cannabis retailer stores. The 
company’s CEO , Vish Joshi, explains 
that due to the restrictions imposed by 
Covid-19, sales are made online, through 
delivery or curbside pick-up. 

The store’s menu lists a wide variety 
of flower, pre-rolls, vaporizes, con-
centrates, such as oils and sprays, 

and also edibles. Each of these products 
contain different levels of THC and CBD, 
both cannabinoids derived from the 
cannabis plant, and all are regulated by 
Health Canada. 

This week, Vish , Vish Joshi, was the 
interviewed by Manuel DaCosta on 
“Here’s the Thing”, which will air on 
Camões TV. During the interview Vish 
talks about his business, explain a little bit 
about the process of getting a license in 
Ontario, gives an analyses of the industry, 
and discusses the pros and cons of the cur-
rent legislation in the marketplace. 
Manuel DaCosta: What made you want to 

get into the cannabis business? 
Vish Joshi: Being an entrepreneur I’ve 
always wanted to get involved with busi-
ness that are on the forward approach 
and getting involved with cannabis al-
lowed me to get involved and to try make 
a change with something that is kind of 
a tabu, and at the same time try to make 
some money from it. 

MDC: Why is it still tabu?
VJ: A lot because of our parents’ genera-
tion. When we grow up it was illegal, it was 
tabu because it was classified as a drug—it’s 
still a drug, but now is a legal one. 

MDC: Entrepreneurs getting into the 
business and stores are sprouting every-
where and a lot of entrepreneurs. Why is 
this business attracting so many people to 
invest in it?
VJ: Whenever there’s an initiative of an 
open market in a business like cannabis, 
a lot of people think that getting into the 
game is a get rich quick scheme where 
they’re going to make a ton of money. Once 
they get in, they get to know it’s a very 
stringed process that is regulated heavily 
by the AGCO. So, money is a huge factor 
in the decision of making process, I’m sure 
for many entrepreneurs, myself included. I 
guess that’s the main driving force.

MDC: Tell us how you started—how you 
got to the point where you got the license 
to open up a store. It’s not a simple pro-
cess here in the province of Ontario. 

VJ: My first advice to anybody getting into 
the business would be to your do due dili-
gences. Take a good look at the industry. 
For us, it was a 2-year process. We went 
through the initial open market process, 
which is a lottery system, actually two lot-
teries. We were put on an extensive wait-
ing list because there were only a handful 
of people that were selected—five in each 
territory that the AGCO would identify. 
Then January 2020 we went into the open 
market and that’s where it was fair play 
for everybody. When I say “open market” 
it means that anybody that has a desire to 
get into cannabis business can go online, 
go to the AGCO website and simply apply.

MDC: You said that the government con-
siders awarding based on areas of the 
province and delineates sections of the 
province to see how many licenses are go-
ing to be awarded. In the Toronto area, for 
example, how many areas are there that 
the government delineated?
VJ: Initially in the lottery system there 
was only going to be five that was select-
ed in the Toronto region. When we went 
back to the open market, it was fair play 
for anybody and that was when the rules 
of the game changed. Today in Toron-
to you’ll see clusters of stores. On Queen 
Street West for example there’s 40 stores. 
On College where we are located we al-
ready have two additional stores oper-
ating with another one coming probably 
sometime this year. 

MDC: As an example, there’s a store that 

was opened in Bloor and Dovercourt not 
many months ago, and now it’s already 
closed. What do you think might have 
happened? Is it a consequence of Covid or 
do you think that the marketplace is just 
not supporting all of these stores that are 
opening at the same time? 
VJ: It all comes down to the individual 
operator. The Alcohol and Gaming Com-
mission does a great job in doing their due 
diligence on vetting on an applicant but 
the applicant also must have the ability 
and to skill to operate within the market-
place, understand the geographical ter-
ritory and run a business. Not everybody 
has that ability. 

MDC: If where you are, at College and 
Crawford, in that general area there’s 
already three or four others stores and 
more under construction. What’s the 
feasibility for all of these stores surviving 
when they’re clustered near each other?
VJ: I think it’s almost like a convenience 
store. In the same area on College Street, 
you have multiple bars and multiple res-
taurants next to one another, so there’s 
enough business for everybody. You need 
to be able to segment your way through 
the community, understand your client, 
their needs, and try to have that edge 
on your competition. Ultimately buying 
from the Ontario Cannabis Stores, you’re 
buying similar products but there’s thou-
sands of skews. If you look at our location 
on College Street, our menu is complete-
ly different from our competitors. It’s 

Cannabis Stores are popping in Toronto
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not done by design, it’s because we hired 
the professionals to assist us in our menu 
and we’ve got a great marketing team on 
board, that helped us create a menu that 
we felt would serve the Little Italy com-
munity in a positive manner. We’ve re-
ceived great response since we’ve opened. 

MDC: When you’re marketing a store 
like this, you’re marketing a menu—all 
of these products that you make sound 
so sophisticated, it’s almost like a res-
taurant. To be a restaurant, you need to 
open it up and make people feel welcome. 
Yet the government makes you black out 
windows and hide your product. Why 
is the government doing this, knowing 
that your marketing plans are competing 
against a black market that is not going to 
go away?
VJ: Having the Ontario government as a 
business partner in this game, doesn’t ne-
cessary mean that is a great partner. Often 
when the government gets involved in a 
business model or venture, there are er-
rors that are made. They are not looking 
at the best interested of the entrepre-
neur that is running the business. We’re 
hoping that down the road, Canada will 
adopt some changes similar to what you 
see in the USA. Also, there is the Amster-
dam model, where you actually see the 
product. You can touch and feel what’s 
on the stores shelves but right now, we 
are under that rules, and we have to ad-
here to the rules. 

MDC: Describe some of the products that 

Forever Buds would sell both online and if 
you visit the store. What are some of the 
products that are on your menu, that you 
choose specifically because you felt that 
would be what would attract the costum-
ers in Little Italy to the store. 
VJ: Today’s cannabis consumer is looking 
for high THC (the cannabinoid that is prin-
cipally responsible for the psychoactive 
and intoxicating effects of cannabis con-
sumption) and value for their dollar. You 
also have the CBD, which is more the medi-
cinal side that typically is a low strain. For 
us at Forever Buds, we’ve got the flowers, 
the vapes, the edibles and the creams.

MDC: What is the difference when you 
describe the flowers and the cannabis it-
self? Is the flower a product of the plant?
VJ: For example, a consumer will take 
either a flower or they’ll take a pre-roll. 
The flower isthe bud of the plant and the 
person has to prepare it himself before 
they smoke it. Then you have the people 
that want to cut out the mess and have a 
pre-roll which is no different than a ciga-
rette. 

MDC: Tell me a little bit about medicin-
al marijuana. How available is it at this 
moment, is it still a very small part of the 
overall sale of Cannabis products? 
VJ: It’s a big part of Cannabis but the medi-
cinal side, the consumer is typically pur-
chasing from specific growers—they go 
directly to growers or have people growing 
for them. We sell recreational cannabis. 

MDC: Do you believe the Canadian mari-
juana industry is it in trouble? 
VJ: I don’t think it’s in trouble. I think 
that needs to get another governing body. 
It needs to have the free will of the entre-
preneurs. Right now, there’s a lot of red 
tape and regulations, and typically the 
provincial government is not talking to 
the federal government. They have their 
own set of rules and it’s not working per-
fectly right now. 

MDC: There are over a billion grams of 
pot in storage right now in Canada, that’s 
a three-year supply. Do you think that we 
overestimated the por industry in On-
tario?
VJ: I’m not sure if we overestimated, I 
just don’t think the government put the 
foresight into rolling out the retail plat-
form, to be able to get rid of that surplus 
that is stocked in warehouses. Only now, 
a matter of 60 days ago, did the Ontario 
government change the rules to start au-
thorizations from five stores a month to 
20 stores a week. So now they’re really 
ramping up the process, to get stores out 
there. The goal is to have over a thousand 
retail stores in Ontario by this September. 

MDC: Why are people going to the il-
legal market? Is it because the product is 
cheaper? Is it better? What’s the attrac-
tion? 
VJ: At the beginning the attraction was 
that the local dealer was their dealer, so 
yes, it was definitely price and quality. 

When we buy cannabis, we’re all be-
hind the eight ball because of taxation. 
We’re not buying at the right price point 
and were also competing against the On-
tario government because they are selling 
product online. I believe it will get better 
when more and more stores come into 
play and more products become available. 
Price points are already coming down.
MDC: What is the price of a gram of pot 
today? 
VJ: Average depends on the strength, but 
you can say around 9 dollars and the gov-
ernment is going to take at least 30%. 

Transcrição – Lizandra Ongaratto 

Cannabis Stores are popping in Toronto
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Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

Em agosto de 2017 Sheriann Baker foi 
diagnosticada com um tumor no cé-
rebro. Deram-lhe 10 anos de vida caso 
fizesse os tratamentos aconselhados 
pelos médicos. Se ela não quisesse se-
guir as orientações médicas, a média de 
vida passaria a dois anos. Sheriann, can-
adiana a viver agora em Toronto, decidiu 
que não queria passar os seus anos de 
vida a sofrer, a sentir-se nauseada, sem 
cabelo (algo que a própria diz que a in-
comodaria muito) e enfiada em casa ou 
no hospital. 

Decidiu arregaçar as mangas e pes-
quisar sobre um óleo de cannabis 
que um amigo próximo tinha usado 

para curar um cancro nos pulmões. Acon-
tece que Sheriann passou por uma inter-
venção cirúrgica para remover o máximo 
possível do tumor no cérebro, que tinha 
o tamanho de uma bola de golfe – ela fi-
cou com ainda 3% do cancro. Mas Sheri-
ann, com o conhecimento dos médicos, já 
andava a tomar o óleo convicta que a iria 
ajudar nesta cura e assim continuou. A 
verdade é que a sua recuperação foi uma 
surpresa para todos – três meses depois da 
operação, Sheriann fez um MRI e esses 3% 
tinham, de facto, desaparecido.

Estamos em 2021 e Sheriann é uma so-
brevivente de um cancro considerado ter-
minal, usando como tratamento um óleo 
de cannabis e uma alimentação cuidada. 

Nesta edição do jornal Milénio Stadium 
tivemos a oportunidade de conversar 
com ela e conhecer a sua história – a qual 
partilha, com grande orgulho e até com um 
certo espírito de missão, nas suas redes so-
ciais. Sheriann acredita que a sua experiên-
cia pode e deve servir como exemplo de es-
perança.

Milénio Stadium: Back in 2017 you were 
diagnosed with terminal brain cancer. 
Doctors warned you would have 10 years 
to live with treatment or two without it. 
We’re in 2021 and you’re tumor free, with 
no chemo and no radiation. What made 
you decide not to go that path of medicine? 
Sheriann Baker: I decided against chemo-
therapy and radiation because with a diag-
nosis of only having 10 years to live at most 
I chose not to spend a year without hair, 
eyebrows, sores in my mouth, feeling nau-
seous and not being able to leave my house. 
It just didn’t make any sense to me to do all 
of this so I can be stuck home hiding and 
not living when I should be!

MS: How did doctors respond to your de-
cision?
SB: When I told my family doctor that I 
was going to refuse chemotherapy and 
radiation he tried to convince me that hair 
grows back and that I was wasting my 
money and time using Rick Simpson Oil. 
I kindly responded to him that I loved my 
hair and that I wasn’t going to lose it and 

I wasn’t going to live the last of my life in 
pain and feeling awful. I also told him I was 
not asking his permission. I told him I did 
my research and that I was convinced Rick 
Simpson Oil was going to kill my tumor 
and that I would see him in January 2018 to 
tell me I was tumor free.

MS: When did you decide to start your 
treatment with cannabis oil?
SB: I started taking a gram to two grams 
a day of Rick Simpson Oil just days after I 
found out I had brain cancer. My goal was 
to get two  ounces of Rick Simpson Oil into 
me before brain surgery on October 3, 
2017. My tumor was the size of a golf ball. 
My doctors have no idea how long it’s been 
there, but I have been complaining of se-

vere migraines since I was six. No doctor 
ever thought about doing an MRI on my 
brain.

MS: After going through such a complex 
situation, I assume you felt some anxiety 
and even fear. Do you believe that the can-
nabis treatment also helped you cope dur-
ing this time?
SB: I actually didn’t feel any fear or anx-
iety about my diagnoses. Deep down in-
side I knew I hadn’t had a stroke like the 
doctors told me. I knew I had brain cancer 
and even told my husband the night before 
I found out about my diagnoses to be pre-
pared. He told me not to be stupid, so I was 
not shocked at all when I heard the words 
“you have brain cancer” come from my 

Neurologist that day. I found myself assur-
ing my Neurologist and my husband at the 
time that I was going to beat this. I honestly 
have never cried about having brain can-
cer. I believe having brain cancer is just a 
part of my journey in this life and you can 
learn to accept it and live your life with it or 
you can give up. I am not giving up! Many 
people use Rick Simpson Oil to help with 
anxiety and/or depression so yes I do be-
lieve it helped in my recovery both men-
tally and physically. The day after brain 
surgery I could actually hear my brain 
growing back together. I was released 
from Foothills Hospital in Calgary, Alberta, 
26 hours after my 6.5 hour brain surgery! 
The nurses were shocked to see how well 
I was doing. I just kept telling them it was 
the Rick Simpson Oil because I truly be-
lieve cannabis helped tremendously in my 
recovery! I was in the gym in a week and 
back to living a normal life in two weeks.

MS: After being successful with your treat-
ment, you have taken on a life mission to 
pass on the message to others, letting them 
know this could be a form of cancer treat-
ment. How has your stance on cannabis as 
a form of medical treatment been received 
by the public?
SB: My stance on cannabis as a form of 
medical treatment has been received 
amazingly by everyone including my 
family, my doctors, media, doctors in gen-
eral, musicians (Peter Frampton & Vicky 
Cornell have reached out), politicians, ce-
lebrities (Coach Mike Bayer has reached 
out), etc. It’s been amazing how many 
people have reached out and how many 
have supported me over the last three 
years. Last year pre-covid I was asked to 
speak at the Tumor & Neurologist Confer-
ence in Toronto about Alternative Methods 
to fight cancer. It didn’t happen because 
of covid but it was an honor to be asked to 
speak! It means people are listening! My 
biggest supporters are the cannabis com-
munity. If it wasn’t for them I am not sure 
if I would still be here. Every three months 
I go on social media and I ask for donations 
of Rick Simpson Oil and the cannabis com-
munity never lets me down.

MS:  There is a stigma associated with can-
nabis, both on the part of doctors and the 
general population. Do you think there is 
still a long way to go or are we now closer 
to crossing that barrier?
SB: I believe there used to be a stigma about 
using cannabis, but I don’t think there still 
is in Canada. There is just too much proof 
out there showing the public that cannabis 
can kill cancer and can heal many with de-
pression, anxiety, arthritis and addictions. 
The best part about cannabis is it is a plant 
so there are no side effects like pills! From 
my experience I believe we are crossing 
that barrier!

Catarina Balça/MS

“Plants over Pills”
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A canábis tem cerca de 200 compostos 
e só dois é que são mais estudados: o 
THC (tetrahidrocanabinol) e o CBD (ca-
nabidiol). De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) cerca de 4% 
da população mundial já usou a canábis 
pelo menos uma vez na vida e cerca de 
0,6% da população mundial consome 
esta droga diariamente. O Uruguai foi o 
primeiro país do mundo a legalizá-la e 
o Canadá seguiu o mesmo caminho em 
outubro de 2018. 

Um mês antes do Canadá avançar 
com a legalização, a OMS declarou 
que o canabidiol tinha potencial te-

rapêutico. Numa recomendação dirigida 
às Nações Unidas a OMS sublinha que não 
existem registos de problemas de saúde 
pública relacionados com o uso de CBD. 
A substância demonstrou eficácia no tra-
tamento de algumas formas de epilepsia, 
doenças neurodegenerativas e cancros.

O médico Taylor Lougheed, especialista 
nesta área, confirmou ao nosso jornal que 
muitos pacientes têm descoberto que tole-
ram produtos à base de CBD e que têm tido 
muito poucos efeitos colaterais. “Quantida-
des diferentes de THC e de CBD, tal como 
plantas e doses diferentes levam a efeitos 
clínicos diferentes. Algumas das áreas mais 
comuns em que os pacientes são autorizados 

a fazer tratamentos com canábis incluem 
condições de dor crónica como osteoartrite 
e espasmos associados à esclerose múltipla, 
problemas de sono e ansiedade”, referiu.

Danny Raposo tem hoje 47 anos e a adição 
por opióides fez com que começasse a usar 
canábis para fins terapêuticos. “Tinha sete 
anos quando parti uma perna e fui submeti-
do a sete cirurgias. Desde aí que passei a viver 
com dores diariamente. Entre analgésicos, 
anti-inflamatórios, relaxantes musculares e 
antidepressivos cheguei a tomar 28 compri-
midos por dia. Percebi que era dependente 
de opióides e há cerca de 10 anos parei de 
tomar comprimidos e passei a usar apenas 
canábis”, contou ao Milénio Stadium.

Embora tenha feito alguma pesquisa so-
bre os benefícios da canábis no tratamen-
to da dor crónica, Raposo procurou ajuda 
profissional. “Quando falei com o meu mé-
dico ele disse logo que era contra. Mas de-
pois descobri outro médico e consegui uma 
licença da Health Canada para produzir a 
minha própria canábis. A minha vida mu-
dou radicalmente porque com os opióides 
tinha sempre problemas para dormir, falta 
de apetite, prisão de ventre, dores de bar-
riga, suores frios e estava sempre irritado. 
Desde que substitui os opióides pela caná-
bis passei a dormir normalmente e agora 
tenho muito mais apetite”, recordou.

Danny é proprietário da Munchalishus 
Medi Meals, uma empresa que aposta na 
confeção de refeições com canábis e que 
pretende ajudar pessoas que querem fazer a 
transição dos opióides para a canábis tera-
pêutica. “A MMM produz 100 refeições por 
dia e os pratos são preparados com os mili-
gramas de THC e CBD que cada cliente pre-
cisa para aquele dia. Tenho clientes dos 32 
aos 65 anos e os seus principais problemas 
vão desde dor crónica, até depressão, ansie-
dade e problemas com os ciclos de sono. Um 
dia gostava de preparar refeições para clíni-
cas de reabilitação, é um dos meus sonhos, 
mas vamos ver como corre”, informou.

O empresário, que já passou pelo Mas-
terchef Canada e pelo Dragon’s Den, foi um 
dos primeiros chefs a cozinhar com caná-
bis no país. Através da infusão, o produto 
pode ser utilizado para fazer entradas, pra-
to principal ou sobremesa. “Podemos usar 
a planta inteira na cozinha, desde a raiz até 
às flores e o nosso objetivo é expandir o ca-
tering e servir em eventos e festas de ani-
versário”, disse. O mercado dos produtos 
comestíveis à base de canábis é relativa-
mente recente no país, mas Danny gosta-
va de liderar este mercado na província de 
Ontário e talvez quem sabe um dia dominar 
o mercado nacional. 

Para quem está agora a começar a utilizar 
a canábis para fins terapêuticos, fica aqui o 
conselho: “Comecem com poucos miligra-
mas e depois aumentem de forma gradual. 
Fazemos qualquer tipo de prato, inclusive 
pratos portugueses”. 

Raposo lamenta que a canábis para fins 
terapêuticos ainda seja um assunto tabu 
e pede ao Governo para apostar mais da 
sensibilização. “A legalização não chega, 
o mercado negro diminuiu, mas não desa-
pareceu. Ainda existe muito estigma, nas 
pessoas e na própria classe médica. Não faz 
sentido alguns médicos prescreverem ca-
nábis e outros serem totalmente contra”, 
garantiu.

O preço da canábis medicinal varia en-
tre $3,25/g e $15/g e um paciente normal-
mente está autorizado a consumir entre 
1 a 5g por dia. Os números são da Medical 
Cannabis Clinics que cita na sua página 21 
doenças onde os pacientes viram melhorias 
com a canábis: Perturbação de Hiperativi-
dade e Défice de Atenção; Esclerose Lateral 
Amiotrófica; ansiedade; artrite; doenças 
auto-imunes; fadiga crónica; dor crónica; 
depressão; fibromialgia; HIV; inflamação; 
insónia; dores de cabeça; Esclerose Múl-
tipla; náusea; danos nos nervos; cuidados 
paliativos; Parkinson; stress pós-traumáti-
co; distúrbios convulsivos e stress. 

Joana Leal/MS

Luso-canadiano aposta em 
cozinha de infusão de canábis
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É importante começar por explicar, de 
uma forma simples e clara, que a can-
nabis é uma planta herbácea, de origem 
asiática, popular no mundo inteiro – Du-
rante a história, foi usada para as mais 
diversas finalidades: na religião, na in-
dústria têxtil e na medicina. A cannabis 
tem substâncias presentes intituladas 
por canabinoides. De forma bem re-
sumida, os canabinoides são compo-
nentes medicinais da planta e os mais 
conhecidos (e estudados também) são 
o canabidiol (CBD), popular pelo efeito 
anticonvulsivo, e o tetra-hidro-canabinol 
(THC), principal componente psicoativo 
da cannabis e responsável pelos efeitos 
de alívios de náuseas e dores, sensação 
de bem-estar, ataraxia, centralização em 
si próprio e eventual sensação de afas-
tamento do mundo exterior.

Há um grande estigma associado à 
cannabis e hoje tentamos desmis-
tificar algumas informações, já que 

há muitos estudos e casos que representam 
sucesso em relação à cannabis medicinal 
mais especificamente – há quem defenda e 
comprove uma melhora qualidade de vida 
e mais saúde, e a ciência tem sido uma boa 
aliada no processo de credibilização. 

Esta droga medicinal pode ser, real-
mente, um braço direito no tratamento 
de várias patologias e sintomas. É uma 
importante (mas ainda não reconhecida 
pela maioria) ferramenta terapêutica na 
cura de doenças crónicas e sintomas asso-
ciados. Há, como disse anteriormente, já 
bases científicas que sustentam evidência 
significativa que justifica o uso desta dro-
ga para tratar doenças como a dor crónica, 
o Alzheimer, Parkinson, epilepsia, fibro-
mialgia, esclerose múltipla, autismo, pro-
blemas de ansiedade e pânico, dificuldades 
em dormir, entre várias outras. Existem, 
de facto, inúmeros relatos muito positivos 

de pacientes diagnosticados com doenças 
como as que acabei de referir.

Kevin Hall – CEO International Canna-
bis Solutions – esclarece-nos quais são as 
principais áreas da medicina que podem 
beneficiar com a inclusão da cannabis na 
sua terapia de cura:

Há até um crescente corpo de evidências 
que mostra como a cannabis pode subs-
tituir o álcool e os opioides, entre outros 
vícios, e com o perfil de baixo risco, é ób-
vio. A cannabis deve ser seriamente consi-
derada para integrar quase qualquer parte 
do plano de tratamento. Lembre-se de que 
existem mais de 400 canabinoides identifi-
cados, incluindo CBD.”

A cannabis medicinal não é necessaria-
mente algo que se tenha que fumar. Exis-
tem dezenas de possibilidades de consu-
mo de medicamentos à base de cannabis: 
a administração pode ser feita por via oral 
(comprimidos, óleos e sprays) ou aplicação 
tópica (pomadas e cremes). No entanto, é 
importante realçar que deve ser um médi-

co especialista a orientar a toma, de forma 
a que o uso seja adequado e indicado à con-
dição a ser tratada. 

Hiato na utilização da cannabis medicinal

Os registos de utilização da cannabis 
com fins médicos perdem-se no tempo. Há 
quem fale que o uso da cannabis remonta a 
mais de dois mil anos B.C. 

Kevin Hall explica-nos a razão pela qual 
a cannabis, durante tantos anos e até há 
pouco tempo, não fazia parte de qualquer 
tratamento da chamada medicina tradicio-
nal:

“A principal razão pela qual houve um 
hiato temporário de acesso médico à can-
nabis nos últimos 80 anos, tem que ver com 
as grandes indústrias farmacêuticas, de ál-
cool e outras grandes indústrias, incluindo 
o lobby bem sucedido que os políticos fize-
ram aquando da aplicação da lei, de forma a 
manter a referência a “loucura” bem viva. 
(...)Você ficaria surpresa se eu lhe disses-
se que quase metade de todos os delitos / 
condenações relacionadas com drogas têm 
sido associados à cannabis. De que forma é 
que a aplicação da lei continuaria a obter os 
seus grandes orçamentos se a cannabis fos-
se legalizada?”

O medo da dependência 

Há ainda um receio bem vincado por 
parte de alguns setores da população re-
lativamente à eventual dependência, que 
pode surgir após um tratamento à base de 
cannabis. Será que este é um medo com 
fundamento? Kevin Hall explica:

“Existe um termo chamado Transtorno 
por Uso de Cannabis (Cannabis Use Disor-
der), que é como qualquer outro vício; em 
que, apesar das consequências do seu bom 
ou mau uso, ainda continuam associados a 

um padrão de comportamentos autodes-
trutivos. Dependência química ou pessoas 
com problemas de adição na população é 
de aproximadamente 9% e o transtorno 
por uso de cannabis regista mais ou me-
nos a mesma percentagem, de modo que, 
estatisticamente, é insignificante. Além 
disso, se olhar para o perfil de risco, açúcar 
e cafeína têm uma classificação mais eleva-
da do que a cannabis. O que estou a dizer 
é que quando comparamos a cannabis com 
qualquer produto farmacêutico, incluindo 
nabilona e sativex (que são produtos far-
macêuticos de cannabis) o produto orgâni-
co de cannabis bem cultivado terá a menor 
quantidade de efeitos colaterais ou riscos 
envolvidos.

As pessoas não percebem isso, mas a 
planta de cannabis é provavelmente uma 
das drogas / plantas mais estudadas do 
mundo e ainda há quem venha dizer que 
não há evidências suficientes [da sua efi-
cácia]... (risos) Basta ler alguns estudos im-
parciais de cientistas e está tudo lá, têm é 
que escolher ler.”

Curiosidade

A maior plantação europeia de cannabis 
medicinal fica em Portugal. Atualmente, 
em Aljustrel, existem cerca de 45 mil pés da 
planta espalhados ao longo de nove hecta-
res. A plantação faz parte de um projeto da 
empresa RPK BioPharma, subsidiária por-
tuguesa do grupo Holigen – propriedade da 
sociedade canadiana Flowr Corporation.

Em Portugal, é de relevo informar que 
o Infarmed aprovou, dia 1 de fevereiro de 
2021, a primeira substância à base de can-
nabis para fins medicinais. O produto da 
Tilray Portugal, baseada em Cantanhede, 
tem as condições de segurança e qualidade 
necessárias para poder ser comercializado.

Catarina Balça/MS

Canábis medicinal

A desmistificação

“A planta de cannabis é 
provavelmente uma

das drogas mais estudadas 
do mundo e ainda há quem 

venha dizer que
não há evidências sufi-

cientes [da sua eficácia]”

Kevin Hall • CEO International Cannabis
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Milénio Stadium: Cannabis use for medical 
purposes has been used since the begin-
ning of time. Some say that it’s use dates 
back to more than 2 thousand years BC. 
Why has cannabis not been part of any of 
so-called traditional medicine treatments 
until recently?
Kevin Hall: The main reason why there was 
a temporary hiatus of medical access to 
cannabis for the last 80 years is big pharma, 
alcohol, and other related big industries 
including law enforcement have success-
fully lobbied politicians to keep the ‘refer 
madness’ alive and well. Some might say 
why or how law enforcement. Would you 
be surprised if I told you that almost half 
of all drug related offences/convictions 
have been related to cannabis. How would 
law enforcement continue to get their big 
budgets with cannabis being legal?

Technically speaking the discovery of 
THC the cannabinoid molecular structure 
responsible for affecting your brain and the 
‘high’ was discovered in 1964 by an Israeli 
scientist names Dr. Raphael Mechoulam 
and still continues his research to this day. 

Technically speaking Canada has had 
‘legal medical cannabis since 1997 based on 
a landmark Ontario Supreme Court Ruling 
that stated marijuana laws in Canada are 
unconstitutional for medical patients. 

Judge Patrick Sheppard ruled that cer-
tain sections of the Controlled Drug and 
Substances Act are unconstitutional in 
cases where marijuana is used for medical-
ly approved purposes.

Sheppard stayed charges of cultiva-
tion and possession of marijuana against 
42-year-old Terry Parker, an epileptic 
who was charged in July 1996. But Shep-
pard convicted Parker of trafficking mari-
juana. The judge ordered police to return 71 
pot plants seized from Parker, who argued 
he needs marijuana to control epileptic 
seizures. Sheppard said Parker’s illness 
is best controlled with a combination of 
prescribed medication and smoking ma-
rijuana. Depriving Parker of marijuana is 

unconstitutional, he ruled.
Extensions should be made to the law 

for people who use marijuana for medical-
ly approved purposes he said. The Crown 
wants the ruling to apply to Parker alone.

Parker won a landmark ruling 10 years 
ago when he was acquitted of a possession 
charge. The acquittal was upheld by the 
Ontario Court of Appeal a year later.

Judge Patrick Sheppard

“If liberty is the right a person has under the 
Charter, then a person must possess an au-
tonomy to make decisions of personal import-
ance. Good health is of personal importance. 
(It) is fundamental to life and the security of 
each person.”

“Serious decisions regarding the manage-
ment of illness and medical disability are, for 
most Canadians, made following consulta-
tion with a doctor. Canada has an elaborate 
and costly health-care system to ensure this 
opportunity is available to all Canadians. This 
has been the lengthy course followed by Par-
ker. The negative side effects or “harms’’ in 
the use of any medication is a significant part 
of that medical decision-making process be-
tween a doctor and patient. Parker has made 
his decision in the management of his epilepsy. 
It has apparently met with some success. It 
has been known and supported by some of his 
doctors over the years.’’

“The control of his epileptic seizures is of 
critical personal importance to him and in the 
interest of the greater community of which he 
is a part, the same community who pay his 
health-care costs. I find he has established 
that this control is best achieved through a 
combination of prescribed medications and 
the smoking of marijuana. For (him) to be de-
prived of his smokable marijuana is to be de-
prived of something of fundamental personal 
importance.”

“It is accepted that beverage alcohol and 
tobacco, although both potentially individual-
ly addictive and carrying with their use a huge 
taxpayers’ cost, are tolerated in our society 
(although regulated) as part of the cultural 

tradition of the majority of our community. 
The same cannot be said of marijuana and 
therefore it is argued it ought to be prohibited. 
This argument is to ignore that for many pro-
hibited drugs, use is permitted for a controlled 
therapeutic medical purpose - morphine and 
heroin being such examples...”

(…)

“This court concludes therefore, the ap-
propriate remedy on this application is one 
of reading in an exemption. Parker will be 
granted immediate protection under the 
Charter of a stay of proceeding.”

Canada has had almost a dozen Supreme 
Court Decisions that have follow suit since 
the Parker case which is the main reason 
the advancement of medical cannabis has 
taken place and evidence-based health-
care has systematically debunked ‘refer 
madness’ over and over again since

MS: Under what circumstances can canna-
bis treatment be beneficial to the patient? 
KH: Cannabis has the strongest evidence 
to support and most commonly used for 
chronic pain and related illnesses, as well 
as the following: 

• Anxiety
• PTSD
• Parkinson’s
• Epilepsy 
• Sleep disorders
• Immune disorders
• Cancer symptoms, like appetite, 

nausea, etc
• Crohns Disease
• Addiction Therapy
• Multiple Sclerosis
• Neurodegenerative Disease
• Glaucoma 
• Arthritus 

MS: What are the main areas of medicine 
that can benefit from the inclusion of can-
nabis in their therapy?

KH: I’m a firm believer that all canna-
bis is medical - even rest and relaxation is 
considered medical. Some would saw the 
‘high’ allows for that.

There even is a growing body of evi-
dence that shows how cannabis can re-
place alcohol and opioids among other ad-
dictions and with the low risk profile it’s a 
no brainer.

Cannabis should be seriously considered 
for almost any aliment for part of the treat-
ment plan. Keep in mind there are over 400 
identified cannabinoids including CBD.

MS: There is also a sense of fear by some 
sectors of the population regarding the 
possible addiction that can occur after 
cannabis treatment. Is there any validity to 
this fear?
KH: There is a term called Cannabis Use 
Disorder which is like any other addic-
tion; whereby despite consequence of ones 
use or misuse still continue a pattern of 
self-destructive behaviours. Chemical de-
pendency or addiction personalities in the 
population is approximately 9% and Can-
nabis use disorder make up for about the 
same so statistically insignificant.

Also, if you look at the risk profile, sugar, 
caffeine, rank higher than cannabis. 

What I am saying is when you compare 
cannabis to any pharma product including 
nabilone and sativex which are cannabis 
pharma products the organic well culti-
vated cannabis product will have the least 
amount of side effects or risks involved. 

People don’t realize this but the canna-
bis plant is probably one of the most re-
searched drug/plant on the planet and they 
say there isn’t enough evidence.. (laughs) 
all it takes it to read a few unbiased peer 
review research studies and it’s all there if 
you chose to read.

Catarina Balça/MS
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“Cannabis should be seriously considered”
- Kevin Hall, CEO International Cannabis Solutions
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Cannabis
“... black-market will

always be around”

Em Portugal a legalização do uso de 
produtos feitos à base de canábis para 
fins medicinais foi aprovada em junho de 
2018. O acesso ao tratamento com me-
dicamentos, preparações e substâncias 
à base da planta da canábis depende 
sempre de avaliação clínica, efetuada 
por um médico, e a dispensa de produ-
tos pode ser feita em qualquer farmácia, 
mas obriga à apresentação de receita 
médica.

No que ao cultivo da planta, prepara-
ção e distribuição diz respeito todo o 
processo é bastante controlado, de 

forma a garantir que os produtos seguem as 
práticas e requisitos impostos no domínio 
da qualidade e segurança.

Com raízes no Canadá, a farmacêutica 
Tilray é pioneira global na produção, in-
vestigação e desenvolvimento de prepara-
ções e substâncias à base da planta da ca-
nábis para fins medicinais. Foi em 2019, e 
com base em diversos critérios como, por 
exemplo, a mão de obra qualificada, que a 
empresa decidiu criar uma unidade de pro-
dução, com cerca de 15 mil metros quadra-
dos, em Portugal, mais concretamente em 
Cantanhede, na região Centro do país.

Mas não se fica por aqui: a empresa tem 
também uma parceria até 2024 com a Uni-
versidade de Coimbra para desenvolver 
produtos médicos derivados de canábis e 
recentemente chegou a acordo com o Es-
porão, no Alentejo, para aumentar a pro-
dução desta planta em Portugal. Os produ-
tos Tilray estão disponíveis em países como 
França, Reino Unido, Alemanha, Repúbli-
ca Checa, Argentina, Israel, África do Sul 

e Nova Zelândia e os ensaios clínicos são 
feitos nos Estados Unidos da América e na 
Austrália.

Utilizadores da rede social Reddit têm 
mostrado especial interesse pelas ações de 
diversas empresas na área da produção da 
canábis, como é o caso da Tilray, que viu 
a sua cotação em bolsa subir 50%. Conse-
quentemente, registou uma valorização de 
670% desde o início de 2021.

Nesta edição do jornal Milénio Stadium, 
dedicada ao uso medicinal da canábis, ti-
vemos a oportunidade de colocar algu-
mas questões a Rita Barata, VP Marketing 
EMEA & Country Manager Ibéria da Tilray 
Portugal, para sabermos não só o porquê da 
aposta da empresa em criar uma unidade 
de produção em território luso como tam-
bém para percebermos de que forma é que 
viram a aprovação, por parte do Infarmed, 
da primeira substância à base da planta da 
canábis para fins medicinais em Portugal.

Milénio Stadium: Quais foram as razões 
que levaram a Tilray - uma das maiores 
empresas canadianas de produção de Ca-
nábis para fins medicinais, a escolher Por-
tugal para desenvolver o seu produto?
Rita Barata: A escolha de Portugal foi feita 
com base no clima e na mão-de-obra qua-
lificada, na tradição e conhecimentos nas 
áreas agrícolas e florestais e na preparação 
do país em matéria legal. 

MS: Em que tipo de situações/doenças é 
que a canábis já provou ter efeitos benéfi-
cos na saúde das pessoas?
RB: Em Portugal, a utilização de prepara-

ções e substâncias à base da planta de ca-
nábis para fins medicinais está aprovada, 
pelo INFARMED, Autoridade Nacional do 
Medicamento, para várias indicações, nos 
casos em que se determine que os trata-
mentos convencionais não produzem os 
efeitos esperados, entre as quais, dor cró-
nica, associada a doenças oncológicas ou ao 
sistema nervoso; espasticidade, associada 
à esclerose múltipla ou a lesões da espinal 
medula; náuseas e vómitos, resultantes da 
quimioterapia, radioterapia e terapia com-
binada de HIV e medicação para a hepati-
te C, estimulação do apetite nos cuidados 
paliativos de doentes sujeitos a tratamen-
tos oncológicos ou com SIDA, síndrome de 
Gilles de la Tourette e glaucoma resistente 
à terapêutica.
Em muitos outros países da UE, as terapêu-
ticas canabinóides são recomendadas para 
indicações semelhantes.

MS: Sentem que o “estigma” associado à 
canábis ainda existe? Se sim, como o con-
seguimos contornar?
RB: Como em muitas outras áreas e espe-
cialmente no que diz respeito a matérias 
de saúde, como é o caso, um dos principais 
motivos para que exista estigma é o receio 
próprio associado à inovação. É por isso 
uma prioridade da Tilray garantir acesso a 
informação credível  e baseada em evidên-
cia por forma a esclarecer os profissionais 
de saúde que irão, como sempre, fazer um 
ótimo trabalho no esclarecimento dos pa-
cientes. 

MS: Também durante este mês de feverei-

ro a Tilray recebeu por parte do Infarmed a 
aprovação da primeira substância à base da 
planta da canábis para fins medicinais em 
Portugal. Como foi todo este processo e o 
que significa esta “luz verde”?
RB: Estamos muito orgulhosos da autoriza-
ção de colocação no mercado emitida pelo 
INFARMED, que confirma que os produtos 
de canábis medicinal da Tilray estão à altu-
ra dos mais altos padrões nacionais e inter-
nacionais.
Esta é a primeira e única substância à base 
da planta de canábis para fins medicinais 
permitida em Portugal, e confirmamos 
que estamos a planear, num futuro próxi-
mo, tornar outros produtos acessíveis aos 
doentes, em Portugal. As exigências dos 
doentes estão a aumentar e a nossa missão 
é disponibilizar os produtos mais seguros e 
de melhor qualidade que satisfaçam ao má-
ximo as suas necessidades.
Em Portugal, de acordo com a legislação 
em vigor, a prescrição de preparações e/
ou substâncias à base da planta de canábis 
para fins medicinais será feita exclusiva-
mente por médicos, sendo a receita mé-
dica uma condição obrigatória, para que 
o doente possa aceder à terapêutica, que 
será dispensada exclusivamente em far-
mácias, tal como acontece com todos os 
medicamentos sujeitos a receita médica.
A Tilray está a fazer todos os esforços, 
em parceria com a Entidade Reguladora 
do Medicamento, por forma a garantir o 
acesso a este tratamento, no início do mês 
de abril.

Inês Barbosa/MS

Tilray
Quebrar estereótipos em nome da saúde
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ln the next edition of Milénio Stadium an 
exclusive interview with Mr. Craig Bro-
mell will be published. Mr. Bromell is a 
past president of the Toronto Police As-
sociation and has been part of the fab-
ric of Toronto for many years. His views 
on policing in Toronto, illicit drugs and 
various other topics will be discussed 
amongst other issues as only Mr. Bro-
mell can communicate.

Today we’re publishing a small part of 
our conversation with Mr. Bromell, 
who, based on years of experience, 

spoke about the cannabis black market, 
the problems associated with it and its 
relationship with the current state of the 
legal market.

His interview on Here’s the Thing for 
television will be broadcast on the 27th of 
February on Camões TV.

MDC: It’s unfortunate that a lot of disturb-
ers make a living out of an anti-cop ap-
proach. Unfortunately, mainstream media 
gives a voice to these groups and in many 
cases the message is not balanced. This 
week, on Milénio Stadium, we are cover-
ing the business on Cannabis and the status 
of the industry. Having always been in sec-
urity including providing it for three years 
for the cannabis industry, you have first-
hand knowledge on what is going on with 
the industry. Right now, most companies 
are disarray, and I don’t know how many 
will survive, considering that 80% of pot is 
still sold through the black market. What is 
your experience with this?
CB: The black-market side of Cannabis, 
both recreational and medicinal, is 60 to 
80%, of which 30 to 40% is organized 
crime. Since it has gone legal, there are still 
unsolved murders and robberies involv-
ing Cannabis. It’s a huge concerned be-
cause of the organized crime side of it. For 
some reason, in the city of Toronto they are 
only making it a city bylaw offense, where 
outside the city they are laying crimin-
al charges. So, we have a couple hundred 
legal stores, that follow the government 
rules, the store fronts are open, and most 
people are doing it online now because of 
the virus. There are still half a dozen stores 

that are completely illegal, and they are af-
fecting the official side and I’ve been told 
that the reason they keep going is because 
the city of Toronto only made it a bylaw, 
so they get a fine instead of getting arrested 
or having criminal charges. Besides, there 
are still 77 municipalities in this province 
that have not yet jumped to the legal side of 
Cannabis, meaning the black market oper-
ates there. As long as the black-market 
dominates more than 60% this will never 
work. Believe me, you can get the law en-
forcement to change that 60% to 10 or 20% 
in six months, if there was an appetite for 
it, which I don’t think there is.  

MDC: The Ontario Government has a 77% 
markup on the sale of Cannabis products. 
When the government has this kind of 
markup and now is authorizing stores in 
every corner, as fast as they can, I don’t 
believe the retailers can make money and 
the black-market will stay as it is. 
CB: If you have a retail store under the 
Cannabis Act, which is legislated in the 
Province, you have to pay taxes, you are 
in a competitive world and need to keep 
the prices at a certain value. While the 
black-market doesn’t pay taxes, they are 
up 20 to 30% and it’s a cash industry. So, 
I would never get involved in that indus-
try until the black-market is controlled, I 
would never get involved in any invest-
ment in any company that is trying to go 
by the book, they don’t have a chance. 
When this all ting started, it was the Holy 
Grail of investments, but a lot of people 
gave lost money on this, because the gov-
ernment hasn’t done enough to control 
the black-market. There’s no investment 
in enforcement.  As long as the black mar-
ket is controlling the industry, it will never 
work. 

MDC: In 2020, between July and Octo-
ber, were seized 122,000 illegal plants of 
Cannabis in Ontario. Is the illegal growth 
of Cannabis plants proliferated in some 
specific areas and who controls it?
CB: It’s organized crime, whatever that 
definition is, it’s vicious, violent people. 
They are in the intimidation world and 
when you find out there’s a few dozens of 

municipalities in the province that don’t 
want to have anything to do with the legal 
side, for whatever reason. Those are the 
groups, the bikers, the organized crime, 
dealing with the Cannabis side. It’s like 
anything on the black-market, whether 
its prostitution, gambling, throw Cannabis 
on that and we have a big problem. Until 
they control it, the industry doesn’t stand 
a chance. 

MDC: We will never be able to control the 
black-market completely. In 2018, when 
Cannabis was legalized, there was a huge 
runup on the IPOs and everyone investing 
billions. Now Aurora Cannabis just re-
ported 292 million lost in the second quar-
ter, from 1.3 billion lost last year. There 
are 1.2 billion grams of weed stored across 
Canada, which is enough to supply for 
three years. How can the industry survive?
CB: It can’t. I agree with you that the 
black-market will always be around, but 
if shouldn’t be 68% of the industry, let’s 
cut it back to 10 or 20%. If we cut it back 
by half, industries as Aurora will be doing 
much better or not losing a billion dollars 
here and there. Otherwise, they don’t have 
a chance. Whether it’s the federal, provin-
cial or municipal government there should 
be an offense that is a bylaw offense. It 
should be arrestable, there should be some 
serious charges, proceeds of crime, traf-
ficking of a substance, all that piled on. 
Just In the province, I know you could get 
a couple hundred law enforcement officers 
together to be concentrated on just that, 
laying criminal charges and shutting down 
these black-market industries.
You mentioned the big seizure of plants, 
that is a spit in the ocean compared to 
what is out there. The number may sound 
impressive, but that’s small. I believe in 
recreational and especially medicinal, I 
have seen how it helps people, whether is 
mental health, bad back or cancer, it does 
work. 

MDC: Why don’t governments get behind it? 
CB: They are going to fall back on excus-
es as there’s too many things going on. We 
haven’t talked about it, but defunding the 
police means that you are not going to be 

able to build an enforcement able to focus 
on black-market Cannabis. Being tough on 
law and order is really a taboo statement, 
I believe in it and I’ve seen results. I think 
they are afraid of the backlash. Somebody 
should say: give us six months, we will con-
trol this. No matter what investing market, 
Cannabis will control things going up and 
down. Last year the industry suffered and 
outside of Cannabis any other investments 
will suffer too. It has been a disaster, no 
doubt about it. I think they may have 400 
stores in Ontario. The Ontario Cannabis 
Store is doing a good job, they are trying 
but they are frustrated. They want to shut 
down these illegals now. They don’t want 
a storefront that is making a lot of money, 
simply getting a bylaw and the cops are 
frustrated too. I think they don’t have the 
stomach for it because it’s not the political 
think to do, shutting down the black mar-
ket. However, if you look at the numbers, 
the black-market side of it it’s still a violent 
world and to me it’s sickening they are not 
doing more. I would not invest one dollar 
in the industry right now. 

MDC: Which is unfortunate because the 
industry employees a lot of people and it 
creates a lot of revenue. 
CB: This has nothing to do with the virus, it 
was all happening before. 

Manuel DaCosta/MS

Cannabis
“... black-market will

always be around”

Pode assistir a esta entrevista 
na íntegra no dia 27 de fevereiro 
(sábado), pelas 21 horas, nos ca-
nais Bell Fibe 659,  Rogers Cable 
672 e Ignite TV 880

- Craig Bromell



No Timeline desta semana, Adriana Mar-
ques e Catarina Balça falam-nos de um bi-
lionário que ofereceu assentos no SpaceX 
a desconhecidos, contam-nos tudo sobre 
a regravação dos primeiros cinco álbuns 
de Taylor Swift e mostram-nos o momento 
tenso de um banhista enquanto foge de 
um tubarão. 

Sáb 18h

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

Seg-Sex 14h

Manuel DaCosta conversa esta semana com 
Vish Joshi, CEO da Forever Buds, uma em-
presa que se dedica à venda de produtos 
feitos à base de canábis. O estado atual do 
mercado em Ontário e o esclarecimento do 
tipo de produtos e suas caraterísticas prin-
cipais dominaram a conversa que poderá 
acompanhar em mais um Here’s the thing. 

Sáb 21h

Ator português, de invulgar talento, nascido 
a 1 de março de 1927, em Lisboa. Ruy de 
Carvalho é um dos mais célebres e aclama-
dos atores portugueses. Uma grande entre-
vista em mais um exclusivo da Camões TV.

Dom 17h

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

Seg-Sex 11h

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

Com Nuno Miller

Seg-Sex 7h

Sáb 14h30

Como forma de documentar, preservar, 
promover e divulgar todo o imaginário re-
lacionado com o mundo da Arte Xávega 
praticada na Praia da Tocha, o município de 
Cantanhede decidiu, entre outras iniciati-
vas, produzir e apresentar o documentário 
“Por detrás das redes, Arte Xávega”, que 
esta semana apresentamos em mais um 
Portugal à vista.

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

Seg-Sex 18h

No Body&Soul desta semana temos uma 
aula prática! Juntamo-nos ao personal trai-
ner Kassama que nos conta os segredos 
para manter a motivação de exercitar o nos-
so corpo e teremos uma sessão de treino 
para iniciantes.    

Dom 16h

Our host Stella Jurgen invites Cristina 
Troufa, painter from Porto, Portugal to 
showcase her art and talk about her 
passion.  Featured murals: Nigel West-
gate and Monica Wickeler, a project by 
the Lakeview Village in Port Credit and 
Artscape Toronto.

Dom 21h

Black History Month continua. Esta semana 
teremos o jornalista, escritor e ativista cana-
diano Desmond Cole para uma conversa em 
torno do mês dedicado à história da comu-
nidade negra no Canadá e ao seu livro best 
seller: The Skin We’re In: A Year of Black Re-
sistance and Power. 

Dom 18h30

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

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

AGORA GRÁTIS 
POR TEMPO LIMITADO CAMOESTV.com

SUBSCREVA HOJE!
Rogers Cable 672  |  1-888-764-3771Bell Fibe 659  |  1-866-797-8686 880
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O Canadá foi um dos países pioneiros na liberalização do uso medicinal da canábis. A nova regulação entrou em vigor no país em 2018 e possibilitou que pacientes com autoriza-
ção médica comprem a substância de produtores regulamentados, ou até mesmo cultivem a planta, ou designem alguém para fazê-lo, para o consumo próprio. Para muitos o uso 
dessa droga representa alívio para dores e melhora da qualidade de vida. O assunto, no entanto, ainda é muito polémico e divide opiniões entre os profissionais da medicina. En-
quanto alguns acreditam nos benefícios desse tratamento, especialmente para o alívio de dores crônicas causadas por certas doenças, outros acham que os malefícios causados 
por esse uso constante são maiores do que qualquer ajuda paliativa que possa significar. Muitos pesquisadores defendem que mais estudos e experimentos sobre o assunto são 
necessários. Nesta edição do Milénio Stadium nos propusemos a debater o uso da canábis medicinal, cuja produção é regulada pelo Governo federal, enquanto a regulamentação 
da distribuição cabe à província de Ontário.  Mostramos também a visão de médicos especialistas, pacientes, empresários e da comunidade lusófona sobre o assunto.

Lizandra Ongaratto/MS

Qual sua opinião a respeito do uso da canábis como medi-
camento, ou seja, com fins terapêuticos? Se você tivesse a 
recomendação do seu médico para o uso, o faria?
Sou a favor. Acredito que as pesquisas médicas e estudos 
científicos já mostraram os benefícios que a canábis pode 
trazer para pessoas com diversas doenças. Se eu precisar não 
hesitaria em sim, fazer uso da substância. Uma planta natu-
ral, muito mais saudável do que muitos remédios desenvol-
vidos em laboratórios. 

Conhece alguém que já fez ou faz uso de canábis medicinal? 
Não conheço para uso medicinal. 
O uso da canábis medicinal não é unânime entre a comuni-
dade médica e a alegação é de que apesar de possíveis bene-
fícios, existem efeitos colaterais e o potencial risco de abuso 
por parte do paciente. O que acha disso? 
Acho que vários remédios causam dependência química 
muito séria, por isso é preciso o acompanhamento médico 
constante, e o bom senso do paciente. Ainda existe no pró-
prio meio médico preconceito contra a maconha, algo en-
raizado culturalmente nas pessoas. 

O Canadá foi um dos primeiros países a liberalizar o uso re-
creativo e medicinal de canábis. Acha que foi uma boa polí-
tica adotada pelo Governo ou poderia haver mais tempo de 
espera, para divulgação de mais pesquisas e estudos sobre 
esse assunto? 
Muito boa a iniciativa do Governo. Só assim consegue re-
gular a venda, garantir a qualidade do produto e diminuir a 
venda no mercado negro. As pessoas já usavam de qualquer 
forma, seja para fins medicinais ou por diversão, então essa 
legalização só traz benefícios, na minha opinião. 

Francine Schüler, 50 anos, consultora de vendas

Qual sua opinião a respeito do uso da canábis como medi-
camento, ou seja, com fins terapêuticos? Se você tivesse a 
recomendação do seu médico para o uso, o faria?
Absolutamente sim. O assunto é polémico, estudos mostram 
que é eficaz, aprovo totalmente o uso medicinal. Existem 
ainda alguns países que não reconhecem a terapia medicinal 
mesmo com o avanço científico.
Conhece alguém que já fez ou faz uso de canábis medicinal? 

Sim, conheço alguém que usa para amenizar transtornos bi-
polares. O método usado foi testado de várias formas, atual-
mente essa pessoa ainda permanece em tratamento.
O uso da canábis medicinal não é unânime entre a comuni-
dade médica e a alegação é de que apesar de possíveis bene-
fícios, existem efeitos colaterais e o potencial risco de abuso 
por parte do paciente. O que acha disso?
Certamente que sim. O uso tem que ser ciente na causa, uma 
vez detectado por médicos os benefícios, também tem o lado 
psicológico que pode ser alterado, não falo na dependência, 
mas sim o consumo exagerado dos pacientes em busca de 
uma melhora.

 O Canadá foi um dos primeiros países a liberalizar o uso re-
creativo e medicinal de canábis. Acha que foi uma boa polí-
tica adotada pelo Governo ou poderia haver mais tempo de 
espera para novas pesquisas e estudos sobre essa questão?
O Governo do Canadá aprovou porque existem estudo cien-
tíficos que comprovam a eficácia em tratamentos como prá-
tica medicinal. Também tem o lado financeiro, o Governo 
lucra com a produção e venda. Para se ter uma idéia sobre 
o potencial da canábis, o aumento das ações no mercado 
financeiro neste ramo é grande, especialistas da área eco-
nômica aprovam a compra de ações como investimento de 
lucro. O site Investopedia tem dados e números sobre isso.

Beth Pegganotti, 51 anos, instrutora de Yoga

Qual sua opinião a respeito do uso da canábis como medi-
camento, ou seja, com fins terapêuticos? Se você tivesse a 
recomendação do seu médico para o uso, o faria?
Sou totalmente a favor especialmente quando se trata lite-
ralmente de cuidado com a saúde, ou seja, para fins tera-
pêuticos. Eu aceitaria a recomendação médica, assim como 
normalmente aceitaria a recomendação de outros produtos 
indicados pela medicina. Ou seja, aceitaria através da eficá-
cia comprovada por estudo.
Conhece alguém que já fez ou faz uso de canábis medicinal? 
Não conheço muitas pessoas que fazem uso medicinal de canábis.

O uso da canábis medicinal não é unânime entre a comuni-
dade médica e a alegação é de que apesar de possíveis bene-
fícios, existem efeitos colaterais e o potencial risco de abuso 
por parte do paciente. O que acha disso? 
Acho que a canábis chega ao mercado carregada com um 
preconceito social devido a maneira como ela foi enquadra-
da, droga ilícita, durante muitos anos. Efeitos colaterais e 
potencial risco de abuso por parte do paciente são situações 
que precisam ser tratadas individualmente, ou seja, caso a 
caso, pelo médico que prescreveu o medicamento. De ma-
neira geral, isso acontece com diversos outros medicamen-
tos, então não vejo nenhuma novidade ou risco descontro-
lado até então.
 O Canadá foi um dos primeiros países a liberalizar o uso re-
creativo e medicinal de canábis. Acha que foi uma boa polí-

tica adotada pelo Governo ou poderia haver mais tempo de 
espera, para divulgação de mais pesquisas e estudos sobre 
esse assunto? 
Acho que qualquer país quando decide transformar algo ilí-
cito em algo lícito, precisa estar muito ciente das vantagens 
e desvantagens que uma decisão desse tamanho pode cau-
sar. Para o Canadá particularmente, penso que as vantagens 
são mais visíveis do que as desvantagens. Tirar a canábis do 
caminho do tráfico de drogas, permitir empresas de explo-
rar o cultivo e a comercialização, explorar os potenciais te-
rapêuticos são exemplos do que está ocorrendo agora e que 
parece se sobressair sobre as desvantagens, das quais não 
me recordo de nenhuma. 

Pedro Antunes, 37 anos, comerciante

Qual sua opinião a respeito do uso da canábis como medi-
camento, ou seja, com fins terapêuticos? Se você tivesse a 
recomendação do seu médico para o uso, o faria?
I believe that medicinal Marijuana has proven to have many 
therapeutic properties, I use Marijuana recreationally so 
clearly would use it for medical reasons, especially if my 
doctor recommended it.
Do you know anyone that has used or still uses medical can-
nabis?
My elderly mother used medical Marijuana after surgery on 

her neck and I saw how beneficial it was to her recovery. 
It helped her relax and sleep well for the first time after she 
found the narcotics that the doctors prescribed not reducing 
her pain or allowing her to sleep well.
The use of cannabis for medical purposes is not unanimous 
among the medical community. Some professionals says 
that despite the possible benefits, there are side effects and 
the potential risk of abuse. What do you think about this?
I think that Marijuana has had so much misinformation 
spread about it, that the stigma of its negative effects clouds 
many professional’s judgment, without experience or pro-
per education about the real benefits of medical Marijuana.
Canada was one of the first countries to liberalize the re-

creational and medical use of cannabis. Do you think the 
government should have waited a little longer to have more 
scientific data about it or do you think it was the right de-
cision?
I absolutely believe that Marijuana, both medical and re-
creational should have been legalized years ago. I am a pro-
ponent of personal freedom to determine what a person puts 
in their body, specifically Marijuana which I feel is a benign 
substance that’s positive properties greatly outweigh the 
negative. Alcohol is legal and has been for a very long time 
and is in my opinion a much more dangerous substance than 
Marijuana.

Drew Robinson 52 years old, social worker

VOX POP
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Frontier industries are exciting. From the 
spice trade during the age of discovery 
to the California gold rush, throughout 
history humanity has thrown caution 
to the wind and in the pursuit of riches 
when new markets open and the prom-
ise of a quick buck cause people not to 
see straight.

While things have gone a little quiet 
on the frontier in the last year, 
few industries inspire as much 

unrealistic optimism as the legal cannabis 
industry.

Cannabis or marijuana became legal for 
production, sale, and use in late 2018 and 
the floodgates opened from there. While 
“weed stocks” have been on an upward run 
as of late, with the North American Mari-
juana Index up over 60% so far this year this 
is on the heels of a disastrous 2018 and 2019. 
In face investors who bought into the index 
at the time it was created would have seen 
their investment drop 49% over two years 
and would only now be breaking even, as-
suming they held on the entire time.

But besides big promises and swings in 
price is there anything to the promise of 
legalized Marijuana? Let’s consider each of 
the areas people point to:

Medical Marijuana

For years this has been discussed as a 
therapy for almost anything that every-

thing with various cannabis companies are 
claiming to have pattented strains to work 
on countless illnesses. But do they? No 
one really knows. For decades marijuana 
research was prevented due to its legal 
status, so the type of widespread scientif-
ic study required to confirm these claims 
are only in the early stages of being done, 
and so far the results aren’t good. At  2019 
Conference in Ottawa, a chief underwriter 
for a major insurance company told over 
300 attendees that there was next to no 
research proving any of the claims and the 
studies that had come back to date were all 
failing miserably. In fact, the data that was 
there was showing that the use of the prod-
uct was detrimental to the development of 
adolescent brains and those with PTSD.

Edibles

One of the main arguments that come 
up for the expansion of consumer adoption 
is the case of edibles. Everything from a 
beer alternative to candy and baked goods. 
Only two problems here.

First, no one has proven that consumers 
will drink a THC-laden beer alternative on 
mass. The second is apparent to anyone 
who has children. Pot brownies, gummies, 
etc pose an enormous health risk to the 
people most attracted to the normal ver-
sions of those foods, kids. And to them, a 
“normal” dose can be toxic. So much so 
that countless doctors have warned against 

government approval of these kinds of 
goods having already seen large increases 
in emergency room cases. If they do see the 
light of day, will they be able to survive the 
bad press and human impact on our most 
vulnerable?

Export Markets

Now that any Canadian who wants weed 
can get it, where does the growth come 
from? In addition to edibles, (legal) ex-
port markets are often cited as an area for 
growth. Sounds good at first, but are we 
really to believe that other countries can 
figure out factories and hydroponics espe-
cially when domestic weed manufacturing 
can be a source of job growth? I’m less con-
vinced.

Sale & Margins

The last consideration comes down to 
some key considerations regarding the 
pricing of weed itself. The minimum price 
for weed is set by the government and they 
have the incentive to price it low. Why? 
Because despite the legalization of it, the 
black market for weed is still thriving, and 
every sale lost by legal weed providers to 
the black market is lost tax revenue for the 
government. People can make up all the 
names they want for different strains, but 
other than the most devoted followers, to 
most people, weed is weed. That makes it 

a commodity that is in turn highly price 
sensitive. And who wins in a race to the 
bottom on pricing? Companies with mas-
sive scale. On the manufacturing side, 
weed will likely become like all other com-
modity products over time and become 
very price sensitive with the need for enor-
mous growing and processing facilities to 
turn a real profit. When it comes to distri-
bution, it’s not going to end up being local 
weed shops that end up distributing most 
of the product. It will be the Loblaws Phar-
macies/Shoppers Drug Marts and Rexall’s 
who do and have already applied to do so. 
In the end, profits from this product, like 
so many others, will likely be concentrated 
in the hands of the few.

So what is an investor to do? Even if 
you are convinced that this is going to be 
a huge industry and you want to get in on 
it, the issue is that early innovators in this 
space don’t often end up being long-term 
winners. Does everyone remember AOL? 
And even if it is successful, will it be more 
successful than the returns that could be 
earned on the rest of the stock market?

Right now legal cannabis remains a 
highly speculative industry and should be 
treated with caution. Until all the claims 
of medical wonders and alternatives to 
carb-heavy beer start to become reality, 
approach with extreme caution.

Manuel Luis/MS

Smoke or Hot Air?
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Good idea or bad?

Prior to the Ford Conservative land-
slide victory in this past provin-
cial election, the Liberal party and 

the government of the day had setup and 
were ready to roll out a plan that would 
see cannabis sold in the LCBO throughout 
Ontario. The Liberals were so far into this 
process that the LCBO had designated 30 
stores throughout the province to roll out 
the first phase of selling weed at the LCBO. 
Their thought process was that you would 
be able to pick up your booze and pot at the 
same location.

The Liberal machinery and its consult-
ants were so excited and ready to roll out 
this plan… it had the total backing of the 
unions and its membership, but there was 
also political currency backing this roll out. 
Everyone involved was in favour of this 
move and it had a lot of merit on why this 
was the right thing to do. The President of 
the LCBO at the time and still there was the 
biggest proponent of this move. George 
Sleas, President and CEO, and a very smart 
and politically savvy individual had done a 
ton of work on this file and had strategic-
ally positioned the LCBO to implement the 
roll out, the financial gains in the first three 
years were out of this world for adding 
addition revenue for the province of On-
tario.

The projected annual revenue for the 

province of Ontario under the Liberal plan 
to sell alcohol and cannabis under one 
roof were staggering. The only issue that l 
personally had with the Liberal plan, was 
that external consultants were charging 
obscured amounts of money and promis-
ing individuals and corporations that they 
would obtain a license for them. Under the 
Liberals the only area that was created with 
these so-called expert consultants and 
their ability to provide licensing for LP’s 
and other forms of cannabis production 
was an area that had much dishonesty, and 
many folks were scammed out of large fees 
for something that was never delivered. I 
personally know of several folks who were 
scammed out of a considerable amount of 
money and many of these consultants that 
were tied to the Liberal government prov-
incially and federally are all long gone.

Everything was set to roll out cannabis 
at the LCBO and what happens next…the 
Wynne Liberals in Ontario get tossed out of 
office and in comes the new sheriff, Doug 
Ford and a majority conservative govern-
ment. Doug Ford sweeps into power and in 
many cases like Biden in the United States, 
Doug Ford cancels many of the Liberal in-
itiatives, and unfortunately kills the Lib-
eral cannabis/LCBO roll out project. This 
move on behalf of the Ford government 
was badly thought out and the chief of 
staff at the time, Dean French was one of 
the architects of trashing the liberal plan 
without any due diligence on this file. As 
it turns out Dean French had his own per-
sonal reasons and creating what eventually 
is the model that we are using today, has 
turned out to be a disaster.

Dean French, Ford’s first and inexperi-
enced chief of staff, was an individual that 
thought he was untouchable and knew it 
all. Well as it turns out, he created a very 

bad and illicit marketplace that today is 
thieving with the underground bad guys. 

Let me explain, under the Liberal plan 
while selling cannabis out of the LCBO, 
the total control of distribution and sales 
and collecting the tax revenue would have 
been controlled by the government and at 
the end of the day we all benefit from the 
collection of tax that eventually goes into 
paying for hospital, infrastructure and 
other projects for you the taxpayer. With 
the cancellation by the conservative Ford/
French change and privatizing the new roll 
out, this new plan has created chaos and 
has in my humble opinion… destroyed our 
neighbourhoods.

With the Ford privatization of cannabis 
and opening up the system where anyone 
can apply for a weed license and probably 
get one, you can be in the weed business 
over night. Well l am being a bit cute on 
this, but literally anyone can get a license. 
This is why you are seeing so many canna-
bis stores in you neighbourhood. In fact, 
in many areas, you can see literally five or 
six stores within blocks of each other. On 
some streets, like College, Dundas, Queen 
and King streets you have literally dozens 
and the fight for that market share is get-
ting tougher and tougher.

Due to this privatization of cannabis by 
the Ford government and creating this so-
called free marketplace…the checks and 
balances on this system are very weak and 
have no true safety controls. Because Ford 
created this system and l truly believe he 
regrets it, this conservative roll out has 
driven the cannabis markets so far into the 
illicit marketplace that the biggest losers 
are we the taxpayer. Having weak checks 
and balances and with much competition 
for the retailers, the illicit market is dom-
inating the marketplace with cheaper 

prices and cheaper product.
The illicit market today is controlling as 

much as 80% of the marketplace…yes you 
heard that correctly, 80% of cannabis/weed 
is produced and controlled by the under-
ground market and has hurt we the taxpay-
er, but also those who have invested mil-
lions of dollars, that will never see a return 
on their investment. Many serious investors 
are finally complaining to the government 
and are demanding some sort of changes to 
this conservative cannabis system.

These high-profile investors are seeing 
their investments dwindle and the illicit 
market making all the money.

Under the Ford conservative plan, the 
illicit market has thrived and continues 
to get bigger and further out of hand. My 
sources have told me that Doug Ford re-
cently has come under pressure by many of 
these folks who are also his financial back-
ers, that he has started to listen, and chan-
ges may be coming. Doug Ford, knows that 
changing the Liberal model to his was a 
mistake, but how does he change it?

My sources tell me that Doug Ford has 
instructed the LCBO to start to revisit the 
Liberal plan and the possibilities of go-
ing back to that model. Obviously, Ford 
needs to politically save face with a full 360 
change, however Ford may have no choice 
but to go back to the Liberal LCBO model. 

The provincial coffers are losing too 
much tax revenue and the illicit market is 
getting too far out of hand. The impact on 
our local streets is starting to see the effects 
with retail weed shops springing up every-
where.

Doug Ford, please pivot and go back to 
the LCBO model…we will all be in a much 
better position and benefit from weed in 
more ways than one.

Now, lets light up a joint…

Weed at the LCBO…
Vincent Black
Opinion
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O fumo verde 
do século XXI

Ora viva caro leitor, como está?

Vamos passando semana após sema-
na, aguardando por dias mais ilumi-
nados e mais extensos. Mais um mês 

praticamente a findar. É o que é. Vale o que 
vale.

Esta semana debruçámo-nos sobre um 
tema de interesse de muitos dos toronto-
nianos. A legalização de marijuana nesta 
província. Mas, como não há bela sem se-
não, gosto sempre que os leitores fiquem 
informados o mais possível sobre o tema. 

Quando a marijuana foi proibida no Ca-
nadá em 1923, quase não havia registos 
de uso da canábis e, consequentemente, 
poucos debates sobre o tema. Nos anos 60, 
a famosa “erva do diabo“, como lhe cha-
mavam, começou a ganhar popularidade 
no país. Na época, a punição criminal de-
sagradou aos usuários. A pena máxima ao 
usuário por porte de canábis era de seis me-
ses de prisão e uma multa de mil dólares. 
Parece uma outra vida quando pensamos 
no Canadá, não é verdade?

Sempre houve pressão popular dos mé-
dicos e psicólogos para uma mudança na 
lei Canadiana relativa ao uso de marijuana. 
Em 1972 um comité chamado Le Dain apre-
sentou estudos defendendo a legalização, 
mas somente no início do século XXI as leis 
começaram a mudar.

Em 2001 a marijuana medicinal foi lega-
lizada para pacientes com esclerose múl-

tipla, glaucoma, epilepsia, alguns tipos de 
cancro e Sida. Vamos explicar mais adiante 
como funciona o mercado para pacien-
tes de canábis, mas voltando a história do 
Canadá, em 2002 o Parlamento contra-
tou duas comissões oficiais para estudar a 
questão de drogas ilícitas no Canadá. Am-
bos comités recomendaram reformas na 
política de drogas do Canadá e nas leis so-
bre posse, uso e distribuição da maconha.

A população e as evidências científicas 
eram a favor da legalização, mas após a le-
galização em alguns estados americanos, 
ficou evidente para investidores canadia-
nos que a marijuana também poderia ser 
uma “commodity,” e eles também come-
çaram o movimento a favor da legalização.

Em junho de 2018, o primeiro-ministro 
do Canadá Justin Trudeau, eleito com pro-
messas de legalizar a marijuana, aprovou o 
projeto de lei C-45, que legaliza a marijua-

na recreativa. O “Ato da Marijuana” entrou 
em vigor em 17 de outubro de 2018. 

E como funciona o mercado, pergunta o 
leitor?

A lei é federal, mas os estados têm auto-
nomia para regulamentar cada um de sua 
forma. Qualquer pessoa maior de 19 anos 
(18 anos em Quebeque e Alberta), inclusi-
ve turista, pode comprar até 30 gramas de 
marijuana em lojas autorizadas.

Espero que esta informação seja de algu-
ma forma útil e, se lhe apetecer “dar uma 
passa” de quando em vez, quem somos nós 
para o julgar? 

Novamente… é o que é e vale o que vale.
Seja feliz, em moderação claro  . Cuide- 

se e muita saúde.
Até para a próxima edição se Deus quiser 

e os homens deixarem.  

Cristina Da Costa
Opinião
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Esta semana

Também estamos disponíveis na                  , para todo o Canadá,aos domingos, entre as 10 e o meio-dia

Percebemos o impacto da pandemia na saúde mental com 
Katy Kamkar do CAMH em mais um Body & Soul

Celebramos o Black History Month com Manoel Soares 
no Espaço Mwangolé

Aplaudimos o trabalho do Banco Alimentar Contra a Fome 
de Aveiro

Recordamos a tradicional Arte Xávega, na Praia da Tocha, 
com o documentário “Por detrás das redes”

Analisamos os temas da atualidade 
em mais um Roundtable

E voltamos a viver a vida bem portuguesa 
de Bem-Vindos a Beirais

Marijuana seems to possess all of the benevolence, 
grace, clarity, insightfulness and calm effects that no 
other drug provides. This plant has for many years been 
the subject of intense discussion, legal challenges and 
decisions which continue in many parts of the world. 
And why such extreme discord about a simple plant? 
More than 1200 slang names have been attributed to 
marijuana and hashish, the dried leaves and flowers 

harvested from cannabis for drug use. Whether you’re 
a pothead, stoner, hippie or a connoisseur, everyone 
seems to have an opinion or joke about weed, devil’s 
lettuce, dope, ganja, etc… 

Since the legalization of cannabis in 2018, dobies are 
hanging from many lips in public more than ever. 
Edibles and gourmet recipes are being concocted as 

people search for ways to get a buzz and mary jane usual-
ly doesn’t disappoint. As stress and other mental health 
issues attack our bodies, cannabis appears to be the drug 
of choice to relieve the heightened effects of life’s challen-
ges. For most the gospel of choice is that a joint won’t lie to 
you and each will give you the high needed to temporarily 
lift you out of the doldrums of life at a cheaper cost than 
alcohol. Many have not tried cannabis and still consider 
the plant illicit and something they would never contem-
plate using. Simplified information regarding the pros and 
cons about this plant is not readily available and the polit-
ical establishment remains apprehensive in promoting the 
beneficial and/or negative implications of cannabis usage 
in any of the available formulations. In Portugal where 
cannabis has been certified to be prescribed for medicinal 
use, the stigma about cannabis has been removed. Health 
Canada and other medical organizations should be tak-
ing a more proactive approach in the implementation of 
guidelines to allow the plant to be used for medical pur-
poses and to outline the benefits Canadians could derive 
from it. The pandemic has instilled levels of struggles and 
emotional challenges particularly on younger genera-
tions. Highlighting proper usage of cannabis and promo-
ting avoidance of the illegal purchase of street drugs is the 
responsibility of government where in Ontario they are 
partners in the distribution and retailing of marijuana. Il-
legal drug sales have caused a fivefold increase in deaths 
due to suicides and overdoses. As street front stores open 
across the GTA peddling all types of concoctions related to 
cannabis, the black market continues to thrive. As long as 
governments don’t regulate and enforce the laws regard-
ing unlicensed distribution and sales, the business of can-
nabis in this country will struggle and the bootleg drugs 
will overload our health care system. Currently there is 
over a billion grams of pot stored across the country repre-
senting 3 years of supply. There is no market for it due to 
oversupply and mismanagement of the government sup-
ply system. There is little optimism that marketers of can-
nabis will realize the financial return they expected from 
billions of dollars invested. The implementation of regu-
lations to legitimize the industry and take it away from 
illegal hands could be the salvation of the legal cannabis 
industry. 

How is your doobie, mary jane? 
Be well. 

Manuel DaCosta/MS

Stoners or Connoisseurs

Editorial English version
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Maria Beatriz Rocha-Trindade 
Uma vida de trabalho académico sobre migrações

No decurso das últimas décadas o es-
tudo sobre o fenómeno migratório tem 
sido profusamente enriquecido com um 
conjunto diversificado de atividades e 
trabalhos que têm dado um importante 
contributo para o conhecimento da emi-
gração portuguesa.

Neste conjunto diversificado de ati-
vidades e trabalhos, onde se cru-
zam os olhares interdisciplinares 

das ciências sociais, encontram-se, entre 
outros, livros, artigos em revistas científi-
cas, congressos, conferências, relatórios, 
dissertações de licenciatura, mestrado e 
doutoramento.  

 Autora de uma vasta bibliografia sobre 
matérias relacionadas com as migrações, 

onde se destacam, entre outros, os livros 
Sociologia das Migrações (1995), Migrações 
- Permanência e Diversidade (2009), A 
Serra e a Cidade - O Triângulo Dourado 
do Regionalismo (2009) ou Das Migrações 
às Interculturalidades (2014) e colabora-
dora habitual de revistas científicas in-
ternacionais neste domínio, Maria Beatriz 
Rocha-Trindade, nascida em Faro, é Dou-
torada pela Universidade de Paris V (Sor-
bonne) e Agregada pela Universidade Nova 
de Lisboa (FCSH). 

Professora Catedrática Aposentada na 
Universidade Aberta, foi responsável pela 
fundação nos inícios dos anos 90, nes-
ta instituição de ensino superior públi-
co, do Centro de Estudos das Migrações e 
das Relações Interculturais (CEMRI). Um 
centro pioneiro na área das Migrações e 
Relações Interculturais, que conta atual-
mente com mais de meia centena de inves-
tigadores, e que tem dinamizado ao longo 
dos últimos anos uma intensa pesquisa in-
terdisciplinar e formação avançada na área 
das migrações e das relações interculturais 
em contexto nacional e internacional.

O pioneirismo da insigne académica e 
investigadora está igualmente expresso na 
introdução em Portugal do ensino da so-
ciologia das migrações, primeiro na Uni-
versidade Católica, no curso de Teologia, 
em 1994, e dois anos depois, na Universi-
dade Aberta, a nível de licenciatura e de 
mestrado.

Membro de diversas organizações 
científicas portuguesas e estrangeiras, 
designadamente da Comissão Científica 
da Cátedra UNESCO sobre Migrações, da 
Universidade de Santiago de Compostela, 
do Museu das Migrações e das Comuni-
dades, criado em 2001 por deliberação do 
Município de Fafe, e da Comissão Científi-
ca do Centro de Estudos de História do At-
lântico/CEHA, a Professora Maria Beatriz 
Rocha-Trindade coordena presentemente 
a Comissão de Migrações da Sociedade de 
Geografia de Lisboa.

Constituída por membros oriundos de 
vários quadrantes da sociedade que têm 
estudado e refletido sobre o fenóme-
no migratório, emigração/imigração, a 
Comissão de Migrações da Sociedade de 

Geografia de Lisboa, uma das mais rele-
vantes instituições culturais do país, tem 
sido responsável pela dinamização de rel-
evantes iniciativas no campo do fenómeno 
migratório. Como por exemplo, em 2019, 
quando realizou o colóquio “CPLP - que 
presente e que futuro?”, ou no ano anteri-
or, o “Fórum Luso-Estudos/ Edição 2018”, 
o seminário “Enologia, Mobilidade e Turis-
mo” e a conferência “Jornalismo para a Paz 
em contexto de mobilidade”. 

O percurso de vida singular e o tra-
balho académico laborioso da Professora 
Catedrática Maria Beatriz Rocha-Trin-
dade, Titular da Ordre National du Mérite, 
de França, com o grau de Chevalier, da 
Medalha de Mérito do Município de Fafe 
e da Grã-Cruz da Ordem da Instrução 
Pública, de Portugal, estão sublimemente 
sintetizados nas palavras do docente e in-
vestigador Jorge Malheiros, no prefácio da 
obra Das Migrações às Interculturalidades: 
“a investigação em migrações em Portugal 
não seria a mesma coisa sem a Professora 
Maria Beatriz Rocha-Trindade”. 

Autora, prefaciadora, coordenadora e colaboradora de várias obras relacionadas com a emigração portuguesa, Maria Beatriz Rocha-Trindade (esq.) apresentou em 2017 o livro “Terras de Monte Longo” do historiador Daniel Bastos (dir.)

Daniel Bastos
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O lado cinzento da nossa história!...

De vez em quando a memória histórica 
de alguns portugueses é abalada por al-
guns acontecimentos vindos a público, 
que despertam as mais diversas críticas, 
entre aqueles que se manifestam a favor 
ou contra o despertar de algumas reali-
dades da nossa história. 

Foi o caso da realização de um museu 
da escravatura ou das descobertas; a 
manutenção ou a destruição dos flo-

ridos brasões do império em Lisboa e, mais 
recentemente, a evocação pela sua morte, 
do tenente-coronel Marcelino da Mata, he-
rói para uns e sanguinário para outros, no 
seu comportamento durante a guerra colo-
nial na Guiné.

Confesso que detesto todos aqueles que 
querem “limpar” da história dos povos 
todos os acontecimentos que, na atuali-
dade, possam ser condenáveis, da mesma 
maneira que abomino todos os outros que 
fazem desses acontecimentos a apologia do 
regresso ao passado! A vida de uma nação 
não pode estar sujeita a um qualquer re-
visionismo histórico, nem à sua regressão 
contra a vontade dos novos tempos. Ela é 
uma sucessão de ocorrências, produzidas 
pela influência de fatores internos e exter-
nos marcados no tempo, que não têm de 
ser diabolizados, nem divinizados, mas sim 
recordados, enquanto processo do desen-
volvimento histórico de uma sociedade.

A história dos quase nove séculos de Por-
tugal, tem imensos episódios que, à luz dos 
nossos atuais conhecimentos e dos princí-

pios morais e éticos que hoje assumimos, 
nos parecem inverosímeis e destituídos de 
qualquer consideração positiva, da mesma 
maneira que tantos outros ainda hoje nos 
realçam valores que apoiamos. A nossa his-
tória, como a de tantos outros povos é cons-
tituída por um todo e, como tal, deve ser 
ensinada e aprendida, sem quaisquer pre-
conceitos ideológicos ou preceitos morais.

Portugal foi um império desde o século 
XV (com a conquista de Ceuta em 1415) até 
ao século XX (1999, devolução da sobera-
nia de Macau à China), foi grande e não há 
como contradizê-lo! Esse império expan-
dia-se por territórios em África, Ásia, Médio 
Oriente e América, com naturais vantagens 
comerciais para o país e a submissão dos 
povos naturais dessas regiões aos governos 
de Portugal, territórios que hoje fazem par-
te de 53 países diferentes. Essa é também a 
história dos nossos grandes navegadores, do 
notável conhecimento sobre a geografia do 
planeta, da descoberta da existência de no-
vos povos e o início daquilo a que chamamos 
atualmente o grande mercado global.

Porquê evitar dizê-lo, ensiná-lo e com-
preendê-lo? Foi, à época, um extraordiná-
rio percurso histórico, com todo o contra-
ditório que o período das descobertas possa 
encerrar!

Em Portugal o comércio de escravos co-
meça a ser massificado a partir do sécu-
lo XV, acompanhando o crescimento do 
império e terminará em meados do século 
XIX, embora o Marquês de Pombal tenha 
impedido a sua importação para o país (séc. 
XVIII), mas não estendendo essa proibição 
às colónias.  Embora Portugal tivesse sido 
pioneiro na abolição da escravatura, até 
1869, data em que foi publicado o decreto 
que abolia a escravatura em todo o territó-
rio português, Portugal terá traficado cerca 
de 11 milhões de pessoas.

Marcados com um ferro em brasa na 
testa, com o nome do seu proprietário, ou 

numa argola de ferro que traziam ao pes-
coço, o escravo era considerado um objeto 
comerciável, utilizado nos trabalhos mais 
desgastantes e vivendo nas condições mais 
miseráveis.

Devemos orgulhar-nos disso? Claro que 
não! Devemos apagar cinco séculos da nos-
sa história para não sermos hoje apelidados 
de seres abomináveis? Obviamente que 
não! Devemos sim lembrar-nos do que foi 
esse período para evitarmos que se instale 
qualquer modalidade “Orwelliana” de es-
cravatura moderna nas nossas sociedades.

Sob um regime ditatorial, Portugal teve 
uma guerra colonial em Angola, Moçam-
bique e Guiné (1961/1974), tendo nela par-
ticipado centenas de milhares de portu-
gueses que, na sua imensa maioria, foram 
obrigados a fazê-lo e outros aceitando o 
cumprimento de um dever acatado.

Com mais de 9.000 mortos e largas de-
zenas de milhares de feridos e estropiados 
para o resto da vida, os portugueses parti-
ciparam durante 13 anos num conflito que, 
desde o seu início se julgava perdido, na 
defesa destas parcelas do império, conside-
radas pelo regime ditatorial vigente, como 
parte integrante da nossa pátria. Será su-
posto agora considerar que esses homens 
eram sanguinários, fascistas, figuras sinis-
tras ou criminosos de guerra (como agora, 
por ocasião da sua morte, alguém apelidou 
Marcelino da Mata)? Evidentemente que 
não! Devem os sobreviventes dessa guerra, 
(muitos felizmente ainda vivos) envergo-
nharem-se perante os seus filhos, netos e a 
atual sociedade portuguesa, por terem par-
ticipado há cerca de 60 anos, num brutal 
conflito em que inevitavelmente “ou matas 
ou morres”, ou porque considerarem estar 
a cumprir o seu dever? Claro que não! 

Os acontecimentos que fazem parte da 
história de uma nação, bem como os com-
portamentos do seu povo, têm de ser con-
siderados no contexto da sua época factual, 

perante os condicionalismos que impera-
vam e o sistema de valores sociais existente 
à data dos mesmos. Observar e comentar 
o passado histórico de um país, com base 
numa escala de valores e princípios atuais, 
sem ter em consideração as circunstâncias 
que lhe deram origem e que delimitaram 
o seu desenvolvimento, é um erro crasso 
que, infelizmente ainda perdura nos nos-
sos dias. Não devemos desprezarmo-nos 
ou orgulharmo-nos de alguns episódios da 
nossa história que, aos nossos dias, nos pa-
recem censuráveis. 

Os bons e os maus momentos do passado 
formam um todo que forjou a nossa identi-
dade e saber ler a nossa história é, simples-
mente, compreender o acontecido!

Luis Barreira
Opinião
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O étimo das palavras pode abrir-nos por-
tas aparentemente difíceis de abrir. Nes-
te caso da ecologia, temos oikos, palavra 
grega para casa, e logos, razão, tratado: 
o tratado da casa, da casa de cada um, 
de cada família, de cada país, da casa 
comum da Humanidade. A ecologia está 
inevitavelmente ligada à economia, e lá 
está de novo oikos, casa e nomos, lei, 
governo: cada um deve governar a sua 
casa, as famílias também, os países têm 
um governo que deve governar, e hoje, 
sendo todos interdependentes mais do 
que nunca, por causa da globalização, 
precisamos de uma governança global 
para a casa de todos, a casa comum da 
Humanidade. Em conexão com ecologia 
e economia está a ética, que tem um du-
plo étimo: ethos, que, segundo se escre-
va, em grego, com épsilon ou eta, sig-
nifica, respectivamente, uso, costumes, 
e habitação. Assim, ligando as três pa-
lavras, a questão é esta: que comporta-
mento ter para podermos todos habitar 
bem na casa comum da Humanidade?

Foi o biólogo alemão, discípulo de 
Darwin, Ernest Haeckel, que criou 
a palavra ecologia em 1866. Defi-

niu-a, e cito o recente livro de Leonardo 
Boff, Uma ecologia integral, no qual me 
inspiro concretamente para as estatísti-
cas, como “o estudo das relações de todos 
os seres vivos e não vivos entre si e com o 
seu ambiente. Todos vivem juntos na Casa 
Comum, que é a Terra, e juntos apoiam-se 
mutuamente para alimentar-se, reprodu-
zir-se e co-evoluir.”

A idade do Universo é de uns 13.700 mi-
lhões de anos, com o Big Bang; a Terra terá 
uns 4.400 milhões de anos; a vida terá co-
meçado há uns 3.800 milhões de anos; de-
pois, a vida foi evoluindo e complexifican-
do-se e apareceu o sapiens e depois, há uns 
150.000 anos, o sapiens sapiens, o homem 
actual: sapiens sapiens e demens demens, 
é preciso acrescentar sempre. De qualquer 
modo, é em nós que o gigantesco processo 
da evolução sabe de si, e sabemos de nós: 
somos conscientes de ser conscientes, so-
mos, cada um, uma sujectividade, alguém, 
alguém que diz “eu” de modo único. 

Sobretudo nos últimos 300 anos, com a 
revolução industrial e o paradigma tecno-
crático e hiperneoliberal, o Homem, es-
quecendo que também é Terra e que tudo 
está ligado com tudo, como lembrou o 
Papa Francisco na encíclica que fará his-
tória, Laudato Sí, arvorou-se em senhor e 
dominador da Terra: scientia est propter 
potentiam (F. Bacon): a ciência é por cau-
sa do poder e é poder; somos seigneurs et 
possesseurs de la nature: senhores e domi-
nadores da natureza, proclamou Descartes. 
No imaginário dos fundadores da sociedade 
moderna, lembra L. Boff, “o crescimento e 
o desenvolvimento movem-se em dois in-

finitos: o infinito dos recursos naturais e o 
infinito do crescimento e do desenvolvi-
mento olhando para o futuro.” Pura ilusão, 
pois é sabido que os recursos são finitos e, 
num mundo limitado, não é possível um 
crescimento ilimitado, como há muito 
tempo aqui venho repetindo. 

Os números estão aí, alarmantes. Assim, 
cálculos realizados por organismos das 
Nações Unidas mostram que, se os países 
ricos, 20% da população mundial, quises-
sem universalizar o seu padrão de riqueza, 
precisaríamos de mais três Terras iguais à 
nossa, que não existem. 

Este tipo de sociedade, sociedade do 
consumismo voraz, criando inclusiva-
mente necessidades artificiais,  produz 
dois tipos de injustiça: “a injustiça social 
e a injustiça ecológica”, de tal modo que 
o grito dos pobres é igualmente o grito da 
Terra e vice-versa. Criam-se profundas 
e gritantes desigualdades sociais, a pon-
to de 20% da população mundial possuir 
80% de toda a riqueza da Terra. As três 
pessoas mais ricas do mundo acumulam 
activos que superam a riqueza dos 48 paí-
ses mais pobres do planeta, 600 milhões 
de pessoas aproximadamente. Gritante: 
257 pessoas acumulam mais riqueza do 
que 2,8 mil milhões de pessoas. O resul-
tado desta situação reflecte-se em quase 
mil milhões de pessoas a passar fome e 2,5 
mil milhões a viver abaixo do limiar da 
pobreza, sobrevivendo apenas com 2 dó-
lares por dia. Outra consequência é que, 
para lá de todo o sofrimento e humilha-
ção das pessoas, a cada ano morrem, an-
tes de chegar aos 5 anos, 15 milhões, por 

causa de doenças que seriam facilmente 
tratáveis. 

Esta injustiça social anda associada à in-
justiça ambiental, que se traduz no “mau 
trato da natureza, das florestas, dos ani-
mais, das águas, do ar, dos solos.” A es-
pécie humana já ocupou 83% do planeta, 
e “ocupou-o devastando-o”. No processo 
da evolução, desaparecem naturalmente 
em cada ano à volta de 300 espécies. Mas, 
por causa da voracidade humana, desapa-
recem anualmente entre 70.000 e 100.000 
espécies. E acaba-se com a biodiversidade. 
A quantidade de poluentes lançados para 
a atmosfera produz o efeito de estufa, que 
causa o aquecimento global, que se tem 
acelerado, com o perigo grave de se exce-
der o limite que a Terra poderia suportar: 
suponhamos um sobreaquecimento entre 
1,4 e 6 graus Celsius ou mais; o resultado 
seria, com o degelo nos polos, um aumento 
tal de água nos oceanos que levaria à des-
truição de cidades costeiras e à morte de 
milhões e milhões de pessoas... As altera-
ções climáticas já estão aí e podem, segun-
do alguns cientistas, ter impulsionado o 
aparecimento da covid-19. E quem pensa 
nas gerações futuras? 

Impõe-se pensar e agir. É da sobrevivên-
cia da Humanidade que se trata. Como es-
creveu o Papa Francisco, “a educação será 
ineficaz e os seus esforços estéreis, se não 
procurar também aprofundar um novo pa-
radigma sobre o ser humano, a vida, a so-
ciedade e a relação com a natureza.”

Anselmo Borges
*Padre e professor de Filosofia

Anselmo Borges
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Estou incluído no grupo das palavras ho-
mónimas – as que se pronunciam e leem 
da mesma maneira. Para as exemplifi-
carem, os professores começavam por 
aquela, onde os que lá trabalham se de-
dicam a uma atividade contrária à poé-
tica da minha existência. Um lugar onde 
se guardam fortunas, mas também os 
parcos pecúlios de quem faz da poupan-
ça a renúncia aos pequenos prazeres da 
vida. Essa é a função de um Banco, em-
bora, nos últimos tempos, tenha recaído 
sobre todos nós a responsabilidade de 
pagar a sobrevivência de alguns deles, o 
que nos leva a dizer: eu “banco” o idiota, 
demonstrando assim a plasticidade que 
a língua ganha, quando viaja para outras 
latitudes e nome passa a ser verbo.

Outro exemplo para demonstrar a 
homonímia da minha existência 
está em fazer “banco” ou estar de 

“banco”, significando estar de serviço du-
rante a noite no hospital para acudir a qual-
quer urgência. Sempre me interroguei so-
bre a origem de tal expressão, que contraria 
a função para que fui criado - o descanso. 
É para isso que sirvo quando me destinam 
a ser banco de jardim, banco de esplanada 
ou banco de rua, mesmo quando esta sai 
da sua pequenez para se transformar em 
avenida. Sou, portanto, o lugar que tantos 
buscam para descansar de uma caminha-
da, confessar intimidades, trocar juras de 
amor, ou ainda, dar dois dedos de conver-
sa aos que, de costume e à mesma hora, se 
sentam num ritual combinado. 

As conversas soltam-se ao ritmo da ro-
tação do sol em cada estação. Se faz frio, 
buscam o lado da rua onde bate o sol que 
aquece o desenrolar da trama. Se faz calor, 
mudam-se para o outro lado, num jogo 
de escondidas, à procura da fresquidão do 
dia. No caso das pequenas vilas, que é onde 
moro, os que comigo convivem entregues 

à tagarelice da tarde, são catalogados de 
forma diferente em função do género. Os 
homens, esgotado o tema do futebol - que 
cada um comenta consoante a sua cor clu-
bística -, tornam-se alfaiates no corte e 
costura das vidas dos que por ali vão pas-
sando em cumprimentos de circunstância. 
Mas são sempre apodados de respeitáveis 
senhores! Se forem mulheres, entregues à 
tagarelice de quotidianos domésticos onde 
tudo cabe (a saúde ou falta dela, as mezi-
nhas para os males que não precisam de 
idas ao hospital, as limpezas e os truques 
para que tudo brilhe, as receitas e as dicas 
para que um bolo não murche e outro não 
se agarre à forma), são sempre apodadas de 
quadrilheiras, a repartir entre si os despo-
jos das intrigas de maledicência, ou, mais 
recentemente, de fofoqueiras, desde que o 
universo das novelas brasileiras invadiu o 
nosso mercado televisivo.

A mim, é-me indiferente aquilo de que 
falam – assuntos elevados, exercícios de 
má língua ou a brejeirice de certos trocadi-
lhos – porque do que eu gosto mesmo é de 
os ouvir saltar de uma intervenção para ou-

tra com a informalidade de quem conversa 
sem guião ou agenda de trabalhos. Tanto os 
oiço gargalhar, como em sussuros lamen-
tar mortes e desgraça alheia, ou entrega-
rem-se o silêncio do que fica por dizer. De 
repente, há sempre alguém que se anima, 
muda o fio à conversa e retoma o ritmo dos 
assuntos ensarilhados.

De repente, tudo mudou. Chegou a vez 
de também eu ser confinado e reduzido ao 
silêncio das ausências. Por falta de másca-
ras do meu tamanho, cruzaram fitas adesi-
vas entre o encosto e o meu assento, para 
que ninguém mais caísse na tentação de me 
procurar. Esqueceram-se de que um banco 
não é apenas uma peça de mobiliário ur-
bano, mas também confessionário ou divã 
de psicanalista, onde cada um reparte com 
terceiros as suas angústias.

No silêncio desta crucificação de fitas 
adesivas, brado contra os meus homóni-
mos que, senhores do dinheiro e do saber, 
me sentaram no banco dos réus para lavra-
rem a sentença da minha condenação à in-
diferença.

O silêncio dos bancos
Aida Batista
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Portugal tem belas paisagens, uma gas-
tronomia e vinhos que invejam outros 
países e das melhores pessoas a aco-
lher outros.

Recentemente tenho ouvido várias 
conversas com uma de pessimismo 
sobre o nosso país, Portugal - nos-

so porque nos devemos sentir orgulhosos 
do nosso cantinho conhecido como jar-
dim da Europa. Concordo e partilho que 
temos que respeitar este que nos acolheu 
e nos deu umas condições excelentes para 
se viver, mas falar mal da terra que nos viu 
nascer passa a ser um defeito do cidadão, 
é irritante ouvir críticas ao país quando o 
problema não é do país, mas sim de quem 
o governa. Nunca vi uma equipa a governar 
Portugal como agora, demagogos e uma 
cambada de incompetentes, desculpem 
a minha expressão, mas é mesmo o nome 
que lhe podemos dar. Qual dos Ministérios 
será o melhor… Eu digo que nenhum tem 
por onde se lhe pegue. Claro que depois a 
culpa é do país, quando para mim o país 
se pode considerar um dos melhores do 
mundo, pena não ser possível dar aos seus 
uma qualidade de vida melhor. A razão é a 
economia - nunca será um país rico eco-
nomicamente, há falta de produtividade 
para enriquecer o mesmo -, mas grave é a 
forma como o enriquecimento se nota nas 
pessoas que o governam e não no país. Na 

realidade é muito confuso para qualquer 
ser humano, mas também não se vê nas 
pessoas preocupação para exigir melhor 
qualidade nos governantes, deixam andar 
desde que lhes entreguem um subsídio no 
final de cada mês. Meus caros, assim não 
vamos a lado nenhum, vamos continuar na 
lengalenga da miséria para a maioria e de 
safe-se quem poder. Depois do mal a pior 
há uma percentagem que fala mal do país, 
eu na minha opinião discordo totalmente, 
temos que saber exigir e, sempre que faça 
falta, dar um murro em cima da mesa. Dizia 
um estudioso que o segredo da política nem 
sempre está nos estudos nem nos diplomas, 
basta ter uma ideia e convencer as pessoas 
que ela é boa, é como tudo na vida e assim 
se fazem bons gestores e bons empresários, 
basta saber colocar a frase na hora certa.

Todos temos vivido anos difíceis com 
muitas incertezas e muita ansiedade sobre 
o futuro mas falar mal do país não resolve 
nada quando Portugal tem coisas que se 
devem manter porque é isso que nos faz 
diferentes e com mais qualidade. Não são 
os governos, somos nós, devemos sentir 
orgulho de sermos um país onde a juven-
tude conversa com os mais idosos, isso é 
saudável e ajuda a preparar os jovens para 
o futuro deles e ao mesmo tempo ajuda os 
idosos a passar o tempo e a sentirem-se 
úteis. Talvez sejamos dos poucos países do 
mundo onde toda a classe de pessoas tem 
um almoço quente com qualidade e senta-
do à mesa em companhia, não uma simples 
sande a correr, isto é qualidade. Somos dos 
únicos no mundo que se pode fazer e ver 
estações diferentes no mesmo dia, pode-se 
ver neve na Serra da Estrela ir à praia no Al-
garve e desfrutar de uma primavera no Mi-

nho com paisagens e monumentos do que 
mais belo há no mundo, somos dos únicos 
no mundo onde as coisas boas não são ca-
ras, pode-se ir ao restaurante e comer um 
bom prato acompanhado de um excelente 
vinho a um preço acessível, somos um país 
que exporta mão de obra com qualidade e 
lá fora damos cartas e no nosso país pare-
ce que nos atam as mãos. Será que um dia 
vai mudar e o país vai usufruir dos talentos 
que viu nascer ou vamos continuar a sair e 
a dizer mal? O país não tem culpa, a culpa é 
nossa porque permitimos tudo e aceitamos. 

Faça bem ao país que o recebeu de braços 
abertos e lhe deu uma qualidade que mui-

tos nunca a vão ter, mas não diga mal do 
seu, dos seus pais e avós porque para qual-
quer efeito vai ter sempre sangue portu-
guês desde que os seus antepassados sejam 
portugueses. Nunca diga não preciso, pode 
vir a precisar mais rápido do que pensa. 

O Canadá é um rico país que oferece uma 
qualidade de vida invejável, mas temos que 
fazer por ela. Portugal é um país que tem 
as condições para excelente qualidade de 
vida, mas o ser humano estraga tudo. Não 
diga mal dos países, diga sim mal de quem 
os governa.

O país não tem culpa do facto de se ter 
um grupo de incompetentes a governar

Augusto Bandeira
Opinião
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Liberals in Mississauga
Lakeshore Nominate Elizabeth Mendes 
as 2022 Ontario Liberal Party Candidate

Liberals in Mississauga-Lakeshore have nominated Eliza-
beth Mendes, a business owner and public policy profes-
sional, as their Ontario Liberal Party (OLP) candidate for the 
next provincial election.

“For years, Elizabeth Mendes has worked hard to build up 
her community and help the people of Mississauga-Lake-
shore,” said OLP Leader, Steven Del Duca. “I know she has 

what it takes to be a great local representative and I’m happy to 
have her on our team as we prepare to take on Doug Ford in the 
next election.”

Mendes and her husband, Jeremy, are proud parents to their 
daughter Emma. Mendes knows first hand the struggles faced 
by parents which is why she cares deeply about our children’s 
future. Mendes has pushed to improve Ontario’s schools and has 
also successfully secured investments for a local hospital expan-
sion.

Mendes is also a director of a new not-for-profit long term 
care and affordable housing complex, to provide safe, dignified 
and compassionate care for our most vulnerable seniors. As a 
principal owner of a consulting practice, she also continues to 
support local businesses.

“I would be honoured to represent the people of Missis-
sauga-Lakeshore at Queens Park,” said Mendes. “I will continue 
to work hard for our community and, together, we will put On-
tario back on track.”

Ontario Liberal
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Corrigimos a notícia publicada 
na semana passada sobre Eli-
zabeth Mendes e sua candida-
tura para Mississauga-Lake-
shore. Elizabeth Mendes será 
indicada para concorrer como 
MPP pelo Partido Liberal de 
Ontário. Pedimos desculpas 
por qualquer confusão causa-
da na nossa última edição. 

This is to correct the announ-
cement made last week regar-
ding Elizabeth Mendes and her 
candidacy for Mississauga-
-Lakeshore. Elizabeth Mendes 
will be nominated to run as 
an  MPP for the Ontario Libe-
ral Party. We apologize for any 
confusion caused in our last 
edition.

Elizabeth Mendes family. Photo: DR.

NOTA DA DIREÇÃO
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Ontario Small Business Support Grant

$10,000 to 20,000 Ontario Grant (free Money)
Applications are open for the new On-
tario Small Business Support Grant, 
which helps small businesses that are 
required to close or significantly restrict 
services under the Provincewide Shut-
down effective December 26, 2020.

What you’ll get

Starting at $10,000 for all eligible busi-
nesses, the grant provides businesses with 
funding to a maximum of $20,000 to help 
cover decreased revenue expected because 
of the Provincewide Shutdown.

The business must demonstrate they ex-
perienced a revenue decline of at least 20 
per cent when comparing monthly rev-
enue in April 2019 and April 2020. This 
period was selected because it reflects the 
impact of the public health measures in 
spring 2020, and as such provides a rep-
resentation of the possible impact of these 
latest measures on small businesses.

New businesses established since April 
2019 are also eligible provided they meet 
the other eligibility criteria.

Businesses will be able to use the support 
in whatever way makes the most sense for 
them. For example, some businesses could 
use the support to pay employee wages, 
while others may need support main-
taining their inventory.

Eligibility

To receive the grant, a small business must:
• be required to close or restrict services 
subject to the Provincewide Shutdown ef-
fective 12:01 a.m. on December 26
• have fewer than 100 employees at the en-
terprise level
• have experienced a minimum of 20 per 
cent revenue decline comparing April 2020 
to April 2019 revenues. New businesses es-
tablished since April 2019 are also eligible 
provided they meet the other eligibility 
criteria

Businesses that are not eligible include 
those that were already required to close 
prior to the introduction of modified Stage 
2 measures on October 10, 2020, and es-
sential business permitted to operate with 
capacity restrictions (e.g., discount and big 
box stores selling groceries, supermarkets, 
grocery stores, convenience stores, phar-
macies, and beer, wine and liquor stores).

Small businesses not in operation in April 
2019 or April 2020 will be able to select  al-
ternative months for comparing revenue 
decline through the application portal.

Businesses will have to have a business 
number in order to be eligible. If a business 
does not have a business number, they will 
be directed to apply for a business number 
before they can proceed with their appli-
cation.

They also need to have information 
about the revenue decline and number of 
employees available and would have to 
attest to the information provided in their 
application.

Eligible businesses can expect to receive 
payment about 10 business days after their 
application is reviewed and approved. Eli-
gible businesses that submit applications 
with incomplete or incorrect information, 
or that require additional review, may ex-
perience a delay in payment.

Ontario’s Main Street Relief Grant: PPE 
support

We are helping small businesses with the 
unexpected costs of PPE.

Eligibility

To be eligible, your business must have 
2 to 19 employees and be in one of the fol-
lowing sectors:
• retail
• accommodation and food services
• repair and maintenance
• personal and laundry services
• gyms and yoga studios
• arts, entertainment and recreation

What you’ll get

Eligible small businesses will get one-
time grants of up to $1,000.

Property tax and energy cost rebates

Businesses that are, or were, required to 
shut down or significantly restrict services 
due to provincial public health measures 
can apply for rebates, provided in the form 
of grants, to help with their fixed costs.

Businesses struggling to pay their energy 
bills as a result of COVID-19 may also be 
eligible for the COVID-19 Energy Assist-
ance Program for Small Business (CEAP-
SB), which you can apply to through your 
utility provider.

Eligibility

All small businesses that are eligible for 
the Ontario Small Business Support Grant 
are also eligible for these property tax and 
energy bill rebates.

In addition, businesses are eligible if 
they:
• are, or were, required to close or signifi-
cantly restrict services as a result of being 
under Control, Lockdown or Province-
wide Shutdown  in the COVID-19 response 
framework: keeping Ontario safe and open
• were required to close or significantly 
restrict services as a result of being under 
“modified Stage 2” restrictions in the pre-
vious framework

Eligible businesses in regions that are or 
were subject to Control restrictions or previ-

ously modified Stage 2 restrictions include:
• restaurants and bars
• gyms, facilities for indoor sports and rec-
reational fitness activities
• performing arts and cinemas
• bingo halls, gaming establishments, ca-
sinos, conference centres and convention 
centres
• community centres, multi-purpose fa-
cilities, and museums
• personal care services (with the exception 
of oxygen bars)
• racing venues
• meeting or event space
• in-person teaching and instruction

In addition, eligible businesses in regions 
subject to Lockdown measures in the pre-
vious COVID-19 response framework: 
keeping Ontario safe and open, include:
• retail required to close for in-person 
shopping
• shopping malls
• personal services
• driving instruction
• tour and guide services
• photography services
• campgrounds
• cannabis retail stores

In addition, eligible businesses in regions 
subject to the Provincewide Shutdown 
measures, include:
• hardware stores (including big box stores) 
required to close for in-person shopping
• drive-in cinemas
• garden centres
• outdoor sports and recreation facilities
• day camps for children
• pet/animal food and services
• ski hills
• outdoor markets (excluding grocery)
• safety, medical and assistive devices retail 
(excluding pharmacies)
• rental and leasing services
• domestic services
• vehicle and equipment repair services
• veterinary services
• cell phone and computer providers & re-
pairs
• media industries including film and tele-
vision production (excluding radio/tele-
vision broadcasting)
• before- and after- school programs

Businesses will not be eligible if they are:

• within the areas subject to public health 
restrictions, but were not required to close 
or significantly restrict services
• owned by the federal, provincial, or a 
municipal government, or by a person 
holding federal or provincial office

What you’ll get

Eligible businesses could get rebates for:
• municipal and education property taxes
• energy costs, including electricity and 
natural gas (or where natural gas is not 
available, propane and heating oil)
Funding will cover the entire length of 
time that regionally targeted public health 
restrictions are in place.

Most businesses can expect to receive their 
rebate payments within a few weeks of 
submitting a complete application.

What you’ll need to apply
Business and banking information

You will need your business and banking 
information to apply, including:
• general business information (for ex-
ample, CRA business number)
• banking information (for example, bank-
ing institution, account number, branch 
code)
Receipts for PPE
You will need to submit receipts or proof 
of costs for PPE purchased since March 17, 
2020.
This includes:
• gloves, gowns, face shields, eye protec-
tion, masks, sanitizer, sanitizing wipes
• thermometers, temperature monitors or 
cameras
• physical changes, including the installa-
tion of hand sanitizer stations and plexi-
glass dividers
• signs to guide or inform customers and 
employees

Bills and/or invoices

To apply, you will have to submit proof 
of costs. For property tax rebates, this in-
cludes your property tax bills (or proof of 
costs associated with property taxes).

For energy cost rebates, this includes 
a digital copy of the first energy bill (in-
cluding electricity, natural gas, propane 
or other) you received on or after the day 
modified Stage 2, Control, Lockdown or 
Provincewide Shutdown restrictions were 
put in place in your region. You can also 
submit other energy bills if your business is 
heated by propane or heating oil.

Apply online

Fill out an online application to apply for 
PPE support, property tax rebates, energy 
cost rebates or the Ontario Small Business 
Support Grant.

You will be able to complete a single 
form to apply for any – or all – of these 
programs.

Teixeira Accounting Firm
www.helpingbussiness.com
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Indústria privada de testes COVID-19 
do Canadá está a crescer, mas alguns 
especialistas dizem que falta supervisão
Quer seja um passageiro que fez um tes-
te obrigatório de COVID-19 no aeropor-
to, ou um trabalhador na área do cinema 
ou numa fábrica de processamento de 
alimentos que exige um teste negativo 
à COVID-19, muito provavelmente estes 
testes estão a ser disponibilizados por 
uma empresa privada. 

Graças a estes testes, milhares de pes-
soas continuam a poder trabalhar e 
estas empresas privadas são agora 

uma parte importante na resposta à pan-
demia. Mas alguns médicos e especialistas 
em saúde estão preocupados, porque de-
fendem que o setor que tem vindo a crescer 
muito rapidamente sofre de falta de regu-
lamentação. 

Para Anna Banerji, médica e especialista 
em doenças infeciosas da Escola de Saúde 
Pública Dalla Lana da Universidade de To-
ronto, existem demasiadas dúvidas e é pre-
ciso perceber quais são os padrões que es-

tão a ser seguidos por estas empresas para 
criar estes testes à COVID-19. 

A procura por estes testes tem vindo a 
aumentar, porque muitos locais de traba-
lho exigem testes negativos para que os 
locais de trabalho continuem a funcionar. 
Os passageiros internacionais também pre-
cisam de apresentar um teste de PCR nega-
tivo. 

A LifeLabs e a Dynacare são apenas dois 
nomes de cerca de 15 empresas que dispo-
nibilizam este tipo de teste. O preço dos 
testes varia entre $160 na Switch Health e 
$400 na GMF Sante Med Clinic em Toronto. 

Embora os testes públicos sejam geral-
mente feitos em ambientes de saúde, como 
hospitais e clínicas, os testes privados po-
dem ser feitos em qualquer lugar, desde lo-
cais de obras até residências. Os testes têm 
que ser aprovados pela Health Canada, mas 
não existe nenhum órgão regulador que 
limite o preço dos testes, nem existe ne-
nhum organismo para lidar com reclama-

ções. Cada província exige que as empresas 
divulguem resultados de testes positivos, 
mas muitas províncias não sabem quantos 
testes estão a ser feitos no geral. 

A província de Ontário é uma das pro-
víncias que não mantem registo de dados 
sobre este tipo de teste à COVID-19. Os 
especialistas defendem que a falta de uma 
contagem precisa na taxa de positividade 
de testes privados significa que é impossí-
vel ter uma ideia precisa sobre a verdadeira 
taxa de positividade a nível nacional. 

Para Raywat Deonandan, epidemiolo-
gista e professor associado da faculdade de 
Ciências da Saúde da Universidade de Ota-
va, se o Governo está a testar por exemplo 
50.000 pessoas e isso dá uma taxa de positi-
vidade de 4% e o setor privado testa o mes-
mo número de pessoas e não encontra casos 
positivos isto significa que a taxa de positivi-
dade nos testes é de 2% e não de 4%.

CBC/MS

Alguns canadianos 
planeiam contornar 
exigência de 
quarentena de 

hotel de Otava
Alguns canadianos no estrangeiro 
planeiam mudar a sua rota de volta 
para casa e cruzar a fronteira por 
terra, em vez de apanharem um 
voo, para contornar o novo e caro 
requisito de quarentena num hotel 
no Canadá. 

É o caso de um casal de Burlin-
gton, em Ontário, que está no 
Arizona e que planeava voar de 

volta para casa em abril. Na semana 
passada o Governo federal anunciou 
que a partir desta semana a maioria 
dos passageiros que aterrem no Ca-
nadá devem fazer um teste negativo 
à COVID-19 e passar três dias num 
hotel, enquanto aguardam pelo resul-
tado do teste. Cada passageiro tem de 
pagar a estadia que pode custar mais 
de $2.000.  

A partir desta semana, quem cru-
zar a fronteira é obrigado a apresentar 
um teste negativo à COVID-19 an-
tes de seguir para a sua residência e 
cumprir a quarentena. A maioria das 
pessoas que viaja por lazer entra no 
país por via aérea e ao canalizar todos 
os voos internacionais para os quatro 
aeroportos principais, o Governo quer 
garantir que os passageiros ficam a 
aguardar pelo resultado dos testes em 
hotéis. 

Para o ministro de Segurança Pú-
blica impor a mesma exigência a um 
pequeno número de pessoas que cru-
za a fronteira por motivos de lazer 
representa um desafio difícil porque, 
ao todo, existem 117 pontos de entra-
da diferentes em todo o território na-
cional e alguns estão localizados em 
áreas rurais remotas. Bill Blair pede 
às pessoas que não estão preparadas 
para manter as suas comunidades se-
guras para que permanecem no local 
onde estão e evitem viagens não es-
senciais. 

CBC/MS

Médica de Toronto recomenda pelo menos 
mais 2 semanas de confinamento

A autarquia de Toronto está a 
pedir à província que mante-
nha a cidade em confinamen-
to durante pelo menos mais 
duas semanas. John Tory 
falava esta quarta-feira (17) 
numa conferência de impren-
sa coletiva e disse que a sua 
obrigação era fazer todo o 
possível para evitar uma ter-
ceira vaga. 

A principal médica de To-
ronto, Dr. Eileen de Villa, 
referiu quarta-feira (17) 

que nunca esteve tão preocupa-
da com o futuro como agora. De 
Villa quer evitar abrir a econo-
mia e depois ter de voltar a um 
novo confinamento. As autori-
dades de saúde de Toronto e de 
Brampton enviaram uma carta 

à província no fim de semana a 
pedir que o confinamento fosse 
estendido até 9 de março. 

Os responsáveis sublinham 
que apesar da variante comum 
do vírus estar a diminuir, o 
crescimento das novas varian-
tes representa um perigo para a 
população. A ordem para ficar 
em casa continua em vigor em 
Toronto, embora as escolas te-
nham reaberto esta semana. Se 
a decisão não for revista, o con-
finamento em Toronto termina 
a 22 de fevereiro. Apesar do nú-
mero de casos estar a diminuir, 
na quarta-feira (17) ainda esta-
vam nos hospitais 300 pessoas 
e 80 estavam nos cuidados in-
tensivos. 

CBC/MS
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Orders required by 2 pm day prior to pickup. 
Curbside pickup Thursday – Saturday between noon & 6 pm.
Delivery options available.

75 Derry Road West, Mississauga   |   905-564-1920
MississaugaConvention.com

Visit our website to order online

TAKE A LITTLE PORTUGAL HOME WITH YOU

Variantes de COVID-19 
agora presentes em 
abrigos em Toronto

As autoridades de saúde de Toronto es-
tão preocupadas com a presença da va-
riante da COVID-19 do Reino Unido nos 
abrigos municipais. Agora foi encontra-
do mais um caso da nova variante num 
dos sem-abrigo que vive nestas instala-
ções. A autarquia não informou qual das 
novas variantes foi identificada no abri-
go, mas adiantou que até agora foram 
confirmados 56 casos de novas varian-
tes em Toronto. 

A 13 de fevereiro o município disse es-
tar preocupado com uma variante 
que tinha sido detetada no abrigo 

Maxwell Meighen Center, na Sherbourne 
Street perto da Queen Street East. Os sur-
tos de COVID-19 têm vindo a aumentar nos 
abrigos da cidade e agora existem sete abri-
gos com casos ativos. Ao todo são 115 casos 
positivos entre residentes e funcionários de 
abrigos. O abrigo com o maior número de 

casos é Seaton House, o maior abrigo da ci-
dade para homens perto da Jarvis Street e 
Gerrard Street East que tem 47 casos ativos 
e uma pessoa hospitalizada. 

A responsável pelos abrigos municipais 
de Toronto informou que a autarquia vai 
inaugurar na próxima semana dois hotéis 
que vão servir de moradia temporária para 
sem-abrigo. 

A partir de 22 de fevereiro o Novotel To-
ronto Centre e o St. Simon’s Clubbe Hou-
se vão poder receber pessoas sem abrigo. 
Só o Novotel tem cerca de 205 quartos e o 
aluguer da autarquia foi feito até dezembro 
deste ano. Já o St. Simon’s Clubbe House 
tem 36 quartos e o município de Toronto 
alugou o espaço durante um ano. Os dois 
hotéis vão ser adaptados para que os sem-
-abrigo mantenham a distância social de 
forma a travar a transmissão do vírus. 

CBC/MS

Detetive da polícia de Toronto pede 
demissão depois de roubar opióides

Um detetive pediu demissão depois de 
roubar opióides dos armários de provas 
da polícia de Toronto por causa do seu 
vício em drogas. A informação foi confir-
mada esta quinta-feira (18) pela polícia 
de Toronto que avançou que se trará de 
um detetive de homicídios. 

O detetive tinha recebido vários pré-
mios pelo seu desempenho no tra-
balho e antes de se demitir começou 

a ser investigado pela polícia. O detetive 
disse que era viciado em analgésicos pres-
critos porque tinha dores e lesões físicas 

recorrentes, inclusive uma lesão que sofreu 
durante o trabalho. Ele colaborou com a 
investigação e o chefe interino da polícia 
de Toronto pediu à OPP para rever todos 
os casos em que o detetive trabalhou. Al-
gumas destas drogas podem ter sido provas 
em alguns casos criminais e a polícia de To-
ronto já está a trabalhar com promotores 
federais e advogados da Coroa para perce-
ber qual o impacto deste caso nos processos 
judiciais que estão a decorrer. 

CBC/MS

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R



19 a 25 de fevereiro de 202130 mileniostadium.comMILÉNIO |  CANADÁ

Construction workers say that many 
work sites in Toronto deemed essential 
during the stay-at-home order are rife 
with COVID-19 rule violations, including 
people working in confined spaces while 
not wearing face masks.

However, Ontario’s Ministry of 
Labour and other industry groups 
see things differently, saying they 

have been impressed with most employ-
ers’ oversight during the pandemic and 
that the government has been aggressive 
with ensuring compliance.

The Star spoke to several construction 
workers from some of Toronto’s biggest 
sites, who all told similar stories: widespread 
disdain for masks, a lack of enforcement 
from supervisors regarding mask-wearing 
and other COVID-19 precautions, a lack of 
access to clean washrooms and little to no 
hot water for handwashing.

Many of the workers spoke on condition 
of anonymity for fear of jeopardizing their 
employment.

Workers described the culture on con-
struction sites as one dominated by ma-
chismo, where many don’t wear masks 
because they believe that COVID-19 is 
“just a flu.” Some also described being 
mocked for wearing masks, and most said 
mask-wearing is more common in outdoor 
areas or when an inspector is on site; inside 
the structure, the masks come off.

That’s what Ian Clark, a service techni-
cian in the GTA who works on large resi-
dential projects, has seen since the pan-
demic briefly shut down his industry for a 
couple of weeks in March 2020 — the first 
and only time construction stopped during 
the pandemic.

For the majority of the pandemic, “I 
would put mask wearing at under 25 per 
cent compliance,” he said.

The companies in charge of the sites where 
Clark worked were hit or miss when it came 
to oversight, he added. On two occasions he 
walked off a job site because he didn’t feel 
safe (his company supported him).

Workers say sucking it up and coming 
to work sick has always been part of the 
workplace culture, especially since many 
don’t have paid sick leave — and COVID-19 
hasn’t changed things.

“People have been getting sick this en-
tire time,” said one worker, noting that 
his work site’s washrooms, elevators, and 
lunchroom are often crowded. The work 
site has been getting around three to five 
notifications of positive COVID cases a 
week, the worker said, but he believes 
there are more who just didn’t get tested.

For Ryan Robertson, the risk of working 
during a pandemic when COVID-19 pre-
cautions weren’t being followed wasn’t 
worth it.

He walked off the job in March after learn-
ing he was working alongside people who 
had just returned from international trips, 
some of whom had COVID-19 symptoms.

He says after requesting to leave, he was 
laid off and went on government support.

In September, Robertson decided to try 
working again. But after two days on a dif-
ferent site, he faced the same situations as 
he did in March, and left a second time.

Roger Tickner, president of construction 
safety company Tickner and Associates, 
says that he finds attitudes toward health 
and safety vary depending on the site, em-
ployer, contractor and worker.

Tickner’s company performs safety 
inspections for site owners and gener-
al contractors, and is now doing contact 

tracing and investigations seven days a 
week. Common issues include a lack of 
mask-wearing and physical distancing, he 
said, especially during breaks. He added 
that travel to and from work is a common 
source of virus transmissions.

He said a “whole host” of his clients are 
very strict when it comes to COVID-19 pre-
cautions, to the point of removing workers 
from job sites if they don’t comply. But he 
guesses this level of compliance is more com-
mon among his clients and is likely practiced 
by only 10 per cent of companies overall.

In construction, workers are represented 
by a union based on their trade, not on the 
workplace. So on any given construction 
site, there are workers represented by a 
number of different unions, and some who 
aren’t represented at all, like Clark.

This patchwork nature of construction 
can make compliance and tracing harder, 

said Tickner, with various companies and 
trades and unions all involved in one site.

However, he thinks the Ministry of 
Labour and the unions have done well 
“given the challenges.”

The pandemic has “shone the light on 
the gaps” in the construction industry as in 
many industries, he said, but whether that 
results in permanent action is yet to be seen.

‘There’s always outliers’
Despite workers’ concerns, many of 

the unions and other groups representing 
them say that during the pandemic, em-
ployers have stepped up for the most part.

Craig Bromell, president of the Building 
Union of Canada, said his union encourages 
members to treat masks like another part of 
their essential safety gear — “The mask is 
just as important as the hard hats,” he said.

Bromell said the union’s representatives 
visit the work sites and they’ve been “im-
pressed” with what they’ve seen. How-
ever, he said that making sure members 
stay safe outside of the job is the biggest 
challenge.

Laborers’ International Union of North 
America 183, one of the largest construc-
tion union locals in Canada, did not re-
spond to multiple requests for comment.

Unions are in a difficult position, stuck 
between safety concerns and keeping their 
members employed, said one worker. 
They need good relationships with con-
tractors in order to do so, he said.

Robert Bronk, CEO of the Ontario Con-
struction Secretariat, said it’s harder to 
know what’s going on at sites with no 
union involvement. However, he said the 
Ministry of Labour has been “very aggres-
sive” with spot checks to make sure every-
thing is up to par.

“Some people just don’t listen to the 
rules no matter what,” he acknowledged. 
“There’s always outliers.”

But on some sites at least, attitudes may 
be finally shifting. Around three weeks ago, 
Clark noted a shift toward mask-wearing 
and companies enforcing COVID-19 pre-
cautions.

“I would think it’s probably gotten to the 
point where they’re finally starting to real-
ize that this is a serious issue,” he said.

According to Giovanni Cautillo, presi-
dent of the Ontario General Contractors 
Association, there’s a high level of compli-
ance on construction sites.

“Every week, the WSIB updates their 
COVID-19 claims awarded and current-
ly, only 121 of almost 15,000 claims have 
been assigned to construction. This is ap-
proximately one half of one per cent of work-
place awards,” Cautillo said in an email.

Paul Daly, vice-president of Carpenters’ 
Local 27, said in an email that some sites 
have recently started doing mandatory 
rapid testing multiple times a week.

One of those companies is EllisDon. It’s 
the general contractor for one of the build-
ings at The Well, where rapid testing was 
implemented after an outbreak that saw 68 
workers test positive across Ontario’s lar-
gest construction site, which is managed 
by two companies, including EllisDon.

In a Feb. 8 news release, the company 
announced it had been testing voluntarily 
workers on-site since December as part 
of a pilot project, and has since expanded 
rapid testing across other sites. It also made 
the testing mandatory.

The project is in partnership with the 
provincial government.

“Currently, EllisDon is focusing on the 
Rapid Antigen Test Pilot on sites with large 
numbers of personnel and regions such as 
the GTA where there are high numbers of 
COVID-19 cases within the community. As 
the pilot allows, EllisDon plans to scale up 
mandatory testing to other sites with con-
tinued government support,” the state-
ment reads.

Some of the workers who voiced their 
concerns about COVID-19 precautions and 
oversight were on EllisDon sites.

In an emailed statement, Steve Chaplin, 
vice-president of health, safety and environ-
ment for EllisDon, said the company “con-
tinues to implement and enforce the strictest 
regimen of precautionary measures, guided 
by Public Health and other leading health au-
thorities,” including screening, temperature 
checks, enhanced hygiene, physical distan-
cing, capacity restrictions, mask-wearing 
and educational posters.

‘I’m essential to the economy’
Colin Furness, an epidemiologist and 

assistant professor at the Faculty of Infor-
mation at the University of Toronto, said 
construction sites vary greatly in size and 
in safety. Those that are mainly outdoors 
are safer during the pandemic, he noted, 
but regardless of the site, it’s difficult to 
physically distance all the time, which is 
why masks are so important.

“You’ve got a lot of trades going on at the 
same time. So there’s a lot of mixing and 
matching that can go on,” he said.

Furness applauded Toronto Public 
Health’s recent move to publicly report all 
workplace outbreaks by name, instead of 
just those deemed significant.

“I wish that had been happening since 
the beginning because what we don’t real-
ly have is a clear transparent set of data that 
tells us how much transmission is going on 
on construction sites,” he said. “Maybe 
there’s been very little, but maybe there’s 
been a whole lot.”

Many workers the Star interviewed 
questioned why their work was considered 
essential during the stay-at-home order, 
which allowed most construction to con-
tinue.

Bromell thinks if construction stopped, 
it would have a devastating effect on the 
economy. However, he also thinks the 
labour ministry should be sending out 
more inspectors to ensure all sites are com-
plying — three to four times more, he sug-
gested, adding he was recommending this 
even before the pandemic.

“When it comes to health and safety, the 
amount of inspectors is a joke,” he said. “If 
we don’t learn from this, we’re not gonna 
learn.”

In an emailed statement, a Ministry of 
Labour spokesperson said that between 
Dec. 1 to Jan. 31, the ministry received 
541 COVID-19-related construction com-
plaints, all of which would be investigated.

“From day one of the pandemic, our 
ministry has worked with the construc-
tion industry on the implementation of new 
health and safety guidelines on work sites, 
increased enforcement, and rigorous in-
spections,” said press secretary Harry God-
frey. “Numerous shutdowns in the spring 
sent a clear message that any compromise 
of worker safety would not be tolerated.”

Godfrey said there have been 15,000 
COVID-19-related inspections in the con-
struction industry since the pandemic began.

“Any worker in this province who feels 
unsafe has the right to refuse work and 
report their concerns anonymously to our 
ministry. We will not hesitate to stop un-
safe work, as we have done eight more 
times this past month.”

Godfrey also said the Ministry has hired 
100 additional health and safety inspectors 
and doubled the phone lines at its Health & 
Safety Contact Centre.

“Evidence gathered from these in-
spections shows the vast majority of em-
ployers and workers are following the 
rules. Workplace transmission on con-
struction sites remains extremely low 
compared with other sectors and indus-
tries,” he said.

Clark said he thinks a stricter lockdown 
would help more than a crackdown by the 
Ministry of Labour.

However, he said he understands why 
construction was largely left unscathed: 
“I’m not an essential worker, I’m essential 
to the economy.”

Rosa Saba/The Star

‘It’s just a flu’: 
COVID prevention rules are often ignored on Toronto construction sites
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The battle to free legal information
ROSS’ antitrust lawsuit argues that 
Westlaw is maintaining a monopoly by 
making it impossible to separate what 
should be publicly accessible from its 
copyrightable material.

When lawyers in Minnesota com-
plained about getting up-to-date 
information about court proced-

ures, John West, a local salesman, got an 
idea. He started printing everything from 
court forms to a court procedure book in 
Swedish for newly immigrated lawyers 
and judges. His goal to make legal informa-
tion accessible and expanded into printing 
case summaries. In 1882, West Publishing 
Company was born. Nearly 30 years later, 
West showed up at the American Associ-
ation of Law Librarians (AALL) conference 
to speak out against his former company. 
He wanted everyone to use a universal cit-
ation system. The idea never saw the light 
of day since his former company dominat-
ed the market.

Westlaw’s origin story is part of the nar-
rative in an antitrust lawsuit from ROSS In-
telligence, a Canadian legal research firm. 
ROSS argues that Westlaw, a company 
founded on the principles of making case 
law accessible, is now acting as a monop-
oly by claiming copyright over headnotes. 
This is the latest twist in one of the most 
high profile fights between legal tech com-
panies in recent history.

On May 6, 2020, Thomson Reuters, the 
parent company of Westlaw, filed a com-
plaint against ROSS Intelligence, alleging 
ROSS employees illegally copied West-

law’s copyrighted headnotes and key 
number system.

After filing a partial motion to dismiss and 
a defence in December, ROSS co-founders 
Andrew Arruda, Jimoh Ovbiagele and Par-
gles Dall’Oglio announced that services 
would end on January 31. A few days before 
ceasing operations, on January 25, ROSS 
filed an amended defence and counter-
claim to include the antitrust complaint, 
which argues Westlaw uses copyright in-
fringement as a way to keep competitors 
out of the $8 billion legal research industry.

“For too long, Westlaw has maintained 
an unearned monopoly over legal research, 
quashing any competitor & restricting ac-
cess to the public law to those able to pay 
its exorbitant prices,” says Arruda, Ovbi-
agele and Dall’Oglio in a January 25 blog 
post. “We can no longer allow the law to be 
held ransom behind the paywalls of a cor-
porate monopoly.”

The copyright and antitrust lawsuits 
have huge ramifications. If ROSS is suc-
cessful in its defence against copyright 
infringement or the antitrust suit, the de-
cision would be a big deal for the future of 
legal information.

Thomson Reuters argues that when ROSS 
Intelligence was denied access to Westlaw, 
the company used LegalEase, a U.S. legal 
tech service provider, to get access. Court 
documents claim that LegalEase’s Westlaw 
usage “skyrocketed,” starting in July 2017. 
An investigation by Westlaw revealed 
ROSS had been working with LegalEase 
since 2015. Westlaw ended its contract 
with LegalEase and sued the company for 

copyright infringement. The case was set-
tled out of court and a permanent injunc-
tion was issued on May 5, one day before 
Thomson Reuters filed its lawsuit against 
ROSS. Meanwhile, Tariq Hafeez, CEO of 
LegalEase, “strongly disagrees with the 
characterization of LegalEase made in the 
lawsuit.”

Thomson Reuters claims that by ROSS 
using their copyrighted headnotes and 
West Key Number system, “ROSS dras-
tically sped up its development time and 
reduced the cost associated with the de-
velopment of its competing platform.”

Copyright law prohibits anyone from 
claiming copyright protection over statu-
tory law, regulations and judicial decisions 
as part of a public policy to keep the law ac-
cessible. In their defence, ROSS claims that 
Westlaw’s headnotes and number system 
are not copyrighted material.

ROSS admits that it was denied direct 
access to Westlaw but argues that they 
used LegalEase to help ROSS develop its 
AI program. “ROSS directed LegalEase to 
provide researcher-chosen quotes of case 
law directly from raw judicial opinions 
in certain legal areas, based on questions 
from bankruptcy and intellectual property 
law.” ROSS also claims they told LegalEase 
not to use any third-party information, 
“even if such information was just a recita-
tion of legal concepts or rules of law.”

The antitrust lawsuit takes the fight 
even further. ROSS argues that by assert-
ing copyright over material that isn’t sep-
arated from non-copyrightable material, 
Westlaw is able to maintain its monopoly. 

“Westlaw makes it impossible to separ-
ate the public law from Westlaw add-ons, 
even when the user does not want the 
add-ons,” ROSS states in its January 25 
counterclaim. “[T)his is by design, in order 
to provide Westlaw practical control over 
the full content of the public law, despite 
the fact that the public law is not owned by 
Westlaw and Westlaw has no right to con-
trol it.”

There have been previous rulings that 
went against Westlaw. In the 1998 U.S. 
court case Matthew Bender and Co. v. West 
Publishing Company, the U.S. Court of 
Appeals for the Second Circuit found that 
Westlaw’s citation system was not copy-
rightable because of lack of originality.

Even though ROSS is no longer oper-
ating its search tool, the co-founders are 
committed to making the law more ac-
cessible. In their January 25 blog post, 
they said, “We started ROSS with a simple 
dream: democratize the law and make it 
available to all, not only those with wealth, 
to level the playing field. We have never 
wavered from that dream or our vision to 
inspire technological innovation to ensure 
access to justice. We have never wavered 
from that dream or our vision to inspire 
technological innovation to ensure access 
to justice, even when Westlaw uses every 
weapon available to it to destroy us and 
prevent us from realizing our dreams. To-
day is simply another step to fulfilling that 
dream.”

NM/JULIE SOBOWALE

André Arruda. Crédito: Law.com
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Alguns progenitores em teletrabalho vão 
ter acesso à medida, e há quem passe 
a receber a 100%. Mas valor deve con-
tinuar a excluir complementos remune-
ratórios. 

O Governo respondeu esta quarta-
-feira (17) aos reptos parlamentares 
para um apoio mais alargado a pais 

com filhos menores de 12 anos e sem au-
las presenciais, abrindo a medida a alguns 
teletrabalhadores e reforçando também 
o valor pago a famílias monoparentais ou 
quando o esforço de acompanhar menores 
seja repartido entre pais.

As mudanças previstas foram dadas a 

conhecer aos parceiros sociais e foram 
apreciadas em Conselho de Ministros na 
quinta-feira (18), ao mesmo tempo que vá-
rios grupos parlamentares avançam com 
projetos para um reforço mais generoso do 
apoio que, até aqui, regista só 68 mil pedi-
dos junto da Segurança Social. “Uma vez 
que se perspetiva durante o mês de março 
termos a necessidade de este apoio se man-
ter em vigor, há necessidade de fazermos 
aqui alguma alteração de função do que foi 
a prática e as dificuldades em algumas si-
tuações de conciliação do teletrabalho com 
a assistência a filhos”, justificou a ministra 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, Ana Mendes Godinho.

Assim, o Governo abre a possibilidade 
de quem está em teletrabalho poder aceder 
ao apoio nas seguintes situações: famílias 
monoparentais; pais com menores nas cre-
ches, pré-escolar ou no primeiro ciclo do 
ensino básico; e ainda trabalhadores com 
dependentes a cargo que tenham 60% ou 
mais de incapacidade.

100% MAS COM CORTES

Além disso, o valor de prestação passará 
a cobrir 100% do salário-base (manten-
do-se os cortes nas diuturnidades e suple-
mentos) para famílias monoparentais ou 
quando ambos os pais assumam, alterna-
damente, os cuidados. Isto porque, diz o 

Governo, em 2020 houve uma “clara falta 
de partilha de responsabilidades”, com o 
apoio a ser pedido em 82% dos casos por 
mulheres, com salários que são “tradicio-
nalmente” mais baixos. A compensação a 
100% quando há partilha do dever de cui-
dados será atribuída sob compromisso de 
honra por parte dos progenitores de que 
ambos recorrerão ao apoio.

Da parte dos parceiros sociais, a CGTP 
tem vindo a defender o pagamento a 100% 
a todos os pais e a UGT entende que, à se-
melhança do que sucede com o lay-off, o 
apoio deveria considerar a totalidade da 
remuneração habitual, e não apenas salá-
rio-base. A UGT diz também não perceber 
porque apenas são considerados os me-
nores até ao final do primeiro ciclo. “Não 
sabemos qual o critério subjacente. Até 
porque uma criança com dez anos ou uma 
criança com 11 ou 12 requerem os mesmos 
cuidados”, diz Sérgio Monte, secretário-
-geral-adjunto.

O Executivo, contudo, não pretende 
avançar com “alterações de fundo” na me-
dida, que continuará a implicar em todos 
os casos o corte de complementos. Mas os 
detalhes exatos das alterações são relega-
dos para depois, numa fase em que o Parla-
mento ainda pode impor um alargamento 
mais generoso. Por exemplo, o PCP pede 
que o apoio abranja quem tem filhos até aos 
16 anos - e não apenas menores de 12 - e, tal 
como o BE, pede o pagamento a 100% do 
salário a todos os beneficiários

Para já, o Governo não sabe quanto cus-
tará o alargamento ou quantos mais traba-
lhadores poderão passar a ser apoiados.

Adesão baixa

Quando lançou a medida, o Governo es-
timou que esta pudesse chegar até 750 mil 
trabalhadores, num custo de 294 milhões 
de euros. Porém, no último ano letivo, 
apenas 201 mil pediram a ajuda e a despesa 
ficou em 83 milhões de euros. Já neste ano, 
desde 22 de janeiro, só 68 mil pais pediram 
o apoio.

Restrições

Além do corte de um terço do salário-
-base e nos complementos remunerató-
rios, o apoio está vedado quando um dos 
pais esteja em teletrabalho e também aos 
trabalhadores de serviços essenciais, que 
dispõem de creches e escolas de acompa-
nhamento onde deixar os filhos.

Encargos

Metade do custo do apoio é suportado 
pelos empregadores, mas acréscimo para 
100% ficará a cargo da Segurança Social.

JN/MS
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Governo alarga apoio a pais 
mas afasta alterações de fundo

Segurança Social

O Hospital de São João, no Porto, está 
a restabelecer as áreas “mais críticas” 
de atividade não covid-19, como onco-
logia, cardiovascular, neurovascular, e 
áreas cirúrgicas à medida que o inter-
namento de doentes com SARS-CoV-2 
tem diminuído,

Em resposta à agência Lusa, o ga-
binete de comunicação do Centro 
Hospitalar Universitário de São João 

(CHUSJ) afirmou que a atividade para 
doentes não covid-19 está a ser restabe-
lecida “à “medida que reduz o interna-
mento com doentes” infetados pelo novo 
coronavírus.

A retoma da atividade está a ser feita 
“nas áreas mais críticas”, como oncolo-

gia, cardiovascular, neurovascular e he-
mato-oncologia, mas também nas áreas 
cirúrgicas.

Neste momento, o São João tem 62 
doentes com covid-19 internados, 42 dos 
quais em medicina intensiva.

Segundo o centro hospitalar, as consul-
tas externas, o hospital de dia e a cirurgia 
de ambulatório “mantiveram uma ativi-
dade próxima da expectável, de forma a 
não penalizar os doentes”.

“Ao contrário da primeira vaga, há um 
ano, em que a atividade foi toda suspensa, 
nestas segunda e terceira vagas fomos ca-
pazes de assegurar uma resposta robusta 
e competente aos doentes não covid-19, 
que sempre foram uma preocupação do 
hospital”, assegurou a fonte, acrescen-

tando que o CHUSJ procurou “estar sem-
pre um passo à frente da pandemia”.

Em 12 de fevereiro, o diretor de medici-
na intensiva do CHUSJ defendeu, em en-
trevista à agência Lusa, a criação da “task 
force” dedicada aos doentes não covid-19 
que constava do plano lançado em setem-
bro pela tutela, considerando que a mes-
ma não pode continuar “engolida” pela 
pandemia.

“Há que começar a pensar no ‘day af-
ter’ [pós-pandemia] porque há que ra-
pidamente recuperar um número de 
atividades programadas do doente não 
covid-19 que estão reduzidas”, defendeu 
José Artur Paiva.

JN/MS

São João restabelece áreas “mais críticas” de atividade não covid
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Escolas já fizeram 15800 testes rápidos 
e detetaram 50 casos positivos
Três mil testes rápidos foram feitos nas escolas antes do fecho dos 
estabelecimentos a 21 de janeiro e desde então foram realizados 
mais 12800 testes nas 700 escolas de acolhimento. No total, foram 
detetados 50 casos positivos.

Os dados foram revelados esta quarta-feira (17), na comissão par-
lamentar de Educação, pelo ministro da Educação. Em resposta à 
deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, Tiago Brandão 

Rodrigues, revelou que nos dois dias antes do fecho das escolas foram fei-
tos 3000 testes rápidos a alunos do Secundário, professores e funcioná-
rios em concelhos de incidência extrema que permitiram detetar 25 casos 
positivos.

Desde o fecho das escolas, foram realizados 12800 testes rápidos nas 
700 escolas de acolhimento a professores e funcionários não docentes 
tendo também sido diagnosticados 25 casos positivos.

“Uma percentagem de 0,2% que demonstra que as escolas são lugares 
seguros”, frisou o ministro.

Confrontado com as dificuldades de professores em teletrabalho darem 
aulas online sem puderem optar pela assistência a filhos menores de 12 
anos ou por os levarem para as escolas de acolhimento por não fazerem 
parte do grupo de trabalhadores essenciais, o ministro sublinhou que são 
questões em análise pelo Governo se reuniu em conselho de ministros na 
quinta-feira (18).

Os deputados insistiram em confrontar o ministro sobre quando será 
cumprida a promessa de universalização da Escola Digital, feita pelo pri-
meiro-ministro em abril para o arranque do ano letivo. Luís Leite Ramos, 
do PSD, perguntou a Tiago Brandão Rodrigues se tinha intenção de pe-
dir desculpa “pelas falhas que cometeu” e quantos alunos não têm, neste 
momento, equipamentos ou Internet para acederem às aulas online.

Tiago Brandão Rodrigues recordou que foram distribuídos 100 mil 
equipamentos no 1.º período, 15 mil serão distribuídos esta semana e mais 
335 mil serão entregues ainda no 2.º período.

“Os computadores não estavam guardados em armazéns. Não há stock. 
É um problema mundial”, justificou.

JN/MS
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Governo dos Açores lança novo
programa de formação para 
ativos e desempregados
O Governo dos Açores vai lançar “em 
breve” um novo programa de formação 
profissional destinado a desempregados 
e ativos que neste momento estão sem 
ocupação, a ser desenhado pelas em-
presas e entidades formadoras.

Na sequência de uma deslocação à 
Escola Profissional Inetese - Insti-
tuto de Educação Técnica Açores, 

no concelho da Lagoa, ilha de São Miguel, 
o secretário Regional da Juventude, Qua-
lificação Profissional e Emprego, Duarte 
Freitas, referiu aos jornalistas que esteve a 
“auscultar uma das entidades envolvidas 
na formação profissional nos Açores e a 
conferir o desenho de um novo programa, 
a lançar em breve”, que será “desburocra-
tizado, de acesso simples”.

“O programa visa ter uma formação à 
medida para as empresas e para os ativos. 
Este novo programa que estamos a dese-
nhar, e que será aprovado brevemente, 
pretende objetivar a formação para ativos 
empregados e desempregados”, declarou.

O titular da pasta da Qualificação Profis-
sional e Emprego especificou que “os em-
pregados, que neste momento terão menos 
atividade, podem aproveitar este período 
baixo para se formarem e as empresas po-
dem formá-los, e também aqueles ativos 
que estão desempregados”.

Duarte Freitas acrescentou que pretende 
deixar-se o “desafio de parceria entre as 
entidades formadoras e as empresas para 
que, de mãos dadas, construam projetos 
de formação à medida” das suas necessi-
dades, “aproveitando este momento mais 
baixo da economia para melhorar as qua-

lificações dos empregados e dos próprios 
empresários”.

O programa terá um “modelo de consul-
toria” para as microempresas com menos 
de 10 trabalhadores, no âmbito do qual “as 
entidades formadoras poderão formar não 
só os trabalhadores como os empregado-
res”, referiu.

Segundo Duarte Freitas, o programa vai 
contemplar também “projetos para em-
presas com mais de 10 funcionários pode-
rem formar setorialmente”, tendo exem-
plificado com uma formação específica 
no restaurante, para o pessoal da cozinha, 
bem como para o pessoal da sala.

Duarte Freitas disse ainda que se pre-
tende “implementar uma nova geração de 
programas de formação”, podendo esta 
iniciativa ser uma “espécie de programa 
piloto de qualificação de ativos e vocacio-
nado para uma parceira muito próxima 
entre as empresas e as entidades formado-
ras”.

O responsável defendeu também que se 
deve aproveitar estes meses antes do ve-
rão, “em que se está num momento bai-
xo da economia”, antevendo que a partir 
dessa altura se possa voltar a verificar um 
crescimento, “se os efeitos pandémicos co-
meçarem a diminuir”.

Neste momento, estão inscritos nas 
agências de emprego dos Açores cerca de 
sete mil ativos que “serão objeto de uma 
atenção particular” para regressarem qua-
lificados ao mercado de trabalho, a par das 
empresas que foram mais atingidas pela 
quebra do mercado, acrescentou.

AO/MS

Tribunal de Contas dá luz verde à requalificação do Largo da Igreja de Santo António
O Tribunal de Contas (TC) autorizou a 
Câmara Municipal de São Roque do 
Pico a avançar com a empreitada de 
requalificação do Largo da Igreja de 
Santo António.

Depois desta aprovação seguir-se-á 
a consignação da obra à empresa 
Tecnovia-Açores, vencedora do 

concurso, e o “arranque de um investi-
mento de elevada importância para pro-
mover a regeneração urbana e que cons-
tituiu mais uma aposta clara do município 
na beneficiação dos locais de maior im-
portância em cada uma das freguesias do 
concelho”, refere nota da autarquia.

Para o presidente da Câmara Munici-

pal de São Roque do Pico, Mark Silveira, 
esta é uma “excelência notícia” porque 
permitirá “dignificar uma zona de eleva-
da importância arquitetónica e da prática 
do culto religioso, além de resolver alguns 
problemas que comprometem o uso do 
espaço e a sua adequação para atividades 
pedagógicas e de recreio junto à Igreja de 
Santo António, anulando em simultâneo 
a ausência de proteção e o vazio urbano”, 
disse citado na mesma nota.

Com um valor de 800 mil euros e com 
um prazo de execução de 365 dias, a in-
tervenção que beneficia de 400 mil euros 
de apoio financeiro ao abrigo do Progra-
ma Operacional 2020 através do PIRUS 
(Programa Integrado de Regeneração Ur-

bana Sustentável), incidirá na criação de 
um espaço urbano público dividido por 
três patamares diferenciados entre si. O 
primeiro, de grande extensão, localizar-
-se-á no prolongamento da via, o segun-
do, além de zona de passagem, será um 
local mais reservado, enquanto no tercei-
ro e último patamar ficarão as instalações 
sanitárias.

O projeto contempla, ainda, a criação 
de uma pequena zona de estacionamento 
em paralelo com a via, bem como arranjos 
exteriores à Igreja Paroquial.

AO/MS

Bruxelas disponibiliza 11,9 ME para 
apoiar adaptação às alterações 
climáticas nos Açores

A Comissão Europeia vai alocar 11,9 mi-
lhões de euros a um projeto nos Açores 
que visa ajudar a Direção Regional do 
Ambiente a implementar um programa 
existente de adaptação às alterações 
climáticas nas ilhas.

“O projeto irá abordar vulnerabilida-
des específicas da transição climática 
que afetam a região, com um foco nos 

setores mais em risco e utilizando aborda-
gens baseadas em ecossistemas quando re-
levantes”, refere o executivo comunitário.

Frisando que “as alterações climáticas 
são um grande problema nas nove ilhas 
dos Açores”, as medidas previstas por este 
projeto incluem “ajudar a transição para a 
mobilidade neutra em carbono”, mas tam-
bém “chamar a atenção da sociedade sobre 
os grandes desafios criados pelas alterações 
climáticas, contribuindo para uma maior 
governação climática e ação dos indivíduos 
e das organizações”.

“A equipa irá motivar as comunidades 
locais a envolverem-se no desenvolvi-
mento de roteiros para a adaptação às al-
terações climáticas. A Direção Regional do 
Ambiente também irá promover medidas 
de adaptação e de mitigação em outras 
áreas políticas, como a energia, floresta-
ção e turismo, para aumentar a resiliência 
climática”, lê-se numa nota publicada pelo 
executivo comunitário.

Entre os resultados ambicionados para o 
final do projeto - que durará até dezembro 
de 2030 - a Comissão prevê que tenha ha-
vido uma “redução e densidade de flora in-
vasora”, a criação de “corredores ecológi-
cos” e a “integração de metas de adaptação 
em políticas setoriais”.

O financiamento do projeto açoriano 
enquadra-se numa estratégia mais ampla 
divulgada recentemente pela Comissão 
Europeia, que prevê verbas perfazendo um 
total de 121 milhões a projetos do mesmo 
tipo na Bélgica, Alemanha, Irlanda, França, 

Hungria, Itália, Letónia, Holanda, Polónia e 
Eslováquia, além de Portugal.

Além do projeto de adaptação às altera-
ções climáticas nos Açores, serão finan-
ciados projetos que vão da conservação da 
natureza à gestão dos resíduos de plástico, 
passando pela mitigação das alterações 
climáticas e pela melhoria da qualidade 
de água. O objetivo, segundo o executivo, 
é ajudar estes países a “promover a recu-
peração verde” e a atingir as suas “metas 
climáticas”. Em comunicado, o comissá-
rio para o Pacto Ecológico Europeu, Frans 
Timmermans, sublinha que estes projetos 
“apoiam ações concretas para proteger o 
ambiente, restaurar a natureza e apoiar a 
biodiversidade”.

“Com estes investimentos, podemos aju-
dar os países e as regiões a enfrentarem a 
crise climática e de biodiversidade, e cons-
truirmos um futuro justo e sustentável”, 
lê-se na nota de Timmermans.

Também o comissário para o Ambiente, 
Oceanos e Pescas, Virginijus Sinkevicius, 
mostrou-se “entusiasmado” em ver “como 
este novo investimento pode ajudar a eco-
nomia verde, trazer de volta a natureza e 
a biodiversidade e aumentar a resiliência 
face às alterações climáticas nestes 11 paí-
ses”. Os fundos anunciados são acionados 
através do Programa LIFE, o instrumento 
de financiamento da UE para financiar a 
ação climática, que, durante o Quadro Fi-
nanceiro Plurianual 2014-2020, teve um 
orçamento total de 3,4 mil milhões de eu-
ros.

Ainda pendente da aprovação pelo Con-
selho da UE e pelo Parlamento Europeu, o 
acordo de princípio encontrado pelos ne-
gociadores de ambas as instituições prevê 
que, para o período de 2021-2027, o mesmo 
programa tenha um total de 5,4 mil mi-
lhões de euros, um aumento de 60% rela-
tivamente às verbas alocadas entre 2014 e 
2020.
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PRR: aproveitamento de água na Madeira 
com investimento de 70 milhões
Na Madeira, o Plano de Eficiência e Re-
forço Hídrico dos Sistemas de Abaste-
cimento e Regadio vai ter uma dotação 
de 70 milhões de euros para otimizar a 
utilização dos recursos existentes.

Uma verba já avançada pelo JM e que 
consta no Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR) de Portugal, a par-

tir de quarta-feira (17) em consulta pública.
“A Região Autónoma da Madeira iden-

tificou a necessidade de efetuar investi-
mentos ao nível da gestão hídrica, o qual 
compreende a implementação de projetos 
de otimização da utilização dos recursos 
existentes, a captação de águas excedentes 
sem qualquer impacto nos ecossistemas, 
a constituição e ampliação das reservas 
estratégicas e a interligação das diversas 
origens de água, que são essenciais para a 
salvaguarda de abastecimento ininterrup-
to, no contexto de Adaptação às Alterações 
Climáticas, garantindo que as necessidades 
de todos os utilizadores e população em ge-
ral e das atividades económicas e agrícolas 
sejam satisfeitas”, lê-se no documento.

Os projetos propostos representam in-
vestimentos numa rede integrada e asse-
guram um mais eficiente aproveitamento 
de água:

• Reforço de Adução ao Canal do Norte 
– Sistema Elevatório do Seixal: assegu-
rar 3,2 hm3 de água ao Canal do Norte 
durante o período de esteio;

• Recuperação do Lanço Norte do Canal 
do Norte: assegurar a eficiência do Ca-
nal recuperando as elevadas perdas e 
atingindo um nível de perdas na ordem 
dos 30%;

• Recuperação da Levada das Raba-
ças: assegurar a eficiência do Canal 
recuperando as elevadas perdas e 
atingindo um nível de perdas na ordem 
dos 30%;

• Otimização da Adução do Sistema 
Adutor Machico Funchal – EE de Santa 
Quitéria: assegurar um reforço de 
Caudal ao Sistema Adutor Machico 
Funchal de até 1.000 m³/h;

• Reforço de adução ao Canal dos 
Tornos - EE Lombo do Urzal: Refor-
çar a adução ao Canal dos Tornos – a 
Lanço Norte, através da captação das 
águas excedentes da Ribeira/Córrego 
da Lapa do Arvoredo e da Levada da 
Achada Grande podendo representar 
um acréscimo de até cerca de 180 
m³/h;

• Reforço da Adução ao Lanço Sul do 
Canal dos Tornos - Construção da 
Lagoa das Águas Mansas/Ribeiro Ser-

rão: reforçar os caudais ao Canal dos 
Tornos – Lanço Sul construção de uma 
lagoa de armazenamento para armaze-
nar caudais de inverno e disponibilizá-
-los aos agricultores no verão;

• Construção da Galeria de Captação de 
Água Salgada no Porto Santo – Galeria 
n.º 5: captação de água salgada, com 
caudais estimados entre os 150 e 250 
m³/h;

• Intervenções nas Redes de Abasteci-
mento de Água do Porto Santo com 
vista à Redução de Perdas: redução de 
perdas reais no setor urbano em redes 
de abastecimento do Porto Santo para 
30%;

• Reforço de adução ao Reservatório da 
Trompica: colmatar as necessidades 
de abastecimento público, por insufi-
ciência das origens de altitude, através 
da disponibilização de 25m³/h.

O Plano de Recuperação e Resiliência de 
Portugal, para aceder às verbas comunitá-
rias pós-crise da covid-19, prevê 36 refor-
mas e 77 investimentos nas áreas sociais, 
clima e digitalização, num total de 13,9 mil 
milhões de euros em subvenções.

JM/MS

CMF investe 52 mil euros na recuperação 
do aqueduto do Ribeiro Seco
O presidente da Câmara Municipal do 
Funchal, Miguel Silva Gouveia, e o verea-
dor com o pelouro das Obras Públicas, 
Rúben Abreu, visitaram as obras de rea-
bilitação que decorrem nas estruturas 
de apoio do Aqueduto do Ribeiro Seco, 
em São Martinho. Esta intervenção de 
proteção e valorização do património 
histórico da cidade representa um inves-
timento municipal de 52 mil euros.

O presidente Miguel Silva Gouveia 
refere que “esta obra tem como ob-
jetivo principal restaurar e conser-

var o histórico Aqueduto do Ribeiro Seco, 
centrando-se os trabalhos na recuperação 
e tratamento de toda a estrutura metálica 
de suporte da conduta, e também na rea-
bilitação dos pilares de suporte em betão, 

o que inclui a retirada do betão degradado, 
tratamentos dos elementos em ferro e a 
aplicação de uma nova camada de betão.”

O Aqueduto do Ribeiro Seco é constituí-
do por cinco tramos, divididos em dois tra-
mos extremos nascente/poente (com 9,0 e 
5,7 m, respetivamente), dois tramos inter-
médios com 19,2m e um tramo central com 
25,52 m. A estrutura metálica é composta 
por duas treliças de apoio ao coletor, cons-
tituídas por vários tipos de perfis metálicos 
apoiados por estruturas de betão armado 
constituídas por quatro pilares com alturas 
que variam desde os 8,0 m até aos 14,0m.

Tendo em conta o interesse histórico do 
monumento, e a especificidade dos tra-
balhos a realizar, a Câmara Municipal do 
Funchal realizou uma avaliação prévia do 
estado de conversação do aqueduto que 

denotava alguns sinais do tempo, de forma 
a possibilitar uma intervenção criteriosa 
recorrendo a metodologias de intervenção 
apropriadas ao contexto cultural, arquite-
tónico e funcional do espaço.

Miguel Silva Gouveia conclui que “a va-
lorização do Aqueduto do Ribeiro Seco in-
sere-se numa das áreas que são fundamen-
tais para este Executivo, que é a valorização 
do património com valor histórico e emo-
cional para a cidade do Funchal e para os 
funchalenses. Enquanto cidade turística 
por excelência, consideremos que é essen-
cial que se continue a proteger, promover 
e divulgar, para memória coletiva, tudo 
aquilo que constitui património da nossa 
História comum.”
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Recolher 
obrigatório na 
região durante 
mais 46 dias
A Madeira vai manter o recolher 
obrigatório por mais 46 dias, isto se 
a medida ficar em vigor até ao dia 4 
de abril, Domingo de Páscoa.

O presidente do Governo Regional 
reafirmou esta quarta-feira (17), duran-
te a visita que efetuou às obras de requa-
lificação das piscinas do Clube Naval do 
Funchal, que o recolher obrigatório às 
19 horas, durante a semana e às 18 aos 
fins de semana, será mantido até à Pás-
coa. “Vamos manter porque neste mo-
mento estamos com um desafio grande, 
que é a contenção da pandemia e o fun-
cionamento da economia, bem como a 
garantia da nossa capacidade de respos-
ta hospitalar em termos de covid-19 e 
de outras patologias”.

Miguel Albuquerque quis chamar a 
atenção para o facto de a situação de 
contenção da Região “não ser a mes-
ma coisa de ter o confinamento total 
como existe nos Açores ou no Conti-
nente. Daí este desafio, este equilíbrio 
que tentamos fazer no sentido da sal-
vaguarda da saúde pública, garantin-
do ao mesmo tempo que a economia 
funcione e continue a funcionar”.

JM/MS

Plano de recuperação: 
Albuquerque 
quer mais 100 
milhões para 
os portos

O presidente do Governo Regional 
referiu que os 561 milhões de euros 
previstos para a Região no âmbito do 
Plano de Recuperação e Resiliência 
está de acordo com as expetativas da 
Madeira, com base nas negociações 
feitas entre governos.

Contudo, Miguel Albuquerque vai 
“insistir e reclamar” junto das instân-
cias competentes para a inclusão do 
segmento Portos nas verbas para a Re-
gião. Pretende a inclusão de mais 100 
milhões de euros para as obras de am-
pliação do molhe da pontinha, no por-
to do Funchal, bem como para obras 
nos portos da Região, incluindo o Porto 
Santo. O objetivo é garantir a segurança 
e melhoria operacional das estruturas.

O governante lembra que este é um 
projeto estruturante que não foi con-
siderado no documento, mas que deve 
ser tido em conta, lembrando que os 
Açores foram beneficiados com ver-
bas para as rodovias, as zonas metro-
politanas de Lisboa e Porto com estru-
turas viárias. “Nós, nas ilhas, temos o 
problema: o porto é fundamental para 
a nossa economia e acessibilidades e 
daí vamos insistir na necessidade de 
este ser um projeto estruturante a ser 
considerado nestas tranches”. A Re-
gião vai pedir ainda para ter acesso a 
linhas nacionais de apoio.

Miguel Albuquerque falava com a 
comunicação social durante a visita 
que efetuou às renovadas piscinas do 
Clube Naval do Funchal, na Nazaré. 
Reafirmou que o recolher obrigatório 
as 19 horas será mantido até à Páscoa, 
com o fecho do comércio as 18.

JM/MS
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Encontrada fábrica de cerveja com 
mais de cinco mil anos no Egito
Uma fábrica de cerveja, que se acredita 
ter mais de cinco mil anos, foi descober-
ta por uma equipa de arqueólogos no sul 
do Egito.

No local, no sítio arqueológico North 
Abydos, na cidade de Sohag, foram 
encontrados por uma equipa de in-

vestigadores egípcios e americanos cerca de 
40 potes de cerâmica, dispostos em duas fi-
las. O caso foi anunciado pelo Ministério do 
Turismo na sua página oficial do Facebook.

A cervejaria remonta à era do rei Nar-
mer, adiantou o secretário-geral do Con-
selho Supremo de Antiguidades do Egito, 
Mostafa Waziry, que afirmou tratar-se da 
“mais antiga cervejaria de alta produção do 
Mundo”.

O rei Narmer, que governou há mais de 
cinco mil anos, fundou a Primeira Dinastia 
do país e uniu o Alto e o Baixo Egito. Um 
grupo de arqueólogos britânicos já tinha 
descoberto a cervejaria no início do século 
XX, mas a localização da fábrica ainda não 
era conhecida.

Mostafa Waziry afirma que a cervejaria 
era composta por oito grandes áreas que 
eram utilizadas como “unidades de pro-
dução de cerveja”. Cada uma tinha cerca 
de 40 potes de cerâmica: aí uma mistura 

de grãos e água era utilizada para fazer a 
bebida, que era previamente aquecida em 
tanques.

Matthew Adams da Universidade Nova 
Iorque (EUA), um dos principais arqueó-
logos da equipa, refere que vários estudos 
demonstraram que a cerveja era produzida 
em larga escala no Egito, com quase 22 400 
litros de cada vez.

A cervejaria, que foi descoberta numa es-
pécie de espaço funerário, poderá ter servi-
do para sustentar um ritual dos reis egípcios, 
acrescentou o mesmo investigador.

A produção de cerveja no antigo Egito 
não é uma descoberta pouco usual neste 
país. Em 2015 foram descobertos pedaços 
de barro, com cerca de cinco mil anos, em 
Tel Aviv(Israel), que os arqueólogos acre-
ditam que os egípcios usavam para fazer a 
bebida.

Nos últimos meses, o país tem anunciado 
diversas descobertas com a intenção de que 
nos próximos tempos, a pandemia acalme 
e o turismo regresse em força ao Egito. No 
início de fevereiro, um grupo da República 
Dominicana encontrou uma múmia com a 
língua dourada no sítio arqueológico Tapo-
siris Magna.
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Alunos e professores raptados em 
ataque a uma escola da Nigéria
Um grupo de homens armados ataca-
ram na terça-feira (16) à noite um colégio 
interno, no estado do Níger, centro-oes-
te da Nigéria, e raptaram “centenas de 
alunos” e vários professores, disse esta 
quarta-feira (17) um responsável local e 
outro das forças de segurança.

Este rapto ocorreu dois meses após um 
outro ataque de grupos criminosos a 
uma escola, no estado vizinho de Kat-

sina, na sequência do qual foram raptados 
344 alunos. Os alunos foram libertados uma 
semana após o ataque, depois de negocia-
ções entre as autoridades e os rebeldes.

Na última terça-feira (16) à noite, os 
“bandidos entraram num colégio do Go-
verno de Kagara e raptaram centenas de 
estudantes e os seus professores”, afirmou 
um responsável local, que pediu o anoni-
mato. Muitos homens armados, vestidos 
com uniformes militares, levaram os alu-
nos para a floresta, de acordo com a mesma 
fonte. “Um dos funcionários e alguns dos 
estudantes conseguiram escapar. O pessoal 
confirmou que um estudante foi morto a 
tiro” durante o ataque, acrescentou.

A escola secundária tem cerca de mil alu-
nos, mas o número exato de adolescentes 
raptados ainda não é conhecido.

“Está em curso uma contagem para se 
determinar o número exato de estudantes 
raptados. Esperamos que todos aqueles que 
fugiram da escola [na sequência do ataque] 
voltem para a contagem”, disse uma fonte 
de segurança.

Os militares, com apoio aéreo, procuram 
agora os raptores e os reféns, com vista a 
uma possível operação de salvamento, dis-
se a fonte.

O noroeste e centro da Nigéria é, há qua-
se uma década, flagelado pela violência de 
grupos criminosos conhecidos localmente 
como “bandidos”, que estão a intensificar 
os raptos, para resgate e roubo de gado.

Estes bandos criminosos são motivados 
pela ganância, mas alguns deles desenvol-
veram fortes ligações com grupos terroris-
tas no nordeste.

Nestes incluem-se os grupos que rap-
taram 344 estudantes de um internato na 
cidade de Kankara, Estado de Katsina, em 
dezembro último.

Estes grupos armados agiram em nome 
do grupo terrorista Boko Haram, que rei-
vindicou a responsabilidade pelo rapto 
num vídeo, mas o seu baluarte encontra-se 
a centenas de quilómetros de distância, no 
nordeste da Nigéria. O rapto causou uma 
agitação global e trouxe de volta memórias 
de outra ação semelhante do Boko Haram, 
que raptou mais de 200 raparigas em Chi-
bok, no nordeste, em 2014.

Os alunos de Kankara foram liberta-
dos após uma semana de cativeiro, na se-
quência de negociações entre os gangs e 
os governos de Katsina e Zamfara. E em 9 
de fevereiro, o raptor, um líder de grupo 
armado, Awwalun Daudawa, rendeu-se 
às autoridades em troca de um acordo de 
amnistia.
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A mulher nigeriana que faz história ao liderar o comércio global
Os membros da Organização Mundial do 
Comércio (OMC) nomearam Ngozi Okon-
jo-Iweala como a próxima diretora-geral 
da organização. Okonjo-Iweala torna-se 
a primeira mulher e africana a liderar a 
organização que funciona como um fó-
rum de negociações multilateral. A elei-
ção contou com o apoio de Joe Biden.

A 1 de março, quando Okonjo-Iweala 
assumir o cargo de líder da OMC, 
tornar-se-á a primeira mulher e afri-

cana a ser escolhida como diretora geral da 
organização. Contudo, quebrar barreiras 
não se confere novidade para a economista 
nigeriana, que já havia ocupado, por dois 
mandatos, o cargo de ministra das Finan-
ças (2003-2006, 2011-2015) e ministra das 
Relações Externas (2006), conquistando o 
título de primeira mulher a assumir essas 
funções na Nigéria.

Ao longo de 25 anos, a carreira de Ngozi 
Okonjo-Iweala foi ligada ao Banco Mun-
dial, mas o percurso foi conturbado. Se-
gundo a BBC, a mãe da nigeriana foi se-
questrada numa tentativa de amedrontar 
a economista. Com iniciativas ligadas ao 
combate da corrupção num país rico em 
petróleo, o Ministério das Finanças confir-
mou em comunicado que Okonjo-Iweala 
foi alvo de várias ameaças no passado. 
Ainda assim, conquista em 2007 a posição 
número 2 como diretora administrativa do 
Banco Mundial.

Um documento interno, divulgado pela 
Deutsche Welle (DW) e que remete a 8 
de julho de 2011, chama a atenção para o 
“papel excecional” desempenhado por 
Okonjo-Iweala. Segundo Bob Zoellick, 
presidente do Banco Mundial na época, a 
contribuição da economista foi “brilhan-

te”. “Além de supervisionar o trabalho do 
banco em África, no sul da Ásia, na Europa 
e na Ásia Central e da sua atuação nos Re-
cursos Humanos, Ngozi desempenhou um 
papel fundamental na supervisão do traba-
lho do banco no sentido de ajudar os países 
prejudicados por preços altos e voláteis de 
alimentos “, disse Zoellick. O ex-presiden-
te do Banco Mundial acrescenta ainda que, 
com a liderança de Ngozi Okonjo-Iewala, 
conseguiram montar um fundo de respos-
ta à crise alimentar, chegando a mais de 40 
milhões de pessoas em 44 países.

Os elogios fazem-se somar e os galardões 
também. Okonjo-Iweala foi reconhecida 
por desenvolver programas de reforma 
que ajudaram a melhorar a transparência 
governamental e estabilizar a economia, 
de acordo com a revista americana de ne-
gócios Forbes, que a colocou em 48.º lugar 
no ranking mundial das “50 Mulheres Mais 
Poderosas” em 2015. Os prémios exaltam 
não só o poder e influência, mas também 
a representatividade feminina nos cargos 
que vem assumindo.

Ngozi Okonjo-Iweala, de 66 anos, lide-
rou a Aliança Global para as Vacinas (GAVI) 
até 31 de dezembro, altura em que termi-
nou o mandato. O objetivo da GAVI é as-

segurar que os países em desenvolvimen-
to tenham o necessário acesso às vacinas 
contra a covid-19. Além disso, foi enviada 
especial da União Africana para mobilizar 
apoio financeiro internacional na luta con-
tra a pandemia e enviada especial da Orga-
nização Mundial de Saúde para a iniciativa 
“ACT Accelerator”, que procura o acesso 
global ao desenvolvimento de tratamen-
tos, diagnósticos e formas de prevenção da 
covid-19. A propagação do SARS-CoV-2 é 
assumida pela nova líder da Organização 
Mundial do Comércio como uma das prin-
cipais preocupações. Okonjo-Iweala disse 
que a sua prioridade será trabalhar com os 
membros da OMC para minorar as “conse-
quências económicas e sanitárias provoca-
das pela pandemia”.

A eleição de Ngozi Okonjo-Iweala contou 
com o apoio de Joe Biden, que contrariou a 
decisão do antecessor, Donald Trump, em 
apoiar a candidatura de Yoo Myung-hee, 
ministra do comércio da Coreia do Sul. No 
início de fevereiro, com a subida de Biden 
ao poder, a candidata sul-coreana retirou 
a candidatura e os Estados Unidos deram 
o seu apoio a Okonjo-Iweala, segundo co-
municado da OMC.
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Brasil apreende mais de 45 quilos de 
cocaína com destino a África e Europa
Autoridades brasileiras apreenderam 
no Aeroporto Internacional de São Pau-
lo mais de 45 quilogramas de cocaína 
transportados por sete passageiros, 
com destino a países africanos e euro-
peus, informou esta quarta-feira (17) a 
Polícia Federal.

Na primeira ação, na passada sexta-
-feira (12), funcionários da Recei-
ta Federal abordaram um cidadão 

brasileiro junto aos balcões de ‘check-in’, 
tendo sido posteriormente encontrados 
três quilogramas de cocaína dentro de um 
instrumento de cordas que o homem ten-
cionava transportar para Adis Abeba, na 
Etiópia.

Já no passado domingo  (14) foram deti-
das quatro pessoas: dois nigerianos, sendo 
que um era detentor de autorização de resi-
dência no Brasil e o outro havia entrado no 
país sul-americano com pedido de refúgio, 
e duas mulheres, uma alemã e outra nacio-
nal da Serra Leoa, que também havia pedi-
do refúgio em território brasileiro.

“Com um dos nigerianos foram apreen-
didos 15 quilos de cocaína distribuídos em 
139 volumes dentro de uma mochila. Com 
o outro, quase oito quilos da mesma droga 

estavam ocultos em embalagens de café 
em pó. Ambos pretendiam embarcar para 
a Etiópia”, explicou a Polícia Federal em 
comunicado.

Já a “serra-leonesa ocultou quatro quilos 
de cocaína em pacotes de lençóis”, expli-
cou a polícia.

“Ela pretendia embarcar também para 
a Etiópia. A alemã, que embarcaria para 
a França, foi detida ao tentar passar pelos 
pórticos de imigração com quase três qui-
logramas da mesma droga fixados ao abdó-
men”, detalhou o documento.

Na noite da terça-feira (16), mais dois 
nigerianos, ambos solicitantes de refúgio, 
que viajavam separadamente, foram deti-
dos com quase 14 quilogramas da mesma 
substância.

Um dos homens tinha a droga distribuí-
da em 60 volumes dentro da sua mala, e o 
outro cidadão no forro de um cobertor in-
fantil. O destino final da droga era a Repú-
blica do Benim.

Os detidos serão apresentados à Justiça 
Federal, onde responderão por tráfico in-
ternacional de drogas, segundo informou a 
Polícia brasileira.

JN/MS

Deputado brasileiro detido após insultos 
a juízes do Supremo Tribunal
O deputado federal brasileiro Daniel 
Silveira, membro da base aliada do 
presidente Jair Bolsonaro, foi detido 
na terça-feira (16), após ter colocado 
um vídeo nas redes sociais em que 
insultava vários juízes do Supremo 
Tribunal com palavras grosseiras.

Por determinação do magistrado 
Alexandre de Moraes, que orde-
nou a detenção imediata do de-

putado, Daniel Silveira foi detido pouco 
antes da meia-noite por agentes da Po-
lícia Federal na cidade de Petrópolis, na 
região montanhosa do estado do Rio de 
Janeiro.

“As manifestações do parlamentar 
Daniel Silveira, por meio das redes so-
ciais, revelam-se gravíssimas, pois não 
só atingem a honorabilidade e cons-
tituem ameaça ilegal à segurança dos 
ministros do Supremo Tribunal Fede-
ral, como se revestem de claro intuito 
visando a impedir o exercício da judi-
catura, notadamente a independência 
do Poder Judiciário e a manutenção do 
Estado Democrático de Direito”, escre-
veu Alexandre de Moraes.

O magistrado citou na sua decisão as 
reiteradas afrontas de Silveira, que está 
sob investigação por alegado financia-
mento de atos antidemocráticos no ano 
passado, quando manifestantes apela-
ram ao encerramento do Supremo Tri-
bunal através da lei AI-5, utilizada pela 
ditadura militar que governou o país de 
1964 a 1985.

A lei AI-5 representa o chamado Ato 
Institucional 5, um pacote de medidas 
antidemocráticas implementadas em 
1968 pelo regime militar através do qual 
a repressão aumentou, vários partidos 
políticos foram banidos e dezenas de 
parlamentares que se opunham à dita-
dura foram demitidos.

Horas antes da detenção, Silveira pu-
blicou o vídeo no qual afirmou que os 
juízes “não são bons para nada neste 
país, não têm caráter, não têm escrúpu-
los, não têm moral” e, na sua opinião, 
“deveriam ser afastados para nomear 
onze novos juízes”.

Na sua mensagem, o deputado ape-
nas poupou o juiz Luiz Fux, presidente 
do Supremo Tribunal, por “respeitar o 
conhecimento jurídico” entre um gru-
po de “ignóbeis”.

O político do Partido Social Liberal 
(PSL), a mesma formação que levou 
Bolsonaro ao poder em 2018 e da qual 
o Presidente brasileiro saiu no ano se-
guinte, expressou-se nas redes sociais e 
ironizou sobre a determinação judicial.

“Aos esquerdistas que estão come-
morando, relaxem, tenho imunidade 
material. Só vou dormir fora de casa e 
provar para o Brasil quem são os minis-
tros dessa Suprema Corte. Ser ‘preso’ 
sob estas circunstâncias é motivo de or-
gulho”, escreveu no Twitter.

JN/MS

No Brasil há idosos que recebem 
“dose de ar” ao invés da vacina
A internet está a ser usada para divul-
gar imagens de burlas na vacinação de 
idosos, no Brasil. Foram identificados 
casos em que enfermeiros tentam enga-
nar os pacientes ao administrar a vacina 
contra a covid-19, mas são apanhados 
pelos familiares que acompanham o 
processo e que registaram o momento 
em que os profissionais de saúde inse-
rem a agulha. O problema é que alguns 
não injetam o líquido ou a seringa está 
vazia - esta ação está a ser designada 
de “dose de ar”.

Segundo a imprensa local, o objeti-
vo destes profissionais de saúde seria 
guardar a dose para injetar em fami-

liares ou amigos.
Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, uma 

idosa de 94 anos foi filmada a ser picada 
pela a agulha, mas as imagens de vídeo 
mostram que a seringa se encontrava vazia 
na fase de aplicação. Contudo, o familiar 
que acompanhava a paciente sugeriu que 
a enfermeira realizasse a troca da seringa 
e, ao dirigir-se à idosa já com uma nova, 
constata que esta segunda seringa também 
estava sem dose. A técnica foi afastada do 
cargo e já identificada.

Em diferentes cidades do Brasil, acon-
teceram situações semelhantes, como é 
o caso de pacientes em Goiânia e Niterói, 
onde também foram filmados alguns mo-
mentos da vacinação. Os vídeos atingiram 
grandes proporções e rapidamente se ex-
pandiram pela Internet.

Face à repercussão do caso, as autorida-
des propõem que os pacientes interpelem 
os profissionais de saúde que estão a reali-
zar a vacinação e em algumas zonas do Bra-
sil é obrigatório mostrar o frasco da vacina. 
Após a aplicação, a seringa tem de estar va-
zia, para garantir que a situação não volte a 
acontecer.

JN/MS

Sem festa, Sambódromo do Rio 
homenageia vítimas da covid-19

O enorme Sambódromo do Rio de Janei-
ro esteve vazio e silencioso. Este ano, o 
grande Carnaval carioca foi adiado devi-
do à pandemia, mas a autarquia decidiu 
iluminar a Avenida Marquês de Sapucaí 
em homenagem às vítimas da covid-19.

O prefeito do Rio de Janeiro entregou 
a chave da cidade a profissionais de 
saúde que combatem o coronavírus 

e apelou à população para ajudar a con-
trolar a pandemia. “O meu apelo, de todo 
o coração partido, é para que ajudemos os 
profissionais e tenhamos amor ao próxi-
mo”, afirmou Eduardo Paes, pedindo para 
que se evitem ajuntamentos durante o Car-
naval.

Apesar da maior festa brasileira ter sido 
cancelada este ano, a esperança é que para 
ano os desfiles possam acontecer. “Em 2022 
vamos fazer o maior Carnaval da história 
do Mundo”, prometeu o prefeito Djeferson 
Mendes, artista que interpreta a persona-
gem do Rei Momo, figura que simboliza o 
Carnaval.

JN/MS
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Jornalistas presas por filmarem protestos na Bielorrússia
Jornalistas foram condenadas, esta 
quinta-feira (18), a dois anos de prisão 
na Bielorrúsia por filmarem protestos 
contra Lukashenko e incentivarem as 
pessoas a participar em manifestações 
contra o Governo. Daria Shultsova, 23, 
e Katerina Bakhvalova, 27, ambas bie-
lorrussas e correspondentes do Belsat, 
canal de televisão da oposição com 
sede na Polónia, foram detidas a 15 de 
novembro.

“Eu defendi-me, mostrando-lhes os 
factos, e colocaram-me na prisão na 
mesma”, afirmou Bakhvalova, na 

quarta-feira (17) à noite, na sua última in-

tervenção antes da deliberação do tribunal. 
As profissionais foram acusadas de incen-
tivar a população a protestar através de ví-
deos, o que foi considerado um “atentado 
grave contra a ordem pública”.

As profissionais declararam-se inocentes 
e disseram terem sido “inventadas acusa-
ções”. “Não incitei ninguém, não me or-
ganizei, não exortei ninguém a cometer 
nenhum ato”, explicou. Além disso, argu-
mentaram dizendo que “já havia uma mul-
tidão na praça [que aparece nos vídeos da 
manifestação] antes das filmagens terem 
sido feitas” e que, mesmo tendo filmado o 
protesto, o vídeo nunca poderia ter espo-
letado o aumento de cidadãos na manifes-

tação, visto que o Presidente ordenou um 
bloqueio de internet para o dia das eleições.

Os protestos em massa ocorreram em 
toda a Bielorrússia depois de Alexander 
Lukashenko conseguir a vitória numa elei-
ção presidencial amplamente considerada 
como manipulada pela comunidade inter-
nacional. Alexander Lukashenko foi ree-
leito com cerca de 80% dos votos, algo que 
contrastou com os resultados de uma son-
dagem feita pela Belsat que apontava para 
uma percentagem de 7,8%. Apoiado pela 
Rússia, o Presidente Alexander Lukashen-
ko, no poder desde 1994, esforçou-se para 
travar o movimento histórico, apesar das 
críticas e sanções internacionais.

Em entrevista ao Euronews, o Presidente 
disse não permitir protestos em relação aos 
resultados das reeleições tendo como obje-
tivo que o país não seja “despedaçado”.

Apesar dos fundamentos apresentados 
por Shultsova e Bakhvalova, os investiga-
dores acreditaram que as filmagens feitas 
pelas jornalistas foram as causadoras da 
desordem da manifestação que levou à in-
terrupção de 13 serviços de autocarro, en-
tre outros meios de transporte. A Belsat já 
desmentiu essa possibilidade, mas confir-
ma que a dupla foi notificada a pagar cerca 
de 3600 euros que, entretanto, já foram pa-
gos pelos familiares.

JN/MS

Liberdade

Dois detidos em grande operação contra 
grupo de crime organizado em Berlim
A polícia alemã deteve duas pessoas em 
Berlim numa operação contra um dos 
principais grupos de crime organizado, 
em que centenas de agentes realizaram 
buscas em 20 casas na capital e num ar-
mazém no estado de Brandeburgo.

A operação policial começou após 
“confrontos entre pessoas de origem 
árabe e chechena em novembro de 

2020 e inclui investigações da Procuradoria 
de Berlim sobre tráfico de armas e de es-
tupefacientes, assim como outras investi-
gações das autoridades tributárias”, disse, 
esta quinta-feira (18), a polícia através da 
rede social Twitter.

De acordo com a publicação “Der Spie-
gel”, o grupo de crime organizado guarda-
va no armazém de Brandeburgo quantida-
des “consideráveis de drogas” preparadas 
para traficar.

Entre os detidos encontra-se suposta-
mente Nasser Remmo, da “Família Rem-
mo”, um dos principais grupos de crime 
que atua em Berlim e relacionado com rou-
bos avultados recentemente.

O primeiro roubo ocorreu em março de 
2017 num museu de Berlim em que foi sub-

traída a maior moeda de ouro do mundo 
com 100 quilogramas de peso.

A “Família Remmo” está supostamente 

ligada ao roubo do património artístico da 
cidade de Dresden que se encontrava numa 
instalação pública.

A rusga realizada esta quinta-feira (18) 
apoiou-se em informações recolhidas pela 
polícia, extraídas de telefones encriptados 
e alegadamente utilizados pelos suspeitos.

Trata-se de mensagens de uma aplicação 
para telemóveis da empresa Encrochat, 
que tinha sede na Holanda, e que duran-
te vários anos desenvolveu um sistema de 
conversação encriptada conhecido como 
“WhatsApp para gangsters”, segundo a 
“Der Spiegel”.

A Encrochat foi desmantelada, mas che-
gou a contar com 60 mil clientes em mais 
de 120 países, incluindo a Alemanha.

Nasser Remmo chegou a Berlim em 1982 
procedente do Líbano e foi condenado 
várias vezes durante a adolescência, ten-
do sido ameaçado de expulsão do país por 
“motivos de segurança pública”.

Remmo, detido nesta operação, conta 
com o apoio de alguns dos sete irmãos que 
presumivelmente também se encontram 
envolvidos em atividades criminosas.

Há 25 anos que as autoridades tentam 
expulsar Nasser Remmo da Alemanha, mas 
a falta de documentos de identidade no país 
de origem - Líbano - impedem o processo.

JN/MS
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Rússia sem capacidade para responder 
à procura pela vacina Sputnik V
O Kremlin admitiu, esta quinta-feira (18), 
que não tem capacidade para responder 
aos pedidos internacionais da vacina 
para a covid-19 Sputnik V, produzida na 
Rússia.

“A procura da vacina russa no estran-
geiro é realmente muito elevada. Tão 
elevada que excede consideravel-

mente a capacidade de produção”, disse 
o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, 
numa conferência de imprensa.

O porta-voz do Kremlin sublinhou que 
“a campanha nacional de vacinação é uma 
prioridade absoluta”, detalhando que “to-
das as capacidades de produção foram mo-
bilizadas e, em primeira instância, elas tra-
balham para o mercado interno”.

Esta quinta-feira (18), o presidente da 
Câmara de Moscovo, Sergei Sobianin, dis-
se, no seu blogue, que cerca de 600 mil pes-
soas já foram vacinadas na capital russa, o 
que, no seu entender, prova “a sua eficácia 
e segurança”, acrescentando que são mui-
tos os países que “demonstraram interesse 
no medicamento”.

De acordo com o Fundo Russo de In-
vestimentos Diretos - a agência fundada 
em 2011 para investir no capital social de 
empresas na Rússia - 27 países na Euro-
pa, América Latina, Médio Oriente, Áfri-
ca e Ásia registaram oficialmente a vacina 
Sputnik V.

Peskov disse ainda que a Rússia propôs a 
outros países a produção da vacina russa, 
para aumentar a sua capacidade de oferta.

De acordo com o diretor do Fundo Russo 
de Investimentos Diretos, Kiril Dmitriev, a 
Rússia fechou contratos com 15 empresas 
farmacêuticas de 10 países, que serão capa-
zes de produzir cerca de 1,4 mil milhões de 

doses, suficientes para vacinar 700 milhões 
de pessoas.

Com essa estratégia, as produções feitas 
na China, Índia, Coreia do Sul e Irão serão 
destinadas a exportação para países ter-

ceiros, enquanto Sérvia e Brasil produzirão 
para consumo interno.

Numa conversa telefónica realizada en-
tre o Presidente russo, Vladimir Putin, e o 
seu homólogo do Cazaquistão, Kasim-Yo-
mart Tokayev, os dois líderes discutiram as 
perspetivas de uso e produção conjunta da 
Sputnik V neste país da Ásia Central.

O Cazaquistão iniciou a produção da va-
cina russa no final de dezembro, sob um 
contrato assinado entre o Fundo Russo de 
Investimentos Diretos e o Ministério da 
Saúde deste país.

O número total de vacinados em toda a 
Rússia é desconhecido, numa altura em 
que o volume de novas infeções com o novo 
coronavírus mantém a tendência de queda, 
com 13.447 novos casos detetados entre 
quarta (17) e quinta-feira (18), para um to-
tal de 4.125.598 infetados desde o início da 
pandemia.

A Rússia ocupa o quinto lugar mundial 
em número total de infeções, sendo apenas 
superada pelos Estados Unidos, Índia, Bra-
sil e Reino Unido.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo 
menos, 2.430.693 mortos no mundo, re-
sultantes de mais de 109,8 milhões de casos 
de infeção, segundo um balanço feito pela 
agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo co-
ronavírus detetado no final de dezembro de 
2019, em Wuhan, uma cidade do centro da 
China.

JN/MS
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Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

Casa • Automóvel • Mobiliário • Barco • Vida
Negócio • Acidente • Doença • Hipoteca
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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 
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Michael Cruz  
Pre-owned/New Car Specialist  
mcruz@highparknissan.com

HIGH PARK NISSAN  
3275 Dundas St W, Toronto  
(416) 762-7537  

highparknissan.com

Award Season
Sales Event

February 1  to February 28

Nissan received the highest number of awards 
in the J.D. Power 2020 US Automotive Performance 
Execution and Layout (APEAL) Study of new vehicles 
owners' experience with their own vehicle after 
90 days of ownership. For J.D. Power 2020 award 
information go to jdpower.com/awards.
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Wondering what your 
home may be worth?
Visit candidofaria.ca to find out your home’s 
estimated value

CANDIDO FARIA 
SRS, ABR, Hon. B.A. 
Real Estate Broker

416.459.2007 
candido@candidofaria.ca 
www.CandidoFaria.ca

REMAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!

Luxury Tridel Nuvo 1 building . Unidade de 
condomínio com um quarto e sala de estar, 
com muitos recursos de eficiência energética 
e absolutamente luxuoso. Portaria com 24 
horas, suítes, piscina coberta aquecida, sau-
na, golfe virtual e salão de jogos. Possui sala 
de cinema, estacionamento para visitantes, 
terraço com churrasqueira e muito mais. A 
uns passos de distância do metro da Kipling, 
do GO Transit e rodovias no geral.

Atenção a todos os construtores / reno-
vadores e usuários finais. Bungalow de tijolos 
sólidos num grande lote de 41,89 x 132 pés, 
com uma garagem privada, com enorme po-
tencial! Localizado na adorável comunidade 
Alderwood. Perto de ótimas escolas, lojas, 
restaurantes, todas as principais vias, jardins 
e serviços de Sherway, a uma curta distância 
do centro da cidade. Uma oportunidade mara-
vilhosa para renovar ou construir uma casa!

Kipling & EvansDundas & Kipling

SOLD OVER ASKING

Meus amigos… é mais do mesmo! Su-
cesso leonino versus desnorteio por-
tista e encarnado. A equipa de Rúben 
Amorim segue imparável: frente à equi-
pa sensação desta nova edição da Liga, 
os leões marcaram aos 20’ e 48’ e soma-
ram a quinta vitória consecutiva aumen-
tando para 10 pontos a vantagem sobre 
o segundo classificado, o F.C.Porto. Já 
os pacenses não sofriam uma derrota 
há nove jogos.

A partida começou a “meio gás” em 
Alvalade, com a equipa visitante a 
conseguir bloquear com sucesso as 

investidas da turma de Rúben Amorim. 
Mas aos 11’ os leões criaram o primeiro 
lance de perigo: Pote cruzou para o re-
mate de calcanhar de Paulinho, mas Jordi 
impediu o primeiro da noite… que acaba-
ria por chegar cerca de 10 minutos depois. 
Pedro Gonçalves sofreu falta na área e na 
conversão João Mário desbloqueou o mar-
cador. 

Já perto do final da primeira parte, a 
equipa nortenha fez-se notar: um rema-
te forte de Luther Singh obrigou Ádan a 
aplicar-se. Ainda antes do intervalo, após 
livre de Porro, Gonçalo Inácio apareceu 
ao segundo poste, Paulinho desviou mas 
Coates cabeceou por cima.

Na segunda metade da partida foi a vez 
de dar “Palhinha” aos leões: o médio vol-
tou a fazer o gosto ao pé precisamente um 
ano depois. Aos 48’, após canto cobrado 
do lado direito, Feddal desvia ao primeiro 
poste e Palhinha, de primeira, estabele-
ceu o 2-0 final.

O empate sem golos entre Famalicão e 
Belenenses abriu a 19ª jornada: os fama-
licenses, que já não vencem há cinco jor-
nadas consecutivas, estão no fundo da ta-
bela classificativa, em igualdade pontual 
com o Boavista.

Os axadrezados também não foram 
além de um empate, mas desta vez frente 
ao F.C.Porto. A equipa de Sérgio Concei-
ção somou o quarto empate consecutivo 
(terceiro na Liga). A primeira parte foi um 
verdadeiro pesadelo para os dragões: tan-
to que quando o árbitro da partida apitou 
para o intervalo os axadrezados venciam 
por 2-0. Porozo colocou os axadrezados 
em vantagem logo aos oito minutos e Elis, 
aos 45+1’, encostou para o 2-0.

Mas a segunda parte trouxe dragões 
rejuvenescidos, prontos a “cuspir” fogo. 
Taremi foi quem reduziu para a equipa da 
casa, aos 54’: o iraniano, após lançamento 
lateral de Corona, ganhou a bola na área, 
rematou e a bola, que ainda desviou em 
Porozo, só parou no fundo das redes de 
Léo Jardim.

Sérgio Conceição decidiu apostar as fi-
chas todas no ataque e lançou Evanilson 
e o seu filho,  Francisco Conceição, que se 
estreou oficialmente na Liga. Se era emo-
ção que queriam… não se podem queixar! 
Aos 80’, Manuel Mota apontou para mar-

ca dos onze metros por falta de Devenish 
sobre Evanilson. Sérgio Oliveira foi cha-
mado a cobrar e foi letal. Estava feito o 
empate. Cinco minutos depois, Francis-
co Conceição sofreu novo penálti (toque 
de Mangas na área) mas à segunda Sér-
gio Oliveira atirou ao poste. O “Messi do 
Olival” viria a estar envolvido num novo 
lance polémico aos 89’: Corona, sobre o 
lado direito do ataque passa a bola a Fran-
cisco que, com classe, deixa dois adversá-
rios para trás. Léo Jardim defendeu para a 
frente e Evanilson, na recarga, atira para 
o 3-2. Momento de grande euforia, com 
pai e filho visivelmente emocionados...

Euforia que, no entanto, passou a desi-
lusão três minutos depois quando, após in-
tervenção do VAR, o lance foi anulado por 
alegada mão na bola do avançado brasileiro.

Um golpe demasiado duro para os dra-
gões que já não foram capazes de, até ao 
apito final, reverter o resultado.

Por igual caminho vai o Benfica. O clu-
be da Luz tem andado pelas ruas da amar-
gura e já leva 13 pontos de desvantagem 
em relação ao líder Sporting, depois de 
ter cedido novo empate - nesta jornada, 
o melhor que conseguiu foi um empate a 
uma bola na deslocação a Moreira de Có-
negos. 

No Parque Desportivo Comendador 
Joaquim de Almeida Freitas, Seferovic 
abriu o marcador aos 25’: Taarabt domi-
nou no peito e colocou o esférico no suíço, 
que atirou cruzado para o fundo das redes 
de Pasinato.

Mas ainda antes do intervalo, aos 40’, 
Grimaldo deitou tudo a perder, derru-
bando Walterson na área. Rui Costa não 
teve dúvidas e mostrou o cartão amarelo 
ao espanhol, apontando de seguida para a 
marca da grande penalidade. Na marca-

ção, Yan Matheus rematou forte e coloca-
do, estabelecendo o empate. 

Até ao apito final, destaque para o lance 
polémico em que Weigl cai na área num 
duelo com Filipe Soares e o árbitro assi-
nala penálti. No entanto, após consultar as 
imagens, reverteu a decisão e “amarelou” 
o médio encarnado por simulação. Aos 79’, 
Darwin esteve perto do 2-1 mas Pasinato, 
com uma enorme defesa, negou-lhe o golo.

O título de campeão parece, por esta al-
tura, uma missão mais do que impossível 
para os encarnados…  

O Portimonense goleou o Gil Vicente por 
4-1, com golos de Maurício (1’), Salmani 
(33’), Aylton Boa Morte (72’) e Beto (85’). O 
tento dos gilistas foi apontado por Samuel 
Lino, aos 26’, de grande penalidade.

O Braga foi vencer aos Açores, por 1-0 
(golo de Borja aos 10’) e é terceiro classifi-
cado, com mais dois pontos que o Benfica.

Na Madeira, o Nacional saiu derrotado 
na receção ao Farense. Os algarvios ven-
ciam por 2-0 (André Pinto e Ryan Gauld 
aos 51’ e 62’, respetivamente) mas João 
Vigário e Pedro Mendes restabeleceram 
a igualdade. No entanto, um autogolo de 
Pedro Mendes, aos 86’, viria a ditar a der-
rota dos insulares.

Murillo e Mario Gonzalez assinaram os 
golos da vitória beirã (2-1) frente ao Marí-
timo. Tagueu foi o autor do tento da equipa 
de Milton Mendes, que admitiu um possível 
pedido de demissão após esta derrota.

Por fim, o Rio Ave foi feliz na visita a 
Guimarães, vencendo por 3-1. Os vila-
-condenses inauguraram o marcador aos 
23 minutos, por Carlos Mané e ampliaram 
a vantagem aos 32’, por Rafael Camacho. 
Já na segunda parte, Ricardo Quaresma 
reduziu pelos vimaranenses, mas Gelson 
Dala marcou o 3-1 final aos 74’.

Inês Barbosa
Opinião

Palha para… leões!
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Sporting ultrapassa Paços de Ferreira e 
aumenta fosso para os rivais. João Mário 
abriu o marcador e João Palhinha fechou 
as contas, num lance acrobático.

O leão segue imparável no campeona-
to. Derrotou o Paços de Ferreira, em 
Alvalade, com golos de João Mário e 

João Palhinha, e aumentou para 10 pontos 
a vantagem sobre o F. C. Porto, o segundo 

classificado, uma diferença que o aproxima 
cada vez mais do título nacional. Frente 
aos castores, o Sporting sentiu dificuldades 
para ultrapassar o bom futebol e forte pres-
sing dos forasteiros, mas, graças ao mo-
mento de confiança que atravessa e tam-
bém à estrelinha de Ruben Amorim, teve 
o condão de marcar nos momentos certos.

Na primeira parte, o golo de João Mário, 
concretizado de penálti, deu tranquilidade 

e, logo a seguir ao intervalo, João Palhinha 
aumentou a vantagem e sentenciou prati-
camente o duelo. Os pacenses, que termi-
naram muito bem o primeiro período, com 
enorme acutilância ofensiva, sentiram o 
segundo golo e não mais conseguiram vol-
tar ao jogo.

Diante da equipa-sensação do campeo-
nato, Amorim produziu várias alterações, 
com destaque para os regressos de Nuno 

Mendes e Tiago Tomás ao onze e, apesar 
de ter entrado com ritmo lento, o Sporting 
rapidamente criou uma ocasião de perigo: 
Paulinho, que continua em branco ao ser-
viço do novo clube, inventou um toque de 
calcanhar delicioso que por muito pouco 
não deu golo. Depois, João Mário marcou, 
mas o Paços não se entregou.

Um remate de Singh, que Adán defendeu 
com dificuldades, agitou a partida. Após o 
reatamento, esperava-se uma reação enér-
gica dos castores mas um excelente golo de 
Palhinha anulou a intenção do adversário. 
Até ao fim, o Paços procurou, por todos os 
meios, pelo menos um golo, mas não era o 
dia do seu ataque. Já o Sporting limitou-se 
a gerir e segurou mais três pontos cruciais.

Positivo

Apesar da polémica devido ao caso dos cin-
co cartões amarelos, Palhinha mantém a 
cabeça fria e marcou um golo à meia volta. 
Lance espetacular.

Negativo

O Paços construiu muito mas não foi eficaz. 
Nem no remate nem no último passe. João 
Pedro, Tanque, Singh e Luiz Carlos sem 
inspiração.

Árbitro

Penálti bem assinalado, mas ficaram dois 
por marcar, um para cada equipa. Feddal 
arriscou o vermelho.

JN/MS 
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Um leão cada vez mais lançado rumo ao título

Colombiano marcou grande golo logo 
aos 10 minutos. Minhotos mantêm o 
terceiro lugar no campeonato e estão 
apenas a um ponto da segunda posi-
ção, ocupada pelo F. C. Porto.

O Sporting de Braga regressou aos 
triunfos nos Açores quase 21 anos 
depois daquela que tinha sido a sua 

única vitória no terreno do Santa Clara.
O golo de Borja, um tiro de primeira, 

de fora da área, após um canto na direita, 
coroou uma entrada forte dos bracaren-
ses na partida, onde tentaram resolver 
cedo o jogo para, depois, gerir a vanta-
gem de forma mais tranquila.

A estratégia de Carlos Carvalhal ape-
nas não resultou na questão da gestão 
tranquila do resultado, já que ao golo do 
colombiano não foi possível acrescentar 
mais tentos, em parte porque o psicoló-

gico dos jogadores falou mais alto. Fisi-
camente, a equipa também foi perdendo 
fulgor e nem mesmo as alterações ope-
radas na segunda parte conseguiram ser 
um balão de oxigénio.

O Santa Clara, que voltou a perder em 
casa, tudo fez para não ceder pontos, 
mas as melhores ocasiões que conseguiu 
na partida resultaram de lances de bola 
parada. Lincoln, na cobrança de dois li-
vres, obrigou o guarda-redes Matheus a 
mostrar credenciais, mantendo bem fe-
chada a baliza bracarense.

Os açorianos até mereciam a conquis-
ta de um ponto, mas faltou a eficácia que 
Borja mostrou logo de início, conseguindo 
um triunfo que mantém a equipa no ter-
ceiro posto da Liga, mas agora a um ponto 
do segundo classificado, o F. C. Porto.

JN/MS

Tiago Tomás muito perto 
de reforçar o Arsenal

Avançado do Sporting está na agenda 
do clube londrino, impressionados com 
o valor do jogador depois de o terem ob-
servado no dérbi lisboeta com o Benfica

Tiago Tomás, avançado do Sporting, 
está muito perto de se transferir para 
o Arsenal durante o verão num negó-

cio que poderá render aos leões 23 milhões 
de euros. O jornal inglês “The Sun” adianta 
que Edu, diretor técnico do clube inglês, 
está em contacto permanente com o ho-
mólogo Hugo Viana para a concretização 
da transferência. No entanto, fonte oficial 
do Sporting garantiu ao JN que o Arsenal 
não encetou qualquer tipo de conversa com 
os leões por Tiago Tomás.

Mikel Arteta, treinador dos gunners, 
também está impressionado com as exibi-
ções do avançado leonino, de 18 anos, de-
pois de o ter visto a jogar diante do Benfi-

ca, no dérbi lisboeta, jogo no qual o diretor 
técnico do Arsenal também ficou com uma 
opinião muito positiva sobre o futebolis-
ta e do quanto ele poderá render a breve 
prazo. Os dois observaram os encarnados, 
adversário do Benfica nos 16 avos da Liga 
Europa, mas o jogador que mais lhes des-
pertou a atenção foi precisamente o jovem 
dianteiro.

O Arsenal já entrou em contacto com o 
Sporting porque não pretende perder Tia-
go Tomás como aconteceu há cerca de duas 
décadas quando referenciou Cristiano Ro-
naldo, mas acabou por perder o jogador 
para o rival Manchester United.

Nesta época, Tiago Tomás soma 25 jo-
gos e cinco golos com a camisola leonina, 
sendo uma aposta firme do treinador Ru-
ben Amorim. Tem contrato até 2025 e uma 
cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

JN/MS

Míssil de Borja só parou na baliza
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Equipa da casa goleia e volta às vitó-
rias quatro jogos depois. Aylton Boa 
Morte solta magia.

O Portimonense regressou aos 
triunfos em grande estilo, go-
leando (4-1) o Gil Vicente, um 

potencial adversário direto na luta pela 
permanência, que se mostrou incapaz 
de criar perigo ou sequer segurar o ata-
que dos algarvios. Mesmo assim, ainda 
conse-guiu empatar o jogo no primeiro 
tempo, de penálti.

A equipa de Portimão entrou a vencer, 
abrindo o ativo logo no primeiro minu-
to, num cabeceamento de Maurício, que 
mais tarde concedeu uma grande pena-
lidade, por mão na bola, convertida por 
Samuel Lino. Mas os algarvios foram 
para o intervalo a vencer, com excelen-
te conclusão do iraniano Jafar Salmani 
após assistência de Boa Morte.

No segundo tempo, o Gil Vicente ten-
tou criar ascendente, mas, apesar de ter 
mais bo-la, foi sempre uma posse inó-
cua e sem sequer ameaçar o guardião 
dos algarvios. Se-ria o Portimonense a 
confirmar a vitória, com dois belíssimos 
golos: um remate cruza-do com o pé es-
querdo de Aylton Boa Morte, o melhor 
em campo, e uma jogada indi-vidual de 
Beto, que sentou um jogador gilista para 
concluir um contra-ataque.            JN/MS

Pedro Mendes vai do céu ao inferno 
em três minutos

Avançado faz o 2-2 e logo a seguir mar-
ca na própria baliza. Primeira vitória de 
Jorge Costa.

O Farense saiu da Choupana com três 
pontos e fugiu do último lugar da 
tabela. O Na-cional ainda empatou 

a partida, mas os algarvios chegaram à vi-
tória com um autogolo de Pedro Mendes, 
reforço de inverno da equipa alvinegra.

Os madeirenses entraram fortes na par-
tida, dominaram, mas o Farense reagiu nos 
momentos finais da primeira parte e pode-
ria ter ido para intervalo já a vencer, não 
fosse uma grande defesa de Piscitelli.

No segundo tempo, o Farense coman-

dou e conquistou de seguida cinco cantos. 
No último, André Pinto cabeceia para golo. 
Aos 62 minutos, os madeirenses perderam 
a bola a meio-campo e Ryan Gauld ampliou 
a vantagem. 

O Nacional reagiu e Vigário, de fora de 
área, reduziu para 1-2. O jogo estava emo-
tivo e, aos 85 minutos, Pedro Mendes fez o 
empate, num desvio de cabeça. Três minu-
tos depois, o mesmo Pedro Mendes, após 
um livre, fez autogolo. Foi como viajar do 
céu ao inferno. 

O Farense cerrou fileiras, sofreu até 
ao fim, mas festejou um saboroso triun-
fo que o afasta do último lugar da tabela 
classificativa.                                         JN/MS

Vendaval algarvio depenou o galo 
por completo
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F. C. Porto dá uma parte de avanço fren-
te a um Boavista corajoso e paga a fa-
tura. Reação é fantástica, mas Oliveira 
perde penálti e VAR anula o 3-2.

Este é daqueles dérbis que vão ficar na 
memória. Não faltaram momentos 
emocio-nantes e um deles foi, segu-

ramente, quando o F. C. Porto pensou ter 
feito o 3-2, por Evanilson, depois de Fran-
cisco Conceição, filho de Sérgio Concei-
ção, ter inventado um daqueles lances de 
génio em que a bola sobrou para o brasi-
leiro. A festa foi de arromba, houve choro, 
mas o lance e, consequentemente, a re-
viravolta foi por água abaixo, depois de o 
VAR ter detetado que a bola tocou na mão 
de Evanilson. Foi o anticlímax para o F. C. 
Porto, que volta a ceder pontos (terceiro 
empate seguido na Liga, o quarto conse-
cutivo na época).

A última imagem é o que fica e é indis-
cutível que o F. C. Porto faz uma segunda 
parte à F. C. Porto e esteve muito perto de 
chegar à reviravolta, mas, porventura, tal 
também seria um castigo severo para um 
Boavista que parecia a Juventus na primei-
ra parte, a mesma que a meio da semana 
visitou o Dragão para a “Champions”.

Conceição surpreendeu no onze, mas o 
plano A, com Fábio Vieira no meio e João 
Mário à direita, falhou por completo frente 

a um Boavista, que se apresentou com uma 
linha de cinco na retaguarda. Além da boa 
organização defensiva, a pantera foi astuta 
na frente e marcou a abrir e a acabar a pri-
meira parte, por Porozo, após um canto, e 
Elis, que correspondeu ao excelente traba-
lho de Mangas.

Ao intervalo, importa dizer que o 0-2 até 
podia ser curto, pois Elis teve outras duas 
ocasiões que só não deram em golo porque 
Marchesín mostrou classe.

A primeira parte é a pior do F. C. Porto 
esta época, a roçar o desastroso, enquanto 
o Boavista roçou a perfeição. No recome-
ço, Conceição fez três alterações de uma 
as-sentada e a segunda parte é de sentido 
único.

Taremi reduziu cedo (53m) e foi já com 
Evanilson e Francisco Conceição em cam-
po que Sérgio Oliveira fez o 2-2, num pe-
nálti a punir falta sobre o avançado bra-
sileiro. Aos 86 m, Francisco Conceição é 
derrubado e Sérgio Oliveira, no penálti, 
atira ao poste! Nas compensações, a revi-
ravolta chegou a ser festejada, mas o VAR 
viu a mão de Evanilson.

Positivo

Primeira parte fantástica do Boavista com 
destaque para Elis. Entrada de Otávio fez 
toda a diferença, assim como Evanilson e 

Francisco Conceição-

Negativo

F. C. Porto sem ideias na primeira parte e 
não foi só devido à desinspiração de Fábio 
Vieira e João Mário. Marega teve mais um 
jogo apagado.

Árbitro

Numa semana quente para a arbitragem, 
Mota teve vida difícil e cometeu erros, mas 
nos lances decisivos acertou e teve a ajuda 
do VAR.                                                         JN/MS 
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Dragão falha reviravolta em dérbi até à última gota



Os tondelenses ganharam pela quarta 
vez consecutiva em casa, graças aos 
golos de Murilo e de Mario González.

O Tondela somou o quarto triun-
fo consecutivo em casa, ao bater 
o Marítimo, por 2-1, no jogo que 

encerrou a 19.ª jornada da Liga.
Jhon Murilo (22 minutos) e Mario 

González (52) marcaram os golos dos 

tondelenses, que interromperam uma 
série de duas derrotas seguidas, ambas 
fora de casa, enquanto Joel Tagueu (45) 
ainda empatou para os insulares.

Com este triunfo, Tondela subiu ao 
11.º lugar, com 21 pontos, enquanto o 
Marítimo, que perdeu o quinto jogo se-
guido no campeonato, segue em 14.º, 
com 17.

JN/MS

Fisgas de Seabra voltam 
a ferir águias à deriva

Minhotos naufragam no 
caudal vila-condense

Encarnados não vencem pela primeira 
vez em Moreira de Cónegos. Cinco pon-
tos perdidos com equipas orientadas 
pelo atual técnico dos cónegos.

O Benfica não conseguiu melhor do 
que empatar a um golo, no reduto 
do Moreirense, onde sempre ven-

cera, nas 10 visitas anteriores. Foi um re-
sultado frustrante para os encarnados, que 
entraram bem e estiveram a vencer, mas 
consentiram a igualdade ainda na primeira 
parte e nunca mais foram capazes de voltar 
à vantagem.

Com este resultado, o Benfica desapro-
veitou a igualdade do F. C. Porto na vés-
pera, passando a somar 38 pontos, menos 
dois do que o Braga e a três dos dragões.

Em termos práticos, o Benfica voltou a 
claudicar, depois de duas vitórias seguidas 
(Famalicão e Estoril), isto no terceiro jogo 
após o regresso de Jorge Jesus ao banco, 
uma vez restabelecido da covid-19.

Depois de na primeira volta, quando 
estava no Boavista, ter ganhado por 3-0, 
o técnico Vasco Seabra voltou a travar o 

Benfica, que assim perdeu cinco pontos 
com as equipas deste treinador.

As águias até começaram por dar a ideia de 
que iam averbar a vitória do costume em Mo-
reira de Cónegos. Após uma perdida incrível 
de Rafa (21 m), Seferovic, bem desmarcado 
por Taarabt, colocou a equipa na frente.

Antes do intervalo, o jogo começou a 
mudar de rumo: Grimaldo foi ultrapassa-
do por Walterson, que lhe fez um “túnel”, 
tendo o defesa lateral cometido penálti, e 
Yan Matheus empatou.

Na segunda parte, o jogo foi repartido. 
Aos 65 minutos, o árbitro assinalou penálti 
para o Benfica - seria o primeiro da equipa 
na Liga - mas, alertado pelo VAR, viu as 
imagens e a simulação de Weigl, anulando 
a decisão.

Na reta final, ao domínio inconsequente 
do Benfica respondeu o Moreirense, que 
até podia ter chegado à vitória, ainda que 
a melhor oportunidade tenha sido clara-
mente de Darwin, com o guarda-redes 
Pasinato a defender muito bem para can-
to. E o empate subsistiu.

JN/MS

Aproveitamento ofensivo na etapa inicial 
foi crucial para o triunfo no jogo. Qua-
resma ainda reduziu, mas erro de Bruno 
Varela deitou tudo a perder

O Vitória naufragou na estratégia do 
Rio Ave e a derrota, por 3-1, atra-
sou o conjunto vimaranense na luta 

pelos lugares europeus. Os vila-condenses 
somaram o segundo triunfo consecutivo e 
isolaram-se no nono lugar.

Com uma pressão alta, a equipa de 
Vila de Conde foi eficaz a defender e letal 
quando chegou à baliza contrária, apro-
veitando os espaços nas costas da defesa 
vimaranense para chegar a uma vantagem 
confortável no marcador.

Na primeira tentativa, Carlos Mané ga-
nhou em velocidade a Mumin e não vaci-
lou. Minutos mais tarde, Rafael Camacho 
apareceu isolado e também não tremeu no 
duelo com o guarda-redes vitoriano.

O descanso não trouxe novidades e, 
com a ausência de soluções para chegar 
ao golo, João Henriques refrescou a equi-
pa e arriscou com as entradas de Edwards 

e Bruno Duarte. Miguel Cardoso respon-
deu de imediato, mas uma falta de Filipe 
Augusto sobre André André, dentro da 
grande área, permitiu aos vitorianos, por 
breves minutos, reentrar na discussão do 
resultado. O capitão cedeu a responsabili-
dade a Ricardo Quaresma e, embora Kies-
zek tenha travado o remate, o internacio-
nal português redimiu-se e recargou com 
sucesso.

Acreditando que havia tempo para 
anular a vantagem adversária, a estraté-
gia ruiu três minutos depois, quando um 
enorme erro de Bruno Varela permitiu ao 
Rio Ave chegar com tranquilidade a novo 
golo. O guarda-redes teve tudo para tra-
var o contra-ataque, mas tentou fintar em 
zona proibida e permitiu a Gelson Dala al-
cançar um dos golos mais fáceis da carrei-
ra. Abalados com o infortúnio, mas deter-
minados em corrigir o pesado resultado, os 
vitorianos não desistiram de procurar um 
resultado diferente. A bola esteve sempre 
mais perto da baliza adversária, mas faltou 
engenho para chegar a novo golo.

JN/MS

Tondela bate Marítimo e distancia-se 
na zona de despromoção
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Minhotos e lisboetas continuam afas-
tados das vitórias (0-0), após partida 
disputada em ritmo morno.

O Famalicão continua a marcar pas-
so na Liga. Não foi além de um 
empate sem golos frente ao Bele-

nenses SAD, numa partida em que voltou 
a não disfarçar as recentes dificuldades na 
finalização, mas conseguiu interromper 
uma série de quatro derrotas seguidas.

Naquele que foi o primeiro ponto con-
quistado pelo técnico Silas, os famalicen-
ses voltaram a apresentar-se com um es-
quema de três centrais, que, na primeira 
parte, foi várias vezes posto à prova por 
um Belenenses muito rematador e sem-
pre mais perto do golo.

Os minhotos, que na etapa inicial pas-
saram por um susto com a saída de Rúben 
Vinagre, muito combalido após choque 
com Varela, tiveram em Gil Dias o ele-
mento mais inconformado, sobretudo no 
segundo tempo, quando a equipa mos-
trou um pouco mais de reação nas saídas 
ofensivas, mas sem pontaria condizente.

O Belenenses, que com o avançar dos 
minutos foi percebendo a importância 
de pontuar pela terceira vez consecutiva, 
passou a gerir o jogo, mas ainda esprei-
tou alguns contra-ataques que chegaram 
a ameaçar o nulo.                                     JN/MS

Sem arte nem inspiração 
para desfazer o nulo
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Primeira vitória de sempre do F. C. Porto 
sobre a Juve dá vantagem mínima para 
a 2.ª mão. Golo dos italianos perto do fim 
impediu noite perfeita na Invicta.

Um jogo de muita personalidade do 
F. C. Porto valeu-lhe um triunfo 
inédito sobre a Juventus, que man-

teve vivo o sonho dos dragões no grande 
palco europeu. E por incrível que possa 
parecer, o resultado não foi de todo o que 
podia ter sido. Não é que o golo dos italia-
nos, a oito minutos dos 90, tenha caído 
propriamente do céu, mas depois de Ma-
rega ter assinado o 2-0, logo a abrir a se-
gunda parte, os portistas estiveram perto 
de chegar a um terceiro tento que deixaria 
a eliminatória muito bem encaminhada. 
Não o conseguiram e agora está tudo em 
aberto para a segunda mão, em Turim, da-
qui a três semanas.

Sérgio Conceição montou a estratégia 
certa para abordar o embate com os cam-
peões italianos e os primeiros instantes 
provaram que pressionar alto valia a pena. 
Num início de sonho para os dragões, 

Taremi aproveitou um erro incrível de 
Bentancur e desfez o nulo logo ao segun-
do minuto, lançando as bases para o jogo 
que o F. C. Porto queria. A Juventus teve 
mais bola, mas a lentidão de processos que 
já lhe se tem visto na liga italiana e a boa 
prestação defensiva dos portistas, sem er-
ros comprometedores, mantiveram a ba-
liza de Marchesín longe de sobressaltos até 
ao intervalo. Pelo meio, um disparate do 
guarda-redes Szczesny deixou Sérgio Oli-
veira com caminho livre para o 2-0, mas 
a noite não estava para proezas do médio, 
como se veria mais à frente.

A segunda parte começou como a pri-
meira, com novo golo portista, numa 
boa combinação entre Manafá e Marega, 
muito eficazes a aproveitar espaços nada 
habituais na defesa “bianconera”. A Juve 
tremeu com um resultado que já seria 
complicado de reverter e não é um exage-
ro dizer que esteve perto do KO. Aos 52m, 
Sérgio Oliveira teve tudo para fazer o ter-
ceiro, depois de uma brilhante arrancada 
individual, mas o remate não saiu com a 
direção desejada.

A entrada de Morata para o ataque ajudou 
a Juventus a mudar. Cristiano Ronaldo dei-
xou de estar tão sozinho e o perigo rondou a 
área azul e branca, embora nunca de forma 
avassaladora, e o 2-1 acabou por surgir, na 
única vez em que os defesas deixaram fugir 
os adversários. Chiesa foi implacável.

Positivo

Pepe comandou as tropas portistas com 
uma exibição segura. Uribe e Sérgio Olivei-
ra impuseram-se a meio-campo. Morata 
entrou bem.

Negativo

Cristiano Ronaldo esteve apagado, mas a 
bola raramente lhe chegou em condições. 
Bentancur cometeu um erro de principian-
te.

Árbitro

Dúvidas num lance entre Zaidu e Ronaldo 
nos descontos. Árbitro e VAR não conside-
ram suficiente o contacto.                                                       

JN/MS 
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LIGA DOS CAMPEÕES

Fez-se história no Dragão 
e só faltou mesmo o KO

Para tentar impedir o avanço da Superli-
ga europeia, a UEFA está a estudar mu-
danças de fundo na Liga dos Campeões. 
Novo formato será votado em março.

Está em andamento uma revolução na 
Liga dos Campeões, a começar em 
2024. A UEFA quer travar uma even-

tual Superliga europeia e tem vindo a es-
tudar formas de tornar a Champions mais 
atrativa... para os mais fortes e os mais ri-
cos.

De acordo com a rádio “Cadena Cope”, 
a proposta em cima da mesa, que será vo-
tada em março, contempla uma liga com 
32 equipas, sendo que entre 20 a 25 serão 
oriundas dos quatro principais campeona-
tos europeus (Espanha, Inglaterra, Alema-
nha e Itália). As restantes estão reservadas 
para todos os outros países, Portugal in-
cluído, não havendo ainda certezas quan-
tos aos pormenores sobre como serão atri-
buídas.

Sobre a competição propriamente dita, a 
ideia passa por acabar com a frase de gru-
pos e adotar o “modelo suíço”, com cada 
uma das 32 equipas a disputar 10 jogos. Os 
oito primeiros classificados desta liga se-
guem diretamente para os oitavos de final, 
e os que ficam posicionados entre o nono 
e o 24.º lugar lutarão, num play-off, pelas 
oito vagas restantes. Os jogos serão dispu-
tados às terças, quartas e, possivelmente, 
quintas.                                                           JN/MS

Mbappé arrasa Barcelona no Camp Nou

O internacional francês marcou três dos 
quatro golos com que o Paris Saint-Ger-
main derrotou o Barcelona (1-4). “Culés” 
vivem mais uma noite negra na Cham-
pions e estão praticamente eliminados.

Não houve Neymar, houve Mbappé. 
Muito Mbappé, aliás. O avançado 
francês protagonizou uma das me-

lhores exibições da carreira e arrasou o Bar-
celona na primeira mão dos oitavos de final 
da Liga dos Campeões, esta terça-feira (16).

No Camp Nou, Messi, de grande penali-
dade, ainda deu vantagem ao Barça, mas 
o 1-0 foi só o início do festival Mbappé. 
O francês, de 22 anos, empatou ainda na 
primeira parte e completou o hat-trick 

depois do intervalo. Pelo meio, também 
Moise Kean ajudou a enterrar um irreco-
nhecível Barcelona, cada vez mais longe 
das grandes equipas de Guardiola e Luis 
Enrique. Nos últimos anos, os “culés” 
contam goleadas por 4-0 (Roma e Liver-
pool), um 8-2 do Bayern Munique e agora 
um 1-4.

Trincão foi lançado por Ronald Koe-
man a meio do segundo tempo, enquanto 
Danilo entrou a tempo de ajudar o PSG a 
fechar o triunfo.

Quem também deu um grande passo 
rumo aos quartos de final foi o Liverpool, 
que derrotou o RB Leipzig por 0-2: Salah 
e Mané deram a vitória à equipa de Jurgen 
Klopp.                                                          JN/MS

Nova Champions beneficia os mais 
ricos e não tem fase de grupos
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O Benfica empatou, esta noite de 
quinta-feira (18), a uma bola com o Ar-
senal, no Estádio Olímpico de Roma, 
em Itália, palco do encontro da pri-
meira mão da Liga Europa das águias 
como anfitriões.

Num encontro equilibrado até nas 
ocasiões de perigo, águias e “gun-
ners” disputaram um jogo morno 

e com poucas oportunidades de golo.
Os ingleses tiveram mais posse de bola 

que o conjunto da Luz, mas foram pouco 
eficazes no jogo ofensivo, à semelhança 
dos portugueses.

No segundo tempo, Pizzi colocou o 
Benfica a vencer, de penálti, mas a festa 
benfiquista durou apenas dois minutos, 
pois Saka empatou, num lance validado 
pelo VAR.

A partir daí e até ao final não se viu de 
parte a parte grandes situações que jus-
tificassem outro desfecho.

A segunda mão está agendada para 
dia 25 de fevereiro, às 17.55 horas de 
Portugal continental, e será disputada 
no Estádio Georgios Karaiskakis, em Pi-
reu, Atenas.

JN/MS

O S. C. Braga perdeu, esta quinta-feira 
(18), na receção à AS Roma, por 2-0, 
na primeira mão dos 16 avos de final 
da Liga Europa, complicando a conti-
nuidade na prova.

Um golo do avançado bósnio do 
conjunto italiano, logo aos cinco 
minutos, deixou a equipa minho-

ta em desvantagem cedo.
Contudo, os arsenalistas reagiram 

bem, tentaram dar a volta à partida, ti-

veram algumas oportunidades, mas pe-
caram na finalização.

Por seu lado, os romanos, treinados 
pelo português Paulo Fonseca, dividiram 
as situações de perigo e foram mais efica-
zes no último terço do terreno, acabando 
por aumentar a vantagem, aos 86 minu-
tos, por Mayoral.

A segunda mão está marcada para o 
próximo dia 25 de fevereiro, pelas 20 ho-
ras de Portugal continental, em Roma.

JN/MS

SELEÇÃO NACIONAL

Seleção Nacional é marca mais 
relevante e reputada no desporto

Seleções de Portugal e Brasil 
podem defrontar-se em 2022

A Seleção Nacional de futebol é a marca 
com maior relevância e melhor reputação 
de acordo com o estudo consolidado do 
ano 2020 realizado pela consultora OnS-
trategy. O presidente da Federação Portu-
guesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, 
e o internacional português da Juventus, 
Cristiano Ronaldo, também se destacam.

A equipa das Quinas obteve o melhor 
índice (79,7 pontos), tendo no mes-
mo segmento a Federação Portu-

guesa de Futebol ocupado o 4.º lugar (72,3 
pontos) logo a seguir a duas marcas de 
equipamentos desportivos (Adidas e Nike).

O presidente da FPF, Fernando Gomes, 
está no top 15 do ranking dos líderes cujo 

1º lugar é ocupado por Rui Nabeiro (Delta), 
seguido de Alexandre Fonseca (Altice) e 
Paulo Macedo (Caixa Geral de Desportos).

Cristiano Ronaldo domina em dois seg-
mentos: lidera o ranking das celebridades, 
cujo pódio inclui Marcelo Rebelo de Sou-
sa e Cristina Ferreira, e destaca-se como 
marca de excelência.

Ainda a propósito da equipa das Quinas, 
refira-se que a FPF lançou a loja oficial da 
seleção nacional na principal plataforma 
de e-commerce mundial, que é a Amazon. 
Desta forma, os produtos oficiais ficam 
facilmente acessíveis a milhões de novos 
adeptos além-fronteiras.

JN/MS

As seleções portuguesa e brasileira de 
futebol poderão defrontar-se num jogo 
particular em 2022, no âmbito do Bicen-
tenário da Independência do país sul-a-
mericano, disse esta quarta-feira (17) o 
embaixador português em Brasília.

A possibilidade de o jogo acontecer em 
território brasileiro foi abordada na 
primeira viagem oficial do embaixa-

dor Luís Faro Ramos ao Rio de Janeiro, na 
qual teve uma reunião com a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF).

“Tive uma reunião muito boa e alargada 
com a CBF e gostaria de salientar que falei 
com os seus responsáveis sobre a possibi-
lidade de, em 2022, fazermos no Brasil um 
jogo de futebol entre as seleções ‘A’ de Por-
tugal e do Brasil. É uma questão que agora 
vamos trabalhar”, disse o diplomata à agên-
cia Lusa.

As duas seleções já se defrontaram em 20 
ocasiões, com 13 triunfos brasileiros, qua-
tro portugueses e três empates, a última das 
quais em 11 de setembro de 2013, nos Esta-
dos Unidos, onde a formação ‘canarinha’, 
comandada por Luiz Felipe Scolari, que 
também foi selecionador de Portugal, ven-
ceu a equipa das ‘quinas’, de Paulo Bento, 
por 3-1.

“É uma ideia que foi muito bem acolhida 
pela parte brasileira e isto teria muito inte-
resse, porque iria ficar inserido no âmbito 
do Bicentenário da Independência do Brasil, 
que será celebrado no próximo ano. O jogo 

seria numa data a combinar, porque tam-
bém envolve as disponibilidades de agenda 
de ambas as seleções. Vamos ver como con-
ciliar o calendário”, salientou o embaixador 
de Portugal em Brasília, que assumiu fun-
ções em dezembro último.

Segundo Luís Faro Ramos, há outros com-
promissos desportivos que precisam de ser 
levados em consideração, “como o Mundial 
do Qatar e a Liga das Nações”, frisando, no 
entanto, que o que “importa reter é que há 
interesse de parte a parte para fazer este jogo 
acontecer”.

Da sua viagem oficial de dois dias fez ain-
da parte da agenda do embaixador uma vi-
sita ao Museu da Seleção Brasileira, ao Real 
Gabinete Português de Leitura, ao Museu 
Nacional, à Câmara Portuguesa de Comércio 
e Indústria, ou reuniões com conselheiros 
das comunidades portuguesas, em que foi 
acompanhado pelo novo Cônsul-Geral no 
Rio de Janeiro, Luís Gaspar da Silva.

No próximo ano, o Brasil comemora 200 
anos de independência de Portugal, uma 
data que contará com vários eventos a de-
correr no país sul-americano, como sessões 
solenes, seminários, exposições ou lança-
mento de publicações.

Para o efeito, o Congresso brasileiro ins-
taurou uma comissão curadora do Bicente-
nário da Independência em 2022, que pre-
tende “resgatar um olhar para o futuro” do 
país e “contar uma história viva do Brasil”, 
segundo os senadores.

JN/MS

LIGA EUROPA

Benfica cede empate 
frente ao Arsenal

Braga perde e complica tarefa 
na viagem a Roma
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O Zamalek, treinado pelo português 
Jaime Pacheco, estreou-se na Liga 
dos Campeões africanos com um em-
pate (0-0) na receção aos argelinos do 
Alger, em jogo da primeira jornada do 
grupo D.

O conjunto egípcio, cinco vezes 
campeão africano e finalista da 
última edição, perdida para o ri-

val Al-Ahly, soma um ponto, tal como 

o Alger, vencedor da competição em 
1975/76.

No sábado (13), realizou-se o outro jogo 
da primeira jornada do grupo D, com os 
tunisinos do Espérance Tunis, campeões 
em 1994, 2011, 2018 e 2019, a receberem 
e vencerem, por 2-1, o estreante Teun-
gueth, do Senegal.

Na segunda jornada, o Zamalek vai vi-
sitar o Teungueth, a 23 de fevereiro.

JN/MS

ITÁLIA

Juventus perde em Nápoles a 
quatro dias de visitar o Dragão

A Juventus de Cristiano Ronaldo per-
deu (1-0) em Nápoles, na 22.ª jornada da 
Liga, a quatro dias de visitar o Dragão, 
para a Liga dos Campeões.

O único golo da partida foi marcado 
pelo avançado Lorenzo Insigne, de 
penálti, decisão que o árbitro Da-

niele Doveri tomou depois de consultar o 
monitor das imagens por indicação do ví-
deoárbitro, por alegada cotovelada do cen-
tral Giorgio Chiellini num adversário.

Cristiano Ronaldo não marcou mas man-
tém-se no comando da lista de melhores 

marcadores da Serie A com 16 golos, ainda 
que perseguido por três goleadores, como 
são Ciro Immobile, da Lazio, Romelu Luka-
ku, do Inter, e Zlatan Ibrahimovic, do AC 
Milan, todos com 14. O internacional por-
tuguês Mário Rui não só foi titular na for-
mação napolitana, como jogou durante os 
90 minutos.

Com esta derrota, a Juventus fica a 10 e 
sete pontos do AC Milan e do Inter, primei-
ro e segundo classificados, respetivamente.

                                               JN/MS

ÁFRICA

Jaime Pacheco estreia-se com 
empate na Champions africana
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O Real Madrid venceu (2-0) o Valência 
e isolou-se provisoriamente no segun-
do lugar da Liga espanhola, enquanto 
o adversário está mais perto da zona 
de descida do que das competições 
europeias.

A superioridade dos merengues no 
jogo da 23.ª jornada cedo ficou re-
fletida no resul-tado, com o golo 

inaugural do francês Benzema a surgir 
logo aos 12 minutos, através de um re-
mate cruzado junto à quina da área, in-
defensável.

Aos 42 minutos, um lance envolvente 
dos anfitriões, com Lucas a atrasar para 
o rema-te de primeira do alemão Toni 
Kroos, na linha da área, resultou no se-
gundo golo.

O Valência, que contou com três por-
tugueses como titulares - o lateral di-
reito Thierry Correia, o central Ferro e 

o extremo Gonçalo Guedes -, raramente 
conseguiu importu-nar a equipa de Zi-
nedine Zidane.

O Real Madrid soma agora 49 pontos, 
em 23 jornadas, estando a cinco do líder 
Atléti-co de Madrid, que tem dois jogos 
a menos, e com três de vantagem sobre 
o Barcelo-na, que tem menos um desa-
fio disputado.

O Valência é 13.º, liderando um trio 
de equipas com 24 pontos, somente três 
acima da linha de água.

No passado sábado (13), o Atlético de 
Madrid ganhou por 2-1 em Granada, o 
Barce-lona goleou o Alavés por 5-1 e o 
Sevilha venceu o lanterna-vermelha 
Huesca por 1-0.

Já a Real Sociedad subiu ao quinto 
lugar, após triunfo por 1-0 na visita ao 
Getafe, com o tento do jovem avançado 
sueco Alexander Isak, aos 30 minutos.

JN/MS

O Barcelona goleou (5-1) o Alavés na 
23.ª jornada da Liga espanhola. Trin-
cão e Messi bisaram e foram decisivos 
no triunfo dos catalães.

Trincão teve uma noite de sonho. O 
jovem português deu espetáculo 
em Camp Nou e inaugurou o mar-

cador antes da meia hora de jogo, com 
um forte remate no coração da área. 
Messi, ainda antes do intervalo, ampliou 
a vantagem com um grande golo.

Na segunda parte, o Alavés ainda re-
duziu a desvantagem, por Luis Rioja. 
Aos 74 minutos, Trincão voltou a mar-
car e, um minuto depois, Messi também 
bisou, com Junior Firpo a fechar a con-
tagem.

Com este triunfo, o Barcelona ocupa 
agora o segundo lugar, com 46 pontos, 
e está a oito do líder Atlético de Madrid, 
com mais um jogo disputado. Já o Alavés 
é 16.º classificado.

JN/MS

ESPANHA

Real Madrid vence Valência 
e isola-se no segundo lugar 
da liga espanhola

Trincão brilha e bisa na goleada 
do Barcelona diante do Alavés
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INGLATERRA

Bruno Fernandes marca golaço mas 
United não vai além de um empate

Manchester City vence Tottenham 
de José Mourinho

O Manchester United empatou (1-1) na 
visita ao West Bromwich para a 24.ª jor-
nada da Liga. O médio voltou a estar em 
destaque e marcou um golaço.

A equipa da casa adiantou-se no mar-
cador logo aos dois minutos, por 
Mbaye Diagne, e Bruno Fernandes 

ainda deu esperança aos “red devils’’, ao 

fazer o empate perto do final da primeira 
parte após um cruzamento de Luke Shaw, 
mas o resultado não se alterou.

Bruno Fernandes leva 14 golos, é o me-
lhor marcador dos “red devils” e o segun-
do melhor da Premier League, apenas atrás 
de Salah, do Liverpool, que leva 17 remates 
certeiros.

JN/MS

O Manchester City transformou um jogo 
difícil, com o Tottenham de José Mouri-
nho, num passeio e afirmação categóri-
ca de que é o grande candidato ao título 
na Liga inglesa de futebol.

O duelo entre os dois carismáticos 
treinadores, Pep Guardiola, do 
lado do City, e Mourinho, do lado 

do Tottenham, era aguardado com grande 
expectativa, sobretudo depois de o técnico 
português ter vencido os últimos dois due-
los com os citizens.

O momento é, porém, inabalável para 
o City, que entrou no jogo com 15 vitórias 
consecutivas em todas as competições, 11 na 
‘Premier’, num trajeto em que é preciso re-
cuar a 21 de novembro para ver a última der-
rota, precisamente com o Tottenham (2-0).

No embate da 24.ª jornada, Guardiola dei-
xou Rúben Dias no banco - central que tem 
sido muito elogiado na dupla que tem feito 
com John Stones -, mas contou com João 
Cancelo e Bernardo Silva de início.

A primeira grande oportunidade perten-
ceu ao Tottenham, com a bola ao poste da 

baliza de Ederson, num livre de Harry Kane 
aos 14 minutos, um lance infeliz para os 
spurs, que minutos depois foram castigados 
com um penálti para a equipa da casa.

O espanhol Rodri não desperdiçou a gran-
de penalidade, apesar de Lloris adivinhar o 
lado, e fez o primeiro golo (aos 23 minutos), 
resultado com que as duas equipas saíram 
para o intervalo.

Na segunda parte, ainda com o City por 
cima, Gundogan, que já tinha estado na 
origem da grande penalidade, foi decisivo, 
ao bisar, primeiro, aos 50, num lance de in-
sistência de Sterling, e, depois, aos 66, com 
assistência do guarda-redes Ederson.

O Manchester City tem neste momen-
to 56 pontos, mais 10 do que o Manchester 
United e do que o Leicester.

Para trás está cada vez mais o campeão 
Liverpool, que sofreu a terceira derrota 
consecutiva na Liga inglesa, ao perder por 
3-1 na visita ao Leicester, num jogo em que 
até esteve a vencer, mas em que cometeu 
vários erros.

JN/MS
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O tenista grego Stefanos Tsitsipas 
derrotou esta quarta-feira (17) o espa-
nhol Rafael Nadal, número dois mun-
dial, e assegurou a qualificação para 
as meias-finais do Open da Austrália, 
primeiro “major” da época, que está a 
decorrer em Melbourne Park.

Depois de ceder as duas primeiras 
partidas, o jovem helénico, de 22 
anos e sexto colocado no ranking 

ATP, conseguiu dar a volta ao encontro e 
impor-se ao esquerdino de Manacor, de 
34 anos, em cinco renhidos sets, com os 
parciais de 3-6, 2-6, 7-6 (7-4), 6-4 e 7-5, 
em quatro horas e cinco minutos.   JN/MS

TÉNIS

Naomi Osaka vence  
Serena Williams e garante lugar  
na final do Open da Austrália

A japonesa Naomi Osaka garantiu um lu-
gar na final do Open da Austrália, depois 
de vencer a norte-americana Serena Wil-
liams, em dois “sets”.

A jovem nipónica, número três mun-
dial, venceu a veterana Serena Wil-
liams, 11.ª do ranking, pelos parciais 

6-3 e 6-4, numa partida jogada na Rod La-

ver Arena em uma hora e 15 minutos.
Serena Williams, sete vezes campeã do 

“major” australiano, não conseguiu alcan-
çar o seu objetivo de vencer o 24.º título do 
Grand Slam.

Naomi Osaka chega assim à final do 
Open da Austrália, onde vai a norte-ameri-
cana Jennifer Brady (24.ª do ranking).

                                               JN/MS

Nadal de fora do Open da Austrália
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10 Cottrelle Blvd. Suite 302, Brampton  905.230.3100
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“LIST” POR APENAS 1%*. AVALIAÇÃO GRÁTIS

267 Mcgill St, Mississauga
$1,199,000
Ótima oportunidade para investidores, desen-
volvedores, compradores de primeira viagem. 
Bungalow de 3 + 2 quartos, com potencial arren-
damento da cave por $2.000/mês. Entrada inde-
pendente e muito bem conservada num bairro 
maduro e tranquilo perto de transportes, esco-
las e comércio.

Os extras incluem três frigoríficos, dois fogões, 
máquina de lavar a louça, máquina de lavar e 
secar a roupa.

992 Dundas St W, Toronto
$1,799,000
Espaçoso, luminoso e bonito com 5 + 2 quartos em 
casa de pisos de madeira, cozinha grande e 
garagem para dois carros, 3 1/2 casas de banho, 
cave com entradas traseiras e frontais. Grande 
casa de família com renda - morar e alugar ou 
apenas investir. Casa em perfeitas condições e 
ótima localização. Curta distância a pé de escolas, 
Trinity Bellwoods Park, lojas e Queen West Village. 
Os extras incluem cozinha no subsolo, sala de 
estar, dois quartos, casa de banho de três peças, 
lavandaria, sala fria, um frigorífico e dois fogões.

1751 Keele St, Toronto
$2,150,000
Atenção investidores! 
Uma grande oportunidade está à vossa espera 
com este edifício residencial misto comercial. 
No piso principal (comercial) funciona um 
restaurante / bar desportivo. Dois apartamentos 
de dois quartos - um apartamento atualmente 
alugado até novembro de 2021, o outro é 
alugado mês a mês. Duas geladeiras, dois 
fogões, lavadora e secadora. Cave alta e seca 
com três gabinetes e sala de recreação. Área 
do piso principal 4,420 sq ft.

3083 Keynes Cres, Mississauga
$799,000
Location. Location. Location!
 attn renovators/investors/first time buyers perfect 
opportunity to build or add your own personal
Style/design to this detached 2 storey home on 
beautifull neighborhood street located steps 
schools, shops, transit home features living/ dining
Rm.Kitchen, 3+1 bdrm, 4pc bathroom, side 
entrance to gated backyard & private drive 
w/parking for 2-3

SOLD  48 HOURS. $51k OVER ASKING.

SOLD 99% OF ASKING PRICE



Ontario government endorses TraceSCAN app for jobsites

A new two-year, $115 million Skills 
Development Fund introduced by the 
Ontario Government aims to support 
workers and apprentices by addressing 
the challenges brought on by COVID-19 
and helping to reduce obstacles to hir-
ing, training and retaining.

Applications will be accepted from 
a wide range of employment and 
training organizations in Ontario 

with a focus on giving laid-off workers 
immediate access to training supports 
or new jobs; improving the quality of 
training; reaching out to traditionally 
underrepresented groups; increasing ap-
prentice registrations and completion; 
better serving local communities; and 
supporting the talent needs of small busi-
nesses.

According to a release, examples of 
projects from the fund could include a 
digital career fair that allows employers 
to connect with jobseekers impacted by 
COVID-19; mentorship programs and 
career counselling for apprentices while 
they are training on-the-job; the cre-
ation of training materials that teach em-
ployers how to accommodate employees 
who have disabilities; and making work-
spaces and equipment more accessible.

Proposals from employers, appren-
ticeship training delivery agents, unions, 
post-secondary institutions, community 

organizations and others can be submit-
ted until Feb. 28.

Minister of Labour, Training and Skills 
Development Monte McNaughton said 
the fund “will lead to fresh and creative 
ideas to help get people back on the job 
and kick-start our communities. My 
message to workers is clear — there is 
hope and opportunity around the corner. 
I’m calling on everyone – businesses, 
union leaders and training providers – to 
submit your ideas and participate in our 
economic recovery.”

Skills Ontario CEO Ian Howcroft said 
the government is demonstrating leader-
ship and innovation which will help 
thousands of individuals move forward 
in their careers and make a meaningful 
contribution to the success of the prov-
ince and their own lives.  

“It is crucial to ensure that Ontarians 
are supported while they pursue their 
careers, and Skills Ontario applauds the 
inclusion of employers, apprenticeship 
training delivery agents, and more, in this 
project,”said Howcroft in a statement.

“The pandemic has had an enormous 
impact on everyone, but particularly 
those who have lost work and employ-
ment opportunities. This new fund will 
help address this by offering assistance 
and support – it’s an important step on 
our road to economic recovery.”        

DCN/MS

Ontario now accepting applications for Skills Development Fund
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The Ontario government has announced 
it is providing Ontario-based Facedrive 
Inc. with $2.5 million to accelerate the 
development of its wearable contact 
tracing technology, TraceSCAN.

The technology is designed for work-
places and settings where smart-
phone use is limited or prohibited 

such as construction sites, airlines, 
schools and long-term care homes, stated 
a Feb. 18 release. 

The app, which is incorporated into a 
wristband, alerts users within a work-
place who have been in close contact 
with individuals who have tested positive 
for COVID-19. The company anticipates 
manufacturing about 150,000 devices 
under the project. 

Facedrive has been working with the 
Labourers’ International Union of North 
America (LIUNA) on a pilot project since 
last year and LIUNA has endorsed the use 
of TraceSCAN on jobsites.  

“In our fight against COVID-19, On-
tario is continuing to support companies 
like Facedrive that are developing the in-

novative technology that adds new layers 
of defence against this global pandemic,” 
said Minister of Economic Development, 
Job Creation and Trade Vic Fedeli in the 
release. “Through the Ontario Togeth-
er Fund, we will continue to make sure 
that companies like Facedrive have the 
resources they need to supply emergency 
products and innovative solutions during 
these challenging times, while creating 
skilled jobs for our province.” 

Workers wearing the device will be 
in communication with others within a 
workplace environment and if users are 
less than six feet apart, the device beeps 
to alert the users. If anyone in the work-
ing premises reports COVID-19 positive, 
human resources or health and safety 
officials can log in to an online reporting 
dashboard and see who they have been 
in contact with and their risk level, then 
send an exposure notification. 

Other TraceSCAN users besides LIUNA 
have been Air Canada and Waywaysee-
cappo First Nation. 
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Vamos falar de entrudo, de Carnaval, va-
mos falar de diversão, animação, parti-
das e boa disposição!

Para começar, um pouco da sua história.

Sabemos que esta festa pagã, tem as 
suas origens no teatro grego, não 
como hoje conhecemos o teatro, mas 

em algo que a par das festas dionisíacas, em 
honra do Imperador grego Dioniso, Deus 
do vinho, resultaram numa fusão que terá 
estado na origem do Carnaval. Foi também 
beber da influência das festas romanas, que 
celebravam o início da primavera, as satur-
nálias, dando vivas à nova estação, colorida 
e alegre, altura em que se faziam as colhei-
tas e as populações rejubilavam por novos 
alimentos que a terra fértil lhes havia ofe-
recido! Era um período de festa, sem data 
fixa, o que hoje ainda acontece já que só 
no século XVI a igreja católica definiu que 
esta festividade pudesse ocorrer durante 3 
ou 4 dias, após o sétimo domingo antes da 
Páscoa. Ora o entrudo, que nada mais sig-
nifica que; entrar em, começo, celebrava a 
entrada na primavera, e antecedia a qua-
resma, 40 dias de jejum e penitência, que 
começava exatamente na 4ª feira de cinzas. 
É a despedia da carne, donde muitos defen-
derem que Carne Vale significa, despedida 
da carne.

Era o momento de celebrar.
Inicialmente as festividades limitavam-

-se à casa das classes mais abastadas, onde 
se atirava farinha, água, e bolinhas cheiro-
sas, chamadas limões de cheiro aos outros 
convivas. Era uma celebração de certa for-
ma comedida, e entre pessoas da mesma 
classe social. No entanto estas festas extra-
polaram a vivência da casa e começaram a 
ser praticadas também nas  ruas, onde se 
faziam outras tropelias, nomeadamente, 
arremessar pessoas na água das fontes pú-
blicas, ficando encharcadas e arrancando 
gargalhadas a quem assistia. Era já uma 
expressão transversal a várias camadas da 

sociedade. O Carnaval não estava já fecha-
do em casa, os bailes de máscaras, onde o 
anonimato garantia a diversão, ganhava 
já concorrência no Carnaval de rua, das 
gentes que aproveitavam esta ocasião para 
mais tarde ousar até arriscar o tema da sá-
tira social.

Em Portugal, ainda que um país de pe-
quena dimensão, várias são as expressões 
que o Carnaval toma, desde a festa popular, 
saloia, às festividades de origens pagãs, até 
à similitude com o carnaval brasileiro,com 
a sua excentricidade, tudo podemos en-
contrar nestes nossos carnavais!

O carnaval de Ovar, Loulé, da ilha da 
Madeira, têm atualmente uma forte pro-
ximidade à excentricidade do Carnaval 
brasileiro. Mais tradicional é o carnaval nas 
diversas ilhas dos Açores onde se destacam 
na Ilha Terceira,os tradicionais Bailinhos de 
Carnaval, na Ilha de São Miguel, os glamo-
rosos Bailes no Coliseu Micaelense, nas ruas 
as Batalhas das Limas,e na Ilha da Gracio-
sa, o baile Mandado e o baile de Chocolate. 
Mais peculiar é o carnaval de Podence, no 
norte do país e de Lazarim, junto a Lamego.

Em Podence, os caretos, vestidos de fatos 
berrantes e coloridos, celebram a saída do 
inverno sombrio, vestindo grossas mantas 
e usando máscaras diabólicas e misteriosas. 
É o Carnaval chocalheiro onde os homens 
correm pela aldeia juntando-se às mulhe-
res numa dança em que com um chocalho 
preso na cintura parecem querer fecundá-
-las. É a analogia à fertilidade que a terra 
começa a ganhar nesta altura. O Entrudo 
Chocalheiro de Podence é uma forte atra-
ção turística da zona, e em 2019 foi consi-
derado Património Imaterial da Humani-
dade.

Em Lazarim, os Caretos fazem esquecer 
o inverno, usando máscaras de madeira 
de amieiro, austeras, com um ar diabóli-
co, maligno e até bucólico. Na cor da sua 
madeira natural, as máscaras em geral 
exibem longos chifres,causando respeito e 
até mesmo temor. Menos coloridos e mais 
temerosos. Em Torres Vedras, mais perto 
de Lisboa, as “matrafonas”, homens mas-
carados de mulher, com fatos que lhes ga-
rantem ficar feios, exageram e satirizam os 
toques femininos. A par dos Cabeçudos que 
com as suas cabeças gigantes percorrem as 
ruas onde uma multidão os espera são um 
ícone deste Carnaval.

Deixo-vos, pois, algumas das expressões 
que o Carnaval vive em Portugal. Espe-
ramos-vos no próximo ano, não importa 
onde!

Entrudo, Carnaval e muita diversão

Luísa Silva Geraldes

TURISMO
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Sophie Gamand é - para além de uma 
brilhante fotógrafa francesa que já con-
ta com diversas premiações, como por 
exemplo um Sony World Photography 
Award em 2014 -, uma grande defen-
sora dos animais.  Desde 2010, ela tem 
vindo a concentrar-se no “melhor ami-
go do Homem”, viajando pelos Estados 
Unidos e fotografando cães que estão 
em canis de forma gratuita. O objetivo? 

Sensibilizar para a situação atual dos 
bichinhos (e muitas das vezes para o 
triste fim que os espera) e, assim, aju-
dar no processo de adoção. 

Alguns dos seus trabalhos mais co-
nhecidos são o Wet Dog e o Pit 
Bull Flower Power. No primeiro, 

Sophie fotografou cães durante o banho, 
segundos antes de sacudirem a água, cap-

turando expressões hilariantes! O traba-
lho foi feito em colaboração com o “pet 
stylist” Ruben Santana. 

Já em Pit Bull Flower Power a fotógrafa 
cria retratos de cães desta raça com... co-
roas de flores na cabeça! A ideia é exata-
mente eliminar a ideia de que os Pit Bulls 
são cães perigosos e agressivos, mostrando 
que, na realidade, estes animais são extre-
mamente dóceis e incentivando à adoção.

Sophie Gamand assumiu, em entrevis-
ta à revista Speak for the Animals, que a 
ideia para esta produção surgiu, na rea-
lidade, do medo que sentia: “Eu tinha 
medo de pit bulls. E era um medo profun-
do e enraizado resultante do que eu tinha 
lido nos media”, afirmou. Mas foi quando 
começou a fotografar testes cães em canis 
nos E.U.A que se perguntou porque é que 
tinha tanto medo desta raça e o que pode-
ria fazer para o superar. “Decidi formar a 
minha própria opinião sobre eles”, disse.

O incrível trabalho de Sophie tem sido 
publicado na imprensa mundial, online 
e impressa como Buzzfeed, Huffington 
Post e Oprah Magazine. 

E como histórias e fotos de animais 
nos deixam sempre com um sorriso nos 
lábios, decidi partilhar convosco alguns 
exemplos dos fantásticos retratos captu-
rados pela lente de Sophie Garmand. E já 
sabem… se puderem, adotem um amigo 
para toda a vida! Eles são capazes de nos 
fazer muito felizes!

Inês Barbosa

Volta e meia nos confrontamos com 
questões ligadas à nossa existência: 
quais objetivos valem a pena, qual o 
momento de parar, o que realmente 
tem sentido diante dos esforços colo-
cados no dia-a-dia. 

Se não paramos por vontade própria 
- o que geralmente acontece quan-
do estamos conscientes do que so-

mos e como agimos - a própria vida nos 
dá um “presta atenção”. Basta observar 
alguns fatos que, por vezes, classifica-
mos como ruins e, mais à frente, enten-

demos que no final das contas, nos con-
duziram a um melhor caminho.

Já aconteceu com você? De repente, 
algo “ruim” ocorre e você se questiona 
o porquê. 

Não dá para entender. Afinal, você fez 
tudo certo, agiu em conformidade com 
as regras, foi honesto, ético. Então por 
que isso está acontecendo, ou melhor, 
não está acontecendo da maneira como 
quero? Depois de um tempo, vislum-
bramos novos caminhos, situações me-
lhores do que antes imaginávamos, e 
então compreendemos que aquele fato 
tão “ruim” foi justamente o que gerou o 
caminho mais adequado.

Às vezes, adversidades acontecem 
para que pensemos em outras estraté-
gias, para que conheçamos novas pes-
soas, para que possamos olhar critica-
mente para nossa vida e reavaliar o que 
realmente importa. É também mais uma 
forma de construirmos uma versão me-
lhorada de nós mesmos.

É importante observarmos esses sinais 
que o Universo nos envia de forma gra-

tuita e preciosa. E ele nos mostra, a todo 
momento, pequenos ou grandes deta-
lhes que mudam o curso de nossas vidas. 
Só é necessário estarmos atentos a eles.

Portanto, não desanime quando acon-
tece algo que te frustra ou magoa.

Não olhe para esse momento como 
algo negativo; pense que pode ser ele o 
grande alavancador de algo muito me-
lhor e maior. Eu sei que pensar assim é 
difícil quando estamos no olho do fu-
racão pois, nesses momentos, simples-
mente não conseguimos enxergar com 
essa lente positiva. Hora de fazer uma 
pausa, respirar fundo e observar os nos-
sos pensamentos como se fôssemos uma 
terceira pessoa olhando para esse mar 
revolto. Só assim conseguimos chegar 
a uma forma mais consciente de análise 
e a premissa de que nem tudo está per-
dido. Enquanto houver vida, haverá al-
ternativas. Confie na vida, no processo 
infinito de começos e recomeços e, prin-
cipalmente, na sua intuição. Acredite, 
ela é o grande conector entre você e os 
sinais do Universo.

Adriana Marques
Opinião

Confie no  
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OLHAR COM OLHOS DE VER

On frozen pond // Heber Down Conservation Area, Whitby . Créditos: David Ganhão

Avante! //Ottawa. Créditos: Fabiane Azevedo Peace and love //Toronto. Créditos: Joana Leal
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 The very first tin toy motorcycles 
were manufactured in German factories 
in the early 1900’s. The earliest manufac-
turers were Bing, Gunthermann and Leh-
mann and each offered several different 
renditions of either wind-up clockwork 
type pieces or simply free rolling push 
type. One of the earliest problems that 
had to be overcome by the early toy 
motorcycle manufacturers, was how to 
keep the motorcycle from falling flat on 
its side. American toy giant Marx in 1933 
first introduced its wind-up motorcycle 
‘Rookie Cop’. The toy had a large key on 
its side that was engineered so that the 
toy motorcycle would then automatically 
straighten itself upwards, when it was 
tipped in either direction. (Photo 1).

Lehmann of Germany manufactured 
toy motorcycles that maintained and 
kept stability by means of hidden 

“gyroscopes” which were hidden within 
the motorcycle’s casing. Other compan-
ies such as Tippco, Arnold, Saalheimer & 
Strauss and Triang (Photo 2) also manu-
factured a version of this type of motor-
cycle. After World War II, many German 
toy motorcycle manufacturers began to re-
tool and re-manufacture toy motorbikes, 
just as they had prior to the war. The new 
toys were more modern in design and were 
fitted with additional accessories, such as 
ornate chrome accents and telescoping 
front forks. 

Other manufacturers such as Philip 
Neidermier (photo 3) developed a toy 
named ‘PN200 Motor Artist’ with a rider 
that was able to perform headstands on 
the handlebars. Tippco also developed 
a motorcycle whose rider would move 
side to side when the motorcycle took a 
curve. 

As noted in last week’s article, the 
Schuco Curvo was capable of 7 riding pat-
terns, eventually in the 1960’s the rider 
was equipped with a modern riding hel-
met, to accurately reflect the times.

Following World War II, the toy company 
Arnold was located in the U.S. Zone of Ger-
many and as such was under direct Amer-
ican control. All of their motorcycles at this 
time were all embossed or stamped with 
“Made in U.S. Zone Germany”. Perhaps one 
of their most famous toys is the ‘Arnold Mac 
700’, which featured a civilian rider on a flat 
twin engine Zundapp. The toy was ornate, 
detailed and the rider could dismount the 
bike and it came to a stop and once the rider 
re-mounted, it began to travel again.

Antique, vintage friction, vintage free 
rolling and mechanical wound toy motor-
cycles are generally scarce and difficult to 
find, especially in pristine condition with 
the original instructions, box or pack-
aging inserts. For these reasons, I consider 
the area to be a specialized field. 

The following examples are from my 
personal collection:

1. Circa 1933, Marx Motorcycle ‘Rookie 
Cop’, complete with stabilization key. 
The mechanism was designed to keep 
motorcycle from falling on its side. 
Original box. 

2. Triang, 1930’s Gryo-cycle, made in 
England. Original box, pristine cycle 
and rider. Original ‘Shell’ oil lubricat-
ing bottle with cork stopper.

3. 1950’s German made Philip Neidermi-
er, complete with original box. Rider 
performs handstands on handlebars. 
Original wind-up key.

4. 1950’s German made Philip Neidermi-
er, ‘Tandem Police Riders’, 6” long. 
Riders shift from left to right, while 
riding in circle. Excellent condition. 

A primeira motocicleta de brinquedo de 
lata foi manufaturada em fábricas alemãs 
no começo dos anos 1900s. As primeiras 
fabricantes foram a Bing, Gunthermann 
e Lehmann e cada uma delas oferecia 
reedições tanto de peças do tipo de re-
lógio de corda ou do tipo de rolamento 
por impulso. Um dos problemas que teve 
de ser contornado pelas primeiras fabri-
cantes de motocicletas de brinquedo foi 
descobrir como impedir que a mota caís-
se de lado. Em 1993 a gigante america-
na de brinquedos Marx introduziu a sua 
primeira motocicleta de corda, a “Rookie 
Cop”. O brinquedo tinha uma chave gran-
de de lado que foi concebida para que a 
motocicleta de brinquedo se endireitas-
se, sempre que esta se inclinava para um 
dos lados. (Fotografia 1)

Lehmann da Alemanha fabricou um 
brinquedo de motocicleta que se 
mantinha estável pelo meio de “giros-

cópios” escondidos dentro da mota. Outras 
companhias como a Tippco, Arnold, Saa-

lheimer & Strauss e a Triang (Fotografia 2) 
também fabricaram uma versão deste tipo 
de motocicleta. Depois da Segunda Guerra 
Mundial, muitas fábricas alemãs de motas 
de brinquedo começaram a reconstruir o 
fabrico das motas de brinquedo, tal como 
acontecia antes da guerra. Os novos brin-
quedos eram mais modernos em design 
e vinham com acessórios adicionais, tais 
como detalhes em cromado e garfos dian-
teiros telescópicos.

Outras fabricantes como a Phillip Nei-
dermier (Fotografia 3) desenvolveram um 
brinquedo chamado de “PN200 Motor Ar-
tist” com um condutor que era capaz de 
fazer acrobacias. A Tippco também desen-
volveu uma mota com um condutor que 
conseguia correr ao lado da mota quando 
esta fazia uma curva.

Como notado no artigo da semana pas-
sada, a Schuco Curvo era capaz de ter sete 
padrões de condução, e nos anos de 1960s 
o condutor era equipado com um capacete 
moderno, para representar corretamente 
os tempos.

Depois da Segunda Guerra Mundial, a 
fabricante de brinquedos Arnold estava 
localizada na zona dos Estados Unidos na 
Alemanha e como tal estava sob controlo 
direto americano. Todas as suas motas es-
tavam com marcas ou estampas que diziam 
“Feito na Zona dos Estados Unidos na Ale-
manha”. Talvez um dos brinquedos mais 
famosos deles tenha sido o “Arnold Mac 
700”, o qual estrelava um condutor civil 
numa mota de motores gémeos Zundapp. 
O brinquedo era ornamentado, detalhado 
e o condutor podia sair da mota e parar e, 
quando remontava na mota, esta recome-
çava a viagem.

Motocicletas de brinquedo antigas, de 
atrito, de rolamento livre e de rolamen-
to mecânico vintage, são por norma raras 
e difíceis de se encontrar, especialmente 
em condições pristinas com as instruções 
originais, caixa ou embalagem. Por estas 
razões, considero a área como um campo 
especializado.

Os seguintes exemplos são da minha co-
leção:

1. Circa 1933, Motocicleta da Marx “Rookie 
Cop”, completo com chave de estabili-
zação. O mecanismo foi desenhado para 
manter a mota equilibrada e não cair. 
Caixa original.

2. Triang, 1930s Gyro-Cycle, feito em In-
glaterra. Caixa original, mota e condu-
tor em estado pristino. Garrafa de óleo 
lubrificante da “Shell” com rolha de 
cortiça.

3. 1950s feito pela alemã Phillip Neider-
mier, completo com caixa original. 
Condutor executa acrobacias. Chave de 
enrolar original.

4. 1950s feito pela alemã Phillip Neider-
mier, “Tandem Police Riders”, 6” de 
comprimento. Condutor muda da es-
querda para a direita, enquanto conduz 
em círculo. Condição excelente.

A BLAST FROM THE PAST

The evolution of tin toy motorcycles

A evolução das motocicletas de brinquedo de lata

Armando Terra
Opinião
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ENTRETIVE-ME 
OU ENTRETI-ME ?

com Luciana Graça

Caso:

• Acordei, hoje, com uma recordação muito boa! A recordação de um 
fim de semana muito simples, e, na verdade, muito bom! E porquê? 
Porque tive, a meu lado, a melhor companhia do mundo! E o que fiz eu, 
ainda? Entretive-me a ver - acompanhada, portanto - um filme também 
fantástico! – quer dizer… «entretive-me» ou… «entreti-me»?  

• Forma correta: «entretive-me».
• Verbo «entreter-se»: tem, na sua estrutura, o verbo «ter»; logo, a sua conjugação deve seguir a conjugação, precisamente, do verbo «ter».
• Pretérito perfeito do indicativo do verbo «ter»: eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram.
• Pretérito perfeito do indicativo do verbo «entreter-se»: conjuga-se, portanto, da seguinte forma: eu entretive-me, tu entretiveste-te, 
ele entreteve-se, nós entretivemo-nos, vós entretivestes-vos, eles entretiveram-se.
• De forma resumida:
- «entreter» = «entre» + «ter»;
- assim sendo, «eu tive» e «eu entretive-me», «tu tiveste» e «tu entretiveste-te», «ele teve» e «ele entreteve-se».

Análise:

Leitora de português do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua,
na Universidade de Toronto

Já há algum tempo que o Cavaleiro das Trevas vem a defender Gotham City contra todo 
e qualquer vilão. Assim, com uma história de combate ao crime tão longa e prolífica, é 
normal que o símbolo que identifica o herói tenha mudado no decorrer dos seus 82 anos 
de atividade.
O personagem do Batman existe desde 1939 e foi criado por Bob Kane com auxílio de 
Bill Finger. A sua estreia na banda desenhada aconteceu no número 27 da série Detecti-
ve Comics. O ser humano por trás de Batman é Bruce Wayne, um órfão milionário que 
usa a sua influência e os seus recursos para enfrentar a criminalidade de Gotham City.

Como surgiu o Batman?

Criado como uma resposta ao sucesso do Superman, Batman distingue-se do Iron Man 
— e da maioria dos super-heróis das bandas desenhadas— por não possuir poderes “so-
brenaturais”. O icónico símbolo carregado orgulhosamente no peito do herói simboliza 
o seu maior medo, representado pelos morcegos. A identificação com o mamífero voa-
dor é a sua maneira de enfrentar os seus temores.
Assim, a artista Cathryn Lavery decidiu reunir numa só publicação as transformações 
que acompanharam o símbolo do Batman desde 1940 até 2012.

FYI
-Kika
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BATMAN AO LONGO DOS ANOS
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Kika

Robert Maraj, o pai da rapper Nicki Minaj, 
morreu no passado sábado (13), depois de 
ter sido atropelado em Long Island, em 
Nova Iorque. O condutor fugiu e ainda não 
foi identificado.
Maraj, de 64 anos, caminhava em Mineo-
la, perto das 18:15h, hora local, quando foi 
atingido pelo veículo. O condutor abando-
nou o local, informou a polícia, avançando 
ainda que o caso está a ser investigado pelo 
departamento de homicídios. O pai da can-
tora ainda foi transportado em estado crítico 
para o hospital, mas acabou por não resistir 
aos ferimentos.  
A notícia foi confirmada por um represen-
tante de Nicki Minaj. A artista ainda não fez 
qualquer declaração sobre o sucedido.

No último sábado, dia 13, Ana Garcia Martins foi a entrevistada 
de Maria Cerqueira Gomes no programa da TVI “Conta-me”. 
Entre os vários temas pessoas e profissionais abordados, a in-
fluenciadora digital, mais conhecida como Pipoca Mais Doce, 
confirmou estar separada de Ricardo Martins Pereira. 
Ana Garcia confirma os rumores, falando da dificuldade acres-
cida de atravessar este processo quando se é figura pública. 
“Torna-se mais complicado no sentido em que não nos permi-
tem viver as coisas no tempo em que as queremos viver e isso 
é o pior da exposição. Acharem que temos de expor na nossa 
vida coisas que nós não queremos, ou que queremos explicar 
no nosso timing”, confidenciou. 
De lembrar que Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira 
têm dois filhos em comum, Mateus e Benedita.

Vanessa Bryant recordou o marido no Dia dos Namorados, 
Kobe Bryant, falecido a 26 de janeiro de 2020, aos 41 anos. No 
último domingo, dia 14, Vanessa, 38, partilhou uma fotogra-
fia com o basquetebolista, em que surge a usar umas orelhas 
de coelho. “Feliz Dia dos Namorados Boo-Boo. Amo-te agora, 
para sempre e para sempre”, escreveu na legenda.
No ano anterior, três semanas depois da morte do marido, 
Vanessa partilhara uma fotografia com Kobe, em que este lhe 
dava um beijo no rosto, com os braços em redor da sua cintura. 
E escreveu: “Para o meu namorado eterno, amo-te muito. A 
sentir tanto a tua falta no teu feriado preferido. Amo-te para 
sempre.”

No fim de semana passado, Ruben Rua foi questionado, em direto no programa da TVI 
“Em Família”, se tem ou não namorada. Um assunto que tem dado que falar entre os fãs do 
apresentador, uma vez que surgem rumores de que terá reatado com Amanda Amorim.
Foi Maria Cerqueira Gomes quem interpelou o apresentador. Durante uma conversa, na 
qual os dois falavam sobre a beleza que é ter alguém com quem partilhar a vida, a apresen-
tadora quis saber como está o coração do colega. “Tens namorada?”, questionou. 
Ruben Rua admitiu que é um homem com o coração ocupado, mas tentou fugir um pouco 
à resposta. “Não sei se namorada é palavra certa”, começou por dizer, explicando de se-
guida: “Acho que sou um homem que gosto de criar histórias”.
Sem estar satisfeita com a resposta, Maria continuou: “É amante, companheira…?”. Ru-
ben reagiu: “Amante é uma palavra horrível. Companheira não gosto. É aquela coisa que 
não é minha namorada, mas faz-me companhia. É uma coisa redutora”, disse, sobre os 
termos com que foi confrontado.  Para rematar o assunto, acrescentou: “Para mim é o 
meu amor, é o meu amor, é o meu amor, é o meu amor”.
Resta saber se a mulher a quem Ruben Rua chama de “meu amor” é realmente Amada 
Amorim, como tem surgido em alguma imprensa nacional.

JUSTIN TIMBERLAKE 
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Justin Timberlake recorreu às redes sociais para fazer pedidos de desculpas a 
Britney Spears e a Janet Jackson. Num texto, o cantor de 40 anos faz menção à 
relação que teve com Spears entre 1999 e 2002, e o breve namoro que teve com 
Jackson em 2002.
Para começar, Timberlake diz que contribuiu para um sistema “que conduz ao 
sucesso dos homens, especialmente dos brancos”. Depois disse: “Estou profun-
damente arrependido por todas as vezes da minha vida em que as minhas ações 
contribuíram para o problema”. O cantor diz que não devia ter ficado em silêncio 
quando poderia ter ajudado a lutar contra tal. 
Depois mencionou os nomes das duas artistas que acredita mais ter prejudicado: 
“Quero pedir desculpas especifica e individualmente a Britney Spears e Janet 
Jackson, porque tenho carinho e respeito por ambas e sei que falhei”.
Uma confissão que surge depois do lançamento do documentário do The New 
York Times, Framing Britney Spears. Uma produção que fala de como a cantora 
foi explorada. Neste documentário, é feita menção à música de Timberlake “Cry 
Me a River”, um sucesso que foi lançado após o fim do namoro de ambos e faz 
alusões ao que pode ter causado a rutura. 
Quanto a Janet Jackson, fica marcado o episódio em que a cantora e Timberlake 
atuaram no intervalo de uma Super Bowl. Uma performance em que Jackson teve um problema com a roupa e acabou com uma 
mama exposta. Situação que lhe trouxe muitas críticas e que deixou o cantor incólume. 
Justin Timberlake percebe agora que deveria ter defendido as duas artistas e que esteve sempre numa posição privilegiada.  “A in-
dústria tem falhas. Coloca os homens, especialmente os brancos, no caminho para o sucesso. É construída dessa forma. E como um 
homem nessa posição privilegiada, tenho de falar sobre o tema”, realçou “Por causa da minha ignorância, não percebi quando me 
estava a acontecer a mim, mas não quero beneficiar de uma situação que diminui outras pessoas.”
Para o cantor, este é o primeiro passo para mudar algo. “Quero ser responsabilizado pelas minhas atitudes incorretas e também 
fazer parte de um mundo que promove e dá apoio”, diz, afirmando estar determinado a ter mais atenção e a fazer parte de uma 
mudança positiva e mais inclusiva.
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O Dia dos Namorados foi também assina-
lado nas redes sociais por Georgina Rodrí-
guez. A companheira de Cristiano Ronaldo 
partilhou com os seguidores o presente es-
pecial que recebeu do futebolista: um ramo 
de rosas vermelhas. As rosas vermelhas são 
tradicionalmente símbolo de paixão e um 
presente tradicional em datas românticas.

Mariza foi recentemente surpreendida pelo 
filho. Isto porque Martim, de 9 anos, escre-
veu um poema dedicado à mãe.
Trata-se de palavras de amor que o meni-
no apresentou à mãe com o objetivo de, um 
dia, esta as cantar.  “O dono do meu cora-
ção cresceu. E decidiu escrever um poe-
ma para a mãe cantar. A mãe babada não 
aguentou…. e decidiu mostrar. Os filhos 
nunca cheiram mal aos pais (como dizem lá 
na minha Moirama). Claro que a mamy deu 
um toque”, escreveu a fadista. 
De seguida, Mariza apresenta o poema de 
Martim;
“Mãe, eu descobri que o tempo pára / E o 
Mundo não separa / O meu coração do teu 
Eu sei, que essa coisa rara / Aumenta, de-
sassossega, mas pára / Quando o teu tempo 
é o meu
Mãe, canta com Vaidade / Porque eu já te-
nho idade / 
Para saber que em verdade /Em cada verso 
teu / Onde tu estás estou eu”
No final desta partilha, Marisa deixou um 
aviso: “Ps: ahhhh já esta registado”.

AMOR 

POEMA 
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ROSA
CRAVO
CRISÂNTEMO
FLOX
GARDENIA
GÉBERA
IRIS
LILAC
LÍRIO
MARGARIDA
NARCISO
GIRASSOL
ORQUÍDA
TANGO
GLORIOSA
TULIPA

O objetivo do jogo é a 
colocação de núme-
ros 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 con-
tém algumas pistas 
iniciais. Cada colu-
na, linha e região só 
pode ter um número 
de cada um dos 1 a 9. 
Resolver o problema 
requer apenas racio-
cínio lógico e algum 
tempo.

1. Guindaste para içar volumes não muito 
pesados

2. Peça (de barro cozido, pedra, metal, etc.) 
usada na cobertura de edifícios

3. Roupa que protege da chuva ou do frio
4. Fazer estimativa de; avaliar, calcular
5. Desprovido de beleza, de aparência de-

sagradável
6. Interrupção de uma atividade ou tra-

balho, para descanso
7. Que vive segundo as regras de uma 

religião
8. Que tem gordura acima da usual; obe-

so, cheio, corpulento

9. Recipiente, geralmente com asa e bico, 
usado para servir água, vinho etc.

10. Móvel composto de um tampo horizon-
tal, geralmente se destina a refeições, 
jogos, apoio etc

11. Precipitar-se a chuva sobre a terra
12. Bebida resultante da fermentação alcoó-

lica do mosto da uva
13. Espécie de saco estofado para encosto, 

assento etc.
14. Lugar onde se pode deitar e/ou dormir
15. Mergulhar ou banhar em qualquer lí-

quido

Palavras cruzadas

Jogo das 10 diferenças

Caça palavras

Caça palavras

Culinária por Rosa Bandeira

Ingredientes

Modo de preparação: 

Sargo de 1kg
Sumo de 1 limão
1 cebola
500grs de batatas
10 tomates-cereja

Tomilho
Alho picado 
Azeite
Sal e pimenta q.b.

Saltear a cebola em rodelas num pouco de azeite até que ficar amolecida. Colocar a ce-
bola num tabuleiro para ir ao forno.
Fazer o molho com o alho picado, o azeite, o sumo de limão, o tomilho e temperar com 
sal e pimenta.
Dispor sobre a cebola o sargo, com golpes de ambos os lados, as batatas e o tomate. Ver-
ter o molho sobre o peixe e as batatas.  Levar ao forno a 200ºC até estar assado.
Bom apetite!
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Há mais de 35 anos que o Leão 
D'Ouro se tem dedicado para servir 
a comunidade e cuidar dos nossos 
clientes e da nossa equipa. Com o 
contínuo impacto do vírus do 
COVID-19 em todos nós, queremos 
assegurar os nossos clientes de que 
continuamos aqui para vos servir. 

Continuaremos abertos para o servir 
em formato takeout e com entrega 
via SkipTheDishes ou UberEats. 
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

Saturno mal ligado a Urano inten-
sificará certos bloqueios nos seus 

assuntos. Felizmente, Mercúrio fortalecerá 
o seu sentido prático este fim de semana.

Solteiro/a, poderá apostar numa melhor 
comunicação com um ente querido. Não 
hesite em expressar os seus pensamentos!

LEÃO 22/07 A 22/08 

Financeiramente, Mercúrio, depois 
Urano, trará dificuldades nas suas 

negociações ou no progresso dos seus negó-
cios.

Júpiter continuará a encorajá-lo/a a tomar 
iniciativas que reforcem a sua união. Soltei-
ro/a, uma pessoa de eleição virá ter consigo 
este fim de semana.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Vá lá, mais um pequeno esforço: 
será a última semana em que Mer-

cúrio complicará os seus negócios e nego-
ciações. Logo, tudo será novamente mais 
fácil. Os seus relacionamentos florescerão à 
medida que conhecer novas pessoas. Uma 
preocupação familiar deve ter um resulta-
do favorável à medida que o fim de semana 
se aproxima. Não hesite em contactar os 
outros!

TOURO 21/04 A 20/05

Saturno e Urano no seu signo criarão 
tensão. Impedi-lo/a-ão de fazer rápi-

dos progressos nas suas áreas preferidas.

Um conflito poderá deflagrar se não colocar 
um pouco de água no seu vinho com a sua co-
mitiva. Não fiquem do lado mau um do outro 
se precisarem de ajuda!

VIRGEM 23/08 A 22/09

Com um aglomerado planetário na 
sua área de trabalho, as suas ambi-

ções e desejos serão poderosos, mas Saturno 
e Urano colocarão um amortecedor em si e 
amortecerão o seu entusiasmo. Aguente!

Tenha cuidado porque as tensões no seu se-
tor socioprofissional poderão desestabilizá-
-lo/a.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Durante toda esta semana, Satur-
no e Urano poderão acentuar o in-

cómodo financeiro. Evite transacções, por 
muito grandes ou pequenas que sejam, pode 
perder penas!

Terá a oportunidade no fim de semana de 
esclarecer um mal-entendido com alguém 
próximo de si. Este fim de semana será pro-
pício a explicações.

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Esta semana sentirá um certo de-
sânimo. Estará a perder o seu rumo 

e já não saberá quais são os métodos certos. 
Arranje uma segunda cadeira!

Este fim de semana, Mercúrio proporcionar-
-lhe-á muitas reuniões e intercâmbios ami-
gáveis. Será o momento para tirar a mente 
das coisas, esquecer os constrangimentos e 
desanuviar um pouco a sua cabeça.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Estagnará. Não saberá que cami-
nho tomar entre ousadia e pru-

dência. Mercúrio voltará em Aquário o 
que deverá facilitar os seus projetos.

Marte em Touro aumentará a sua sensuali-
dade. Abra o seu caminho para a sedução. 
Precisará de amor e fará de tudo para re-
ceber o máximo dele!

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Com Urano e Marte contra si, já não 
saberá o seu nome. Quanto maior 

for a pressão à sua volta, menos saberá que 
opções tomar. Acalme-se este fim de sema-
na!

Com a sua alma gémea, um novo investi-
mento conjunto poderá seduzi-lo/a. Espere 
até sábado, se possível, ou até à próxima se-
mana para assinar documentos.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Marte torná-lo/a-á ativo/a e so-
nhará com coisas novas na sua vida 

quotidiana, mas as suas obrigações ou me-
dos inconscientes bloquearão estas mudan-
ças. Medite nos seus desejos!

Algumas relações serão tensas nestes dias, 
mas fugirá da mesquinhez e fechar-se-á 
para aproveitar ao máximo o seu casulo ín-
timo.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Quererá mudança e evolução, mas 
Saturno impedi-lo/a-á de o fazer. 

Não será tão fácil mudar de emprego ou há-
bitos... não panique: Mercúrio ajudá-lo/a-á 
a tomar decisões no final da semana.

Vénus mal inspeccionado aborrecê-lo/a-á. 
Opte pela diplomacia, especialmente este 
fim de semana: será tempo de grandes ex-
plicações!

PEIXES 20/02 A 20/03

Sentirá a necessidade de evoluir e, 
ao mesmo tempo, terá medo de não 

assumir a responsabilidade. Espere: Mer-
cúrio e o Sol ajudá-lo/a-ão a ver mais cla-
ramente na próxima semana! Alguma coisa 
no horizonte? Terá a certeza de que estará a 
fazer tudo o que estiver ao seu alcance para 
conhecer a pessoa certa? Saiba como virar a 
página de uma história passada!



A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA

domingo das 11h00 às 12h00

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

domingo das 09h30 às 10h30quinta das 19h00 às 21h00

domingo das 09h30 às 10h30

domingo das 12h00 às 13h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

domingo das 17h00 às 19h00

sexta das 18h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 17h00 às 21h00

segunda a sexta
das 21h00 à 01h00

terça das 17h00 às 18h00
sábado e domingo
das 13h00 às 17h00 sábado das 19h00 às 20h00 sábado das 20h00 às 21h00

domingo das 08h00 às 09h30

segunda a sexta
das 21h00 às 5h00



MILÉNIO |  INFORMAÇÃO

AMI GU  DI  M AC AU C LU B
(T ORO N T O)

337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

P R O M O T I N G  P O R T U G U E S E  C U LT U R E  I N  O N T A R I O

Profissionais de Televisão 

Operadores de câmera, editores de vídeo e 
apresentadores.
Envia o teu curriculum vitae para: 
info@mdcmediagroup.com

Empresa de jardinagem precisa de pessoas, 
com e sem experiência, para instalação de 
pedra natural e interlock. 
Contacte Carlos: 416-821-2698

Tavora Foods
1625 St Clair Ave, Toronto
Procuramos empregados para full-time. 
Precisamos de pessoas para trabalhar no 
talho, na caixa, condutores, ajuda no servi-
ço regular do supermercado e de expedição 
de produtos
We are looking to fill various full-time pos-
itions. We require butchers, cashiers, driv-
ers, shipping & regular store service help.
416-656-1592 / stclair@tavora.ca

Construção

Looking to hire experienced tile setter/
installer with tile tools and a car, must be 
reliable, have strong attitude and be able to 
work independently.
Please call Bill at 416-708-4089 

Leão D’Ouro
920A Dundas Street West in Mississauga

Restaurante português procura emprega-
dos de mesa com experiência.
Established Portuguese restaurant is look-
ing for experienced waiters & waitresses.
Julio Santos: 905-566-5326

New Jack’s Bakery
352 oakwood avenue, toronto
Procuramos empregados para full-time.
Precisamos de pessoas para trabalhar na 
caixa e ajuda de serviços.

We are looking to fill various full time 
positions for both cashier and customer 
service. 
Contact: Jason Carvalho 416-651-1780 

Este é o momento de nos unirmos. 
De ajudarmos quem mais precisa. 
A MDC Media Group está a promover a recolha de 
alimentos para entregar no Food Banks of Canada.

A nossa tenda está localizada na Camões Square 
722 College Street em Toronto.

Ajude-nos a ajudar!

Construção

Precisa-se Brickayer / Labourer (ajudante).  
Contact: 416 898 3719 / 416 455 9515

Cuidadora

Procura-se uma senhora para cuidar de 
uma senhora idosa aos domingos. Preparar 
comida e assistir no cuidado pessoal. É ne-
cessário falar português.
Contacto: 416.939.8199

Aluga-se quarto com renda reduzida a pes-
soa que tenha tempo para fazer companhia 
a um senhor idoso.
Contacte: 416-704-2843

Full-time Job

Precisa-se de empregada, ajudante de co-
zinha e balcão, full-time para a Churras-
queira do Sardinha, 707 College St.
Contato Augusto Sardinha: 416.531.1120

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

6119 a 25 de fevereiro de 2021mileniostadium.com



SILVERADO LEASE: Offer available to qualified retail customers in Ontario for vehicles leased and delivered between February 2, 2021 to March 1, 2021. Lease based on suggested retail price of $47,563, towards the lease of an eligible 2021 Silverado 1500 Crew Cab Custom Turbo model; includes $1,029 dealer 
to consumer credit (tax exclusive). Bi-weekly payment is $178 for 24 months at 3.9% lease rate (3.9% APR) on approved credit to qualified retail customers by GM Financial. The $89 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. $2,550 down payment required. Payment may vary depending on down payment trade. Cost of borrowing is $6,099, for a total obligation of $14,770. Taxes, license, insurance, registration and applicable 
fees, levies, duties and, dealer fees (all of which may vary by dealer and region) are extra. Option to purchase at lease end is $36,893. Chargeable paint costs may vary depending on the vehicle/colour. See dealer for 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. 
*Costco Member Offer: To qualify for the $1,000 Costco Member-Only Bonus, you must be a Canadian resident holding a valid driver’s license, have been a Costco member since January 4, 2021, or earlier and must: (1) Register with Costco to receive your non-transferable Authorization Number; 
(2) Present the Authorization Number to a participating dealer; (3) Retail purchase, finance or lease an eligible new or demonstrator in-stock 2021 Chevrolet: Colorado, Silverado 1500, Silverado 2500HD, Silverado 3500HD; delivered from January 5, 2021, to March 1, 2021. Bonus is deducted 
after taxes are applied to the purchase price. The purchase or lease of a vehicle does not qualify for the calculation of the Costco Executive Membership 2% Reward.  Offer may not be redeemed for cash. Conditions and limitations apply to this limited time offer. See participating dealer for details. 
For full program details and for any applicable exclusions see a participating dealer or costcoauto.ca. Tax, title, registration and license fees, personal property registration fees, and additional products and services are not included in the $1,000 Costco Bonus. Offer is valid at participating authorized 
GM Canada dealers. Offer not available in the U.S. or Mexico. Offer is subject to change without notice. Void where prohibited. Costco and its affiliates do not sell automobiles nor negotiate individual transactions. ®: Registered trademark of Price Costco International, Inc. used under license.

3000 Woodchester Drive, Mississauga  |  905-828-2221  |  applewoodauto.com



Vacant Land!
6532 Pioneer Village Lane, Simcoe

311 Nairn Ave 
Rogers & Dufferin

GILBERT LOPES
soldbygil.com 
416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
danielamedeiros@live.ca

416-731-4280

JP Duarte
soldbyjpduarte@gmail.com

647-654-3808

RUI RAMOS 
ruiramos.ca

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
fernandoferreira.ca 

416-528-4724

Leaside 416-487–5131  |  1739 Bayview Ave (at Eglinton) 

Trinity-Bellwoods 416-530-1080  |  836 Dundas St W (at Dovercourt) 

Corso Italia 416-656-3500  |  1192 St Clair Ave W  (at Du�erin) 

remaxultimate.com

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

Asking $75,000. Great opportunity to 
own over 1 acre on a treed lot street pri-
vate all year access, road with an oasis 
of green space. Many possibilities of use, 
build cottage, retirement or dream home!. 
Road yearly fee of $300 for maintenance 
and snow removal. Copy of a survey 
available upon request.

Great location perfect starter home lot 
frontage 31.67 Feet. 3 Bedroom with eat 
in kitchen with walk out to yard. Lower lev-
el has over-sized rec area with pot lights, 
open concept.

Asking $788,000. 20 Snowood Court. 
Nested on a quiet street. Great oppor-
tunity to live in and rent lower apartment! 
House features 3 bedrooms on main 
level with laminate thru-out spacious 
living / dining with pot lights, updated 
kitchen with s/s appliances and granite 
counters. Both levels have ensuite laun-
dry. Lower level has separate entrance 
with over-sized family room, high ceilings 
and 2 bedroom with laminate throughout. 

Extras: All existing electrical light fixtures, 
window coverings, 2 fridges, 2 stoves, 
dishwasher, 2 washers, 2 dryers, shed in 
backyard, home inspection, report avail-
able upon request, furnace, air condition-
er and water tank owned. 

JUST LISTED!
Jane & Sheppard

Eglinton & Dufferin Dufferin & Glencairn

Detached bungalow on a 25 foot lot, 
great for investment or to renovate. 
Two bedrooms on a premium lot. 

Please call me for more info or to schedule 
a private viewing. 

Bungalow com 2 quartos e 1 casa de 
banho. Lote 33 x 130 square feet

A beautiful bungalow on a 37’ by 157’ lot 
that is fully renovated from top to bottom. 
Three bedrooms with a basement apart-
ment and a detached double car garage. 

Please call me for more info or to schedule 
a private viewing.

Propriedade de Investimento 
Bungalow com três quartos + apar-
tamento separado na cave com dois 
quartos.

Para visitação chamar o JP Duarte.

Scarlett & Eglinton

Venda exclusiva 
Dufferin & Eglinton

Coming Soon!

Bolton bungalow

Mississauga

Contact me for more information!

Separada de um lado. 3 quartos – 3 ½  
casas de banho. Cave acabada. Muito 
bom estado. Pedem $899 000.

Casa em Woodbridge

Park Lawn e Lakeshore.1 quarto + den.

Pedem $2100

Apartamento para aluguer

7 Apartamentos – todos alugados. Per-
to do subway. Bom rendimento. Gas e 
electricidade separados.

Propriedade de investimento

4 Quartos + 1 na cave. 4 ½ casas de 
banho. Moderna. Bom lote

Casa em Mississauga

SOLD 

$62,000 above asking

SOLD IN 1 DAY 

$57,000 above asking

SOLD

SOLD



especiais
desta semana
Vaca p/ assar s/osso 
$4,99 lb.

Vaca p/guisar
$4,99 lb.

Carne moída magra  
$4,99 lb.

Vaca p/assar c/osso
$4,99 lb.
1300 St. Clair Ave W, Toronto
(416) 656-3590
segunda a quinta 7h30 -19h
sextas 7h30-20h
sábados 7h30-19h
domingos 8h-15h

15/2/2021 a 21/2/2020


