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Aqui Gatinho, Gatinho

Manuel DaCosta
Editorial

Versão em Inglês P. 11

Os animais têm um papel na vida de toda a gente. Quer os 
adore ou os odeie, são uma presença constante de com-
panheirismo, comida ou como atração visual. 

Para além de alimento, há milhares de anos que os animais têm 
sido adotados pelos humanos como animais de estimação. Em 
2018, os americanos gastaram cerca de 80 milhões na aqui-

sição e cuidado de animais de estimação, com 33 milhões a serem 
gastos somente em comida. O Canadá representa 10% da soma 
total. Sessenta e oito por cento da população tem um animal de 
estimação. Os Millennials e a Geração Z são os maiores detentores 
de animais de estimação, com gastos que rondam os $80 mensais, 
dependendo da idade do animal. 

O que é um animal de estimação? A sua principal função é ser a 
companhia de alguém ou contribuir para o seu entretenimento. São 
habitualmente escolhidos pela sua aparência atrativa, inteligência 
e pela personalidade - que deve garantir um bom relacionamento. 
Dois dos animais de estimação mais populares são os gatos e os cães, 
mas podemos incluir outros animais como coelhos, porcos, roedo-
res, lagartos, cobras, peixes, etc. Os donos de animais de estimação, 
normalmente, têm-nos por uma questão de proteção, tanto física 
como emocional. A população global dos animais de estimação mais 
populares são mais de 220 milhões de gatos e 200 milhões de cães.

Na segunda-feira, 20 de janeiro, 2020, Mike Sloan de London, 
Ontário, morreu de cancro no pâncreas. Decidiu terminar a sua 
vida para acabar com a dor. No seu desejo final, pediu aos que o 
rodeavam para darem o seu amor ao seu gato Chubby. Não é algo 
novo a dedicação a animais de companhia, mas numa sociedade 
que se vê desprovida de relações pessoais, as pessoas estão a virar-
-se para animais. Por muito que seja uma afirmação triste numa 
sociedade que precisa que os animais de estimação substituam as 
pessoas, é a realidade da vida. 

A um sem-abrigo na interseção de Lakeshore e Jameson, enquan-
to pedia esmola, foi-lhe pedido que descrevesse o seu animal de 
companhia. Ele disse “O meu cão é a minha vida e eu não tenho mais 
ninguém. Tem olhos amarelos lindos, com linhas de rímel nos lados, 
as suas orelhas são caídas e a cara enrugada com pele pendurada. As 

suas patas são enormes e a sua cauda longa. Olha-me com amor e eu 
nunca o abandonarei para ir para um abrigo onde ele não possa ficar. 
O meu cão sofre comigo, somos iguais”. A maioria não pode descre-
ver a sua companhia humana da mesma forma. 

Histórias verídicas como esta são exemplos puros dos sentimentos 
genuínos da ligação entre um homem e um cão, que precisam um do 
outro. Os animais garantem uma escapadela onde há a necessidade 
de amor incondicional. Providenciam visão àqueles que não conse-
guem ver e ocupam um lugar onde poderia estar um ser humano. 

Existem, claro, fatores prejudiciais de ter um animal de estimação. 
O custo dos cuidados e a atenção exigida constantemente são fatores 
que condicionam muitos quando pensam ter animais de companhia. 
Várias pessoas adotam animais perigosos e/ou exóticos sem pensar 
nas consequências ligadas às obrigações, caso os animais causem al-
gum dano aos outros. Os donos irresponsáveis deveriam ser banidos 
de ter animais de estimação que espelham o seu próprio comporta-
mento agressivo. 

Apanhar as necessidades do seu cão com um saco plástico é sem-
pre uma fonte de entretenimento. Sempre me perguntei para onde 
vão todas as fezes e sacos plásticos sem serem reciclados. Não deixe 
que a Greta descubra. 

Esta manhã, vi pessoas a passear os seus cães na neve e gelo. 
As pessoas completamente protegidas com pelo e outros mate-
riais de proteção e os cães descalços. Pergunto-me se o cão esta-
va a apreciar o passeio. 

Observo frequentemente as pessoas e os seus cães. Parecem adotar 
as personalidades um do outro. Quando é o cão que vai na frente do 
dono, quem é que está a passear quem? 

Porque é que além dos cães, não há outros animais a serem pas-
seados, carregados ou vistos na rua? Parece que, para além dos cães, 
os outros animais não importam muito, então para quê chatearmo-
-nos? Livre-se desse porco de estimação, que pode ser mais feliz 
como costeleta de porco. 

Deveria ser iniciada uma campanha para se adotar os Gansos Ca-
nadianos como animais de estimação. Devem existir suficientes para 
serem entregues um a cada pessoa no Canadá. Se todos passearmos 
um e apanharmos os seus excrementos, os nossos parques e passeios 
podem finalmente ser utilizados por humanos. Adote o seu ganso e 
faça a sua parte pelo Canadá. Aqui Ganso, Ganso!
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Pets require “commitment, time and money”
Owning a pet can get expensive, and un-
less you set out a monthly and annual 
budget, it’s hard to pinpoint how much 
a new pet will cost you. Time and com-
mitment are also a must when you are 
thinking about getting a pet. But owners 
agree: the price is worth it!

One 2018 report by RateSupermar-
ket.ca found that the average cost 
of a puppy in the first year was 

about $2,600. But this all depends on the 
dog — the age, the breed, the size — as well 
as the habits of the owner. 

The budget has to include food; vacci-
nes; medical bills; insurance; accessories 
like boots, hats and coats and, of course, 
unexpected costs.

Alyssa Lima became a veterinary in 2014 
and now she works on Beattie Animal Hos-
pital. Alyssa grew  with animals on her fa-
mily’s farm and now she can’t image her 
life without her dogs.

Milénio Stadium: How much does it cost to 
own a pet here?
Dr. Alyssa Lima: Pet ownership does re-
quire some financial commitment. The-
re are many different costs that can arise 
when owning a pet, some are unexpected 
such as emergencies and medical condi-
tions, and others are basic like vaccines 
and food.  It is important to always save a 
money for those unexpected situations and 
also do regular veterinary visits in order to 
maintain good animal health.  

MS: What are the basic responsibilities of 
pet ownership?
AL: Most family pets require basic yearly 
examinations with a veterinarian to make 
sure the pet is healthy and to update vacci-
nes. Dogs and cats have core vaccinations 
that are very important for their health 
such as the rabies vaccine. It is also im-
portant for owners of puppies and kittens 
to get their animals spayed or neutered, in 
order to prevent unwanted pregnancies, 

behavior issues and certain health condi-
tions which can be linked to animals not 
being spayed/ neutered. 

MS: Do Canadians treat well their pets, or 
some owners are negligent?
AL: More and more Canadian families 
think of their pet as part of the family, so 
most people treat them very well!  Cana-
dians overall want to keep their pets ha-
ppy and healthy, but unfortunately there 
are some who are not financially capable 
to keep up with some of the needs of these 
pets. Some people have too many animals 
at once, making it difficult to provide care 
for all of them, and in some cases of neglect 
it is because the costs of these animals’ me-
dical conditions are too expensive to af-
ford. I like to think that anyone who owns 
an animal owns it because they love them 
and want to treat them well, but the reality 
is that there are some unfortunate case that 
can develop into neglect.

MS: Pets may prevent allergies in kids? 

AL: Allergies are related to a person’s im-
mune system – the stronger the immune 
system and the more exposed it is, typically 
the stronger and more resistant that person 
is to illness or allergies.   Allergies are not 
necessarily a sign of a weak immune sys-
tem, but rather an immune system that is 
more sensitive to certain triggers. Exposu-
re to animals make help to create a stron-
ger immune system for children, however, 
there are some children who have allergies 
right from birth. There are certain breeds 
however that trigger less  allergies in chil-
dren, and these breeds are typically prefer-
red for families who have strong dog or cat 
allergies. 

MS: Extreme cold or heat can kill pets?
AL: Absolutely! Just like people, these 
extreme temperatures can kill animals. 
When it gets too hot outside, people can 

dress in shorts or t-shirt to help cool down. 
Animals however are always wearing their 
fur coat and cannot take it off, so overhea-
ting becomes a very big problem. During 
hot summers it is important to make sure 
pets have access to cool water, shade and 
protection from the sun. Do not walk them 
on hot pavements or during the hottest ti-
mes of the day. Animals should NEVER be 
left in a hot car for any period of time as this 
can be deadly for them.  During the winter, 
very cold temperatures can cause frost bite 
and freezing if an animal has no access to 
shelter or heat, especially for animals that 
do not have thick fur. If the temperature is 
too hot or too cold for a person, then it is 
usually or too cold for a pet.

MS: I read that you love Australian She-
pherds. Do you have any pet by chance?
AL: I LOVE Australian Shepherds! They 
are a very smart and loving breed! I have 
a 2-year-old Australian Shepherd named 
Merlot and an 8-year-old Wheaten Terrier 
named Mojo. They bring so much happi-
ness to my life and are a source of uncon-
ditional love.  They have silly personalities 
and we love to go for hikes and play with 
the ball at the park.

MS: You grew in a farm and you have 
experience working with cows, horses, 
birds, cats and dogs. What type of skills did 
you developed at this time?
AL: I was lucky as a young girl to grow up 
on a family farm and around a variety of di-
fferent animals. This taught me respect for 
all types of animals and to learn their beha-
viors. I learned how to care for each ani-
mal and learned how to take care of each 
of their unique needs. I was able to learn 
what was different and what was similar 
between the different species. For exam-
ple, although horses and dogs are very di-
fferent from each other, they both love to 
work hard for their owners and they both 
love to be spoiled with treats! 

MS: Do you have any advice for someone 
that is considering to get a pet.?
AL: Introducing a pet into your family can 
be very rewarding as they are constant 
companions that provide love and ha-
ppiness and teach children how to grow 
up and learn to respect and love animals. 
They are a wonderful friend and compa-
nion for elderly people who live alone and 
need some company. They are however a 
responsibility that requires commitment, 
time and money.  Think of the cost of 
owning a pet very similar to owning a car. 
A car needs money for gas and for oil chan-
ges or else the car will shut down or not 
run properly.  An animal is the same thing 
– they need vaccines to keep them healthy 
and a proper diet to keep them active and 
strong. When something happens to your 
cars engine or it starts making weird sou-
nds, you take it to the mechanic to fix. The-
re is always a price associated with fixing 
the car. The same thing is true for your pet. 
When your pet is sick, a responsible owner 
needs to save money to bring their pet to a 
veterinarian to have it tested and treated.  

What’s more important about animals 
is that they cannot tell us what they need 
or how they feel, so as owners we need 
to make sure we are aware of their needs 
and when something is wrong.  Speaking 
to your veterinarian may help in creating 
a financial plan that will ensure you know 
exactly what types of cost are associated 
with owning a pet and veterinarians are al-
ways more than happy to be there for you 
and your pet.  

I strongly believe that animals enrich our 
life and offer us so much love and happi-
ness. They bring joy into our lives and fill 
our days with laughs and kisses.  I couldn’t 
image my life without my dogs and as a 
veterinarian, I am always so happy to see 
families and their beloved pets leave my 
clinic with smiles and wagging tails! 

Joana Leal/MS
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“Dogs don’t judge”
Therapeutic Paws of Canada (TPOC) is a 
national Non-Profit volunteer organization 
providing dog and cat visitation resources 
for human need, such as physical, mental, 
educational, motivational, and/or social-
ization. The organization provides regular 
visits to hospitals, senior residences and 
schools and exists since 2002.

We know that, thousands of years 
ago, our ancestors likely kept 
some wolves around. They may 

have captured them young, domesticated 
them and found that they were useful for 
hunting. Gradually they became tamer 
companions and evolved into dogs. This 
could have been as early as 27,000 years 
ago. Ever since, humans have had dogs 
around, and keeping a pet has become a 
common part of many cultures.

TPOC believes that dogs can help pa-
tients to recover from a surgery or kids to 
improve their reading. Kimberly Hunter 
works on TPOC has a team leader.
Milénio Stadium: What is TPOC, who 
works here and how does it survive?
Kimberly Hunter: TPOC has a mission to 
provide caring and supportive visits and 
interaction with certified therapy teams 
consisting of a volunteer and their ther-
apy dog/cat. TPOC partners with a variety 
of institutions in the community to pro-
vide the services of our volunteers wher-
ever there is a need. Our certified ther-
apy teams may visit hospitals, retirement 
residences and long-term care facilities, 
adult day centres, community living cen-
tres, women’s shelters, universities and 
colleges. Our child certified teams may 
also visit these facilities with the addition 
of schools, libraries and children’s centres 
including hospitals and care facilities.

Our objectives are: provide a profession-
al and robust organization to support our 
mission; provide a high standard of evalu-
ation and guidance to our teams to ensure 
they are provided with clear and con-
sistent guidelines for visiting; ensure our 
clients receive the best possible experience 
when visited by our teams; conduct all vis-

its in a safe and positive manner. TPOC is 
a non-profit organization - we depend on 
donations and sponsorship. There’s no fee 
for any TPOC programs, none of our mem-
bers, team leaders or board of directors re-
ceive any form of compensation.
MS: Is there any volunteer guideline that 
we must follow to be enrolled with TPOC?
KH: We do not train dogs or people, but 
we do evaluate our prospective teams 
to ensure their ability to do well in ther-
apy work. Our handlers are all carefully 
screened volunteers who work with their 
own family pet to provide therapy visits. 
They have a set of rules to follow for both 
themselves and their dog. They must also 
provide a current police records check. 
MS: What does a Team Leader do?
KH: A Team Leader is responsible to receive 
and respond to all inquiries from public fa-
cilities to new candidate inquiries.  They 
set up visiting programs in schools, librar-
ies, hospitals, LTC facilities and handle all 
of the insurance requirements.  They set up 
evaluations, complete the onboarding pro-
cess for new candidates and place them in 
compatible facilities.  They organize fund-
raising events, etc.
MS: TPOC works with dogs and cats. Is dog 
therapy different from cat therapy?
KH: No, they both do the same. 
MS: What are the main benefits of animal 
therapy?
KH: Our dedicated volunteers help make 
life better for seniors with regular pet vis-
its. The medical establishment recognizes 
the benefits of therapy dog and cat pro-
grams. Connections with pets help to calm 
agitated residents and stimulates wonder-
ful conversations.
Recovery from surgery is accelerated when 
there is continued contact with a pet. The 
positive impact of our program on the day-
to-day life of seniors in our community 
cannot be calculated.

Many of our teams provide support to 
special needs classrooms in both elemen-
tary and secondary school. The tasks they 

perform vary greatly depending on the 
needs of the individual students however 
the underlying principle continues to be 
the presence of the pets improving the 
quality of life for students and staff alike.

Although PAWS Rooms are more often 
held in Universities and Colleges, our 
Child Certified teams may visit Secondary 
Schools to provide stress-reducing visits 
and a way to refocus around exam time.

Paws To Read ® matches child certified 
therapy dogs and handlers with children 
who struggle to read.

Kids read to the dogs and are encouraged 
to pick books they think the dog would like 
to hear. Our dogs provide undivided atten-
tion to the kids as they read aloud.

Studies have shown that reading to dogs 
encourages confidence and boosts self-es-
teem in children who struggle to read aloud 
in class, therefore boosting their literacy.

As you can see our programs are all prov-
en to help people feel better.  Dogs don’t 
judge, they love and care unconditionally.  
MS: TPOC has two types of programs, 
seniors and child programs. How do they 
work, anyone can apply, in which areas 
we can find them, outside of Toronto, etc?
KH: Volunteers (handlers) and dogs are 
evaluated, if they pass, they proceed to vis-
it seniors in long-term care facilities, hos-
pital, etc. They must visit for six months 

with adults and seniors. At which point 
they can complete a second evaluation 
with their dog or cat and if they pass, 
they can then visit with kids, Sick Kids 
Hospital, Ronald McDonald House, 
schools, reading programs.
MS: Who trains the animals and what kind 
of train do they get?
KH: We do not train.  All candidates are 
personal pets. We evaluate them based on 
their temperament.  Social skills, calm de-
meanor, etc. My dog and I started by acci-
dent: I had a very close friend in palliative 
care at Sunnybrook Hospital, my dog and I 
was there every day. Nurses started asking 
if I could take my dog to see their patients. 
I was then introduced to Therapeutic Paws 
of Canada, I went through the evaluation, 
visiting at long term care home in Etobi-
coke. The following year we passed the 
evaluation to visit with children. 
MS: How many people do you help every 
year and how many people did you helped 
since 2002, when TPOC was created?
KH: They started with six members - the 
founding member was Jay Sauvé, today she 
is the chairperson of the board of directors. 
I’m sure over all the years we have touched 
a million people, patients, children, fam-
ilies, nurses, doctors. All our special visits 
that we do every year.  

Joana Leal/MS

James Isaac tem nove anos, é autista e 
possui um companheiro inseparável: Mahe, 
um labrador.

A organização Assistance Dogs New 
Zealand Trust treinou Mahe por seis 
meses, desde que ele era um filhote, 

para ajudar crianças com autismo. Devido 
ao seu comportamento calmo e por ser ex-
tremamente dócil, o labrador rapidamente 
transformou a vida do garoto desde que che-
gou,três anos e meio atrás.

Antes disso, Michelle, a mãe do garoto, 
contou que era extremamente difícil sair de 

casa com ele: “Nós não podíamos nem mes-
mo ir a um café como uma família. James 
ficava muito ansioso e queria sair imediata-
mente. Mas, desde que Mahe chegou, James 
consegue sentar e ficar nos esperando ter-
minar o café.” E por causa desse vínculo tão 
forte entre os dois, o labrador foi autorizado a 
acompanhá-lo numa ressonância magnética 
para diagnosticar a causa das convulsões que 
vinha sofrendo. “Ele estava apenas olhando 
para James, e olhando realmente preocupa-
do”, disse a mãe ao observar que durante o 

procedimento que James estava sob efeito de 
anestesia geral o melhor amigo não saiu dali e 
ainda ficou conferindo se tudo ocorria bem. O 
momento foi comovente e os pais registraram 
tudo. Mahe tratou logo de se aconchegar bem 
pertinho de James até mesmo na maca.

Os cães podem ser ensinados a distrair 
os seus companheiros, avisar os outros 
membros da família de um evento inespe-
rado ou até mesmo rastrear pessoas desa-
parecidas e objetos.

Mahe  significa “Dom de Deus” - o cachor-

ro não só acalma o garoto como também foi 
treinado para mantê-lo protegido. Quando 
estão fora de casa, James é preso por uma cor-
da ao cachorro, se ele começa a correr muito 
ou vai muito longe, o amigo senta e não cede.

“Há uma mágica que acontece entre uma 
criança com autismo e os cães, eles acalmam 
as crianças. As crianças mantêm contato vi-
sual com o cão muitas vezes mais do que com 
seus próprios pais e irmãos”, explica Wendy 
Isaacs, gerente da organização.
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Labrador de menino autista não 
sai de perto dele nem no hospital

Kim Hunter, da Therapeutic Paws of Canada, a segunda à direita
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No mundo dos afetos quem é patudo é rei

Vivemos um tempo em que o ser hu-
mano parece ter tomado consciên-
cia de que o respeito pela natureza e 
pela diversidade animal é essencial 
para a sua própria sobrevivência. Fi-
nalmente! Começam a ficar cada vez 
mais distantes os tempos em que os 
chamados animais de estimação, não 
eram propriamente bem estimados. O 
cão ou o gato tinham apenas uma fun-
ção utilitária – servir de algum modo 
o seu dono. O cão era de guarda e o 
gato caçava os ratos. Não havia idas 
ao veterinário, a comida estava muito 
longe das preocupações com os nu-
trientes ou vitaminas e o conforto era 
procurado numa cabana que de con-
fortável não tinha mesmo nada. 

Estamos numa nova era, sem dúvida. 
Os animais, que amam de forma in-
condicional, que não reclamam nada, 

que nos confortam, que não nos traem, es-
tão a tornar-se o centro da vida de muitos 
humanos. Literalmente. A vida passa a estar 

absolutamente dominada pelo cão que pre-
cisa de ir à rua, mesmo que esteja a nevar e 
temperaturas nada convidativas a passeios. 
O gato passa a ser o dono de casa, toma conta 
do sofá, da cama. São tratados como mais um 
elemento da família, o único que dá pulos de 
contentamento quando, ao fim do dia, che-
gamos a casa. A “humanização” dos animais 
é cada vez mais uma realidade – são poucos 
os que ainda se chamam Patusco, Fofinha, 
Tareco ou Bobby, agora temos cada vez mais 
Lucas, Rita, Zeca, Joana… - já não há “vem cá 
ao dono”, agora é mais “vem cá ao pai”.

Nesta edição do Milénio Stadium ten-
tamos perceber como e porque este novo 
mundo está a transformar-se, cada vez mais 
num imenso Reino dos Patudos. Nos dias de 
hoje, os animais têm, de facto, uma impor-
tância crucial na vida em sociedade – per-
cebe-se, por exemplo, como cada vez mais 
ajudam em tratamentos de vários tipos de 
doença ou deficiência. Ajudam na supera-
ção da dor emocional, mas na hora da parti-
da deste mundo deixam os seus companhei-
ros dilacerados com a dor da sua perda. Na 
entrevista que nos concedeu, Tiago Souza 
(psicoterapeuta) ajuda-nos a concluir que a 
chave para se entender tudo isto passa por 
duas palavras – afeto e emoção.

Milénio Stadium: Na sua perspetiva de 
psicoterapeuta, pode dizer-nos o que pen-
sa da relação que o ser humano estabelece, 
hoje em dia, com os animais de estimação?
Tiago Souza: A relação dos seres humanos 
com os animais é de longa data. Os cães, 
por exemplo, são descendentes dos lobos, e 
nossa relação com eles data de há, aproxi-
madamente, 20.000 anos. De uma relação 
de mútuo benefício (comida fácil para eles 
e proteção para nós), nós evoluimos como 
espécie, e começamos a estreitar os nossos 
laços afetivos o que, do ponto de vista emo-
cional, é fundamental para sobrevivência.  
É uma relação muito importante para nós 
humanos, social e emocionalmente.

M.S:  Esta “humanização” dos animais, 
que cada vez mais se observa na sociedade 
de hoje em dia, poderá relacionar-se com o 
amor e o carinho que os animais dão, sem 
pedir nada em troca?
TS: Nós como humanos tendemos a pro-
jetar a nossa vida interior em tudo e todos 
ao nosso redor. Muitas vezes os animais 
são como uma tela branca, onde projeta-
mos nossos desejos, frustrações e necessi-
dades. Como todos necessitamos de amor, 
companhia, afeto e aceitação, os animais 
cumprem esse papel nas nossas vidas, es-
pecialmente em momentos de dificuldade. 
Podemos “conversar” com eles, e eles não 
julgam, para dar um exemplo. Isso dá-nos 
seguranca, o que muitas vezes nos falta nos 
relacionamentos interpessoais.

MS:  Do ponto de vista emocional, qual é a 
vantagem de ter um animal em casa? Di-
zem, por exemplo, que os gatos funcionam 
como antidepressivos…
TS: O que cada animal representa para nós é 
subjetivo. Num sentido amplo, eles são uma 
ótima companhia, ajudam-nos a praticar 
afeto, carinho, de maneira segura e previsi-
vel, ajudam a compensar a solidão para mui-
tos e muitas, e também colaboram para nos 
dar confiança que nos permita exercer o cui-
dado a outro ser vivente. Isso pode ter uma 
função terapêutica secundária, como aliviar 
sintomas emocionais negativos.

MS:  A propósito… os animais são cada vez 
mais usados como elementos essenciais 
em alguns processos terapêuticos – estou 
a lembrar-me dos autistas, por exemplo. 
Da sua experiência profissional o que pode 
dizer-nos sobre isto?
TS: Cães e cavalos são muito usados em 
atividades terapêuticas, pelos mesmos 
motivos que mencionei: são criaturas que, 
quando dóceis e treinadas, nos deixam pra-
ticar o afeto de maneira segura e sem inti-

midação. A terapia com equinos também 
ajuda na coordenação motora e o ambiente 
colabora para uma experiência de mais co-
nexão com a natureza. Os animais em tera-
pia sao ótimos elementos que nos ajudam a 
expressar emoções com segurança.

MS: O que leva alguém a ter na sua casa, 
como animal de estimação, espécies exóti-
cas cujo habitat natural não é, certamente, 
um apartamento ou uma casa? (por exem-
plo, cobras…)
TS: Nós queremos ser diferentes e únicos, o 
que nos ajuda a definir a nossa identidade. 
Animais exóticos são uma maneira que as 
pessoas encontraram para expressarem a 
sua identidade, as suas excentricidades, e 
os seus valores. Eles são uma extensão da 
nossa personalidade. Em casos específicos, 
alguns animais comumente considerados 
perigosos são como um escudo, afastando 
pessoas do convívio dos donos. É um meca-
nismo de defesa, pela pessoa ter dificulda-
de em se relacionar com outros humanos.

MS: Para muitas pessoas a dor da perda de 
um animal é imensa e profunda, há quem a 
compare à perda de um familiar próximo. 
Como se explica esta analogia?
TS: Emoções são necessárias para a nossa 
sobrevivência. Os objetos de afeto variam, 
mas os nossos sentimentos têm a mesma 
origem, e causam o mesmo efeito. A dor da 
perda é sentida por nós quando perdemos 
alguém, ou um animal, ou mesmo quan-
do mudamos do bairro em que crescemos. 
Quando nos ligamos a um animal, a sua 
perda causa-nos uma dor análoga à da per-
da de qualquer ente querido. Afinal, preci-
samos sentir. É o que nos faz viver plena-
mente. E muitas vezes são os animais que 
nos ajudam a viver uma vida mais plena 
emocionalmente.

Madalena Balça/MS
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Há cada vez mais serviços que contri-
buem para a qualidade de vida de ani-
mais domésticos e respetivos donos. 
E ao que parece esse incremento de 
atenção e bem-estar proporcionado 
aos animais tem mostrado resulta-
dos: a esperança média de vida dos 
animais de estimação tem aumentado 
nos últimos anos. 

Hoje em dia encontramos uma série de 
possibilidades para que a nossa vida 
enquanto donos seja facilitada e, por 

outro lado, a dos nossos peludos seja subs-
tancialmente melhorada. Hotéis para cães, 
serviços de petsitting, veterinários, escolas 
de treino, grupos de cãominhadas, banhos e 
tosquias ou mesmo serviços fúnebres. 

Porque não queremos que lhe falte nada, 
nem a si nem ao seu animal de estimação, 
resolvemos trazer-lhe informação sobre 
alguns dos inúmeros serviços disponíveis 
para o seu patudo.

Catarina Balça/MS

Todos aqueles que têm um animal de es-
timação querem dar-lhe o melhor sempre 
que possível. Se tiver condições, porque 
não levar o seu amigo peludo a um spa es-
pecializado em animais de estimação? 

Imagine o seu amiguinho instalado 
numa suite de luxo com zona interior e 
exterior, televisão, sofá, ventoinha, câ-
mara com transmissão para o smartphone 
do dono. Passeios bi-diários de uma hora, 
uma ida ao rio caso esteja em Portugal ou 
uma ida ao lago caso esteja no Canadá, 
treinos e atividades de sociabilização e 
“cidadania”. No fim do dia, uma video-
chamada para os donos e uns miminhos 
antes de dormir, numa cama grande e 
fofa. Jardim de inverno e jardim de verão 
para gatos, todas as suites com janela para 
a rua, grooming diário…

São muitos os tratamentos que pode 
encontrar num spa para animais. Vamos 
começar por lhe falar da sessão de relaxa-
mento e depois explicamos variadas ou-
tras opções: 

• Sessão de spa para cães: Sim, os criadores 
do spa para animais não perdem nenhum 
detalhe e, da mesma forma que nos spas 
para humanos, também existem sessões 

para cães. Nelas os peludos são levados 
para cabines de hidromassagem e, em 
seguida, desfrutam de um banho de esfo-
liação que abre os poros e tonifica a pele. 
O seu peludo sairá novinho em folha de-
pois de passar por todo o processo.

• Talassoterapia: Este tratamento utiliza 
algas e água do mar, aplicadas como um 
bálsamo no animal. Ajuda na prevenção 
de doenças e contágio por bactérias.

• Bambu japonês: Limpa, desodoriza, é anti-
bacteriano e previne doenças. Assim como 
a talassoterapia, é aplicado como um bál-
samo. Além de ser benéfico para a saúde do 
animal, o pelo e a pele ficarão incríveis.

• Banhos aromáticos: Graças ao olfato 
muito apurado, os banhos aromáticos 
são ótimos para os animais de estima-
ção. Os aromas ajudam no relaxamento 
e o olfato desenvolvido fará com o que o 
processo seja mais rápido.

• Banho de ozono: Esta é uma novidade 
também no mundo humano. Quem ama 
os cães não perde a oportunidade de ofere-
cer este banho também aos animais de es-
timação. O banho de ozono oxigena a pele 
e mata qualquer bactéria ou parasita que o 
seu cão possa ter. Além disso, a secagem é 
feita numa cabine fechada com a utilização 
de uma toalha, evitando que o animal pas-
se pelo processo que tanto odeia: o secador.

• Sessão de beleza para gatos. Os cães não 
são os únicos que podem aproveitar o spa 
para animais. Os gatos também contam 
com serviços de cabeleireiro que os dei-
xarão lindos e perfumados.

Os cães e os gatos conseguem fazer al-
guns dos seus próprios cuidados de hi-
giene e cuidar do seu pelo. Conseguimos 
vê-los regularmente a lamber o pelo, a 
tentar remover a sujidade e muitas vezes 
vimos os cães até a puxar com os dentes 
qualquer corpo estranho que esteja agar-
rado à pele. Mas a verdade é que precisam 
de ajuda para manter o pelo e a pele em 
ótimo estado - escovar os seus animais é 
uma parte importante de ser um proprie-
tário responsável.

Há sempre pelo emaranhado que atrai 
e fixa sujidade, parasitas (como as carra-

ças) e os restos de comida e lixo. Quando 
o pelo do seu animal está emaranhado, há 
risco de se danificar a pele e de se desen-
volver doenças. 

Todos sabemos que o pelo, de um cão ou 
de um gato, pode ser uma armadilha para 
as pulgas ou carraças, uma vez que lhes 
oferece um esconderijo perfeito para que 
se multipliquem, causando danos à pele e 
saúde do cão. 

Cuidar das unhas do seu cão ou do seu 
gato faz parte do processo de higienização. 
Alguns passeiam e correm bastante em su-
perfícies ásperas, como calçadas ou estra-
das onde as unhas vão sendo desgastadas, 
sendo necessário prestar especial atenção 
à unha interna que não toca no chão. Mas 
muitos passeiam e correm em superfícies 
mais suaves, como terra, areia ou relva 
que não ajuda a desgastar as unhas. Se es-
tas ficarem muito longas eles podem ma-
goar-se e ter dificuldades em caminhar. 
Verifique e corte, ou leve o seu animal a 
cortar, as unhas periodicamente.

Há ainda centros veterinários que ofe-
recem terapias integrativas aos animais, 
como acupuntura e ozonoterapia, e tam-
bém consultas de nutrição animal.

As clínicas contam com especialistas 
em acupuntura veterinária, preparadas 
para atender cães e gatos que necessitem 
de tratamentos neurológicos e articulares 
para alívio de dor e inflamação ou para 
melhorar o sistema imunitário.

Outro tratamento diferenciado é a ozo-
noterapia. A técnica utiliza as proprie-
dades do ozono com fins médicos como 
melhorar a circulação sanguínea e a oxi-
genação dos tecidos; aumentar a respos-
ta imunológica do organismo; estimular 
a cicatrização e, entre outros benefícios, 
ainda apresenta propriedades viricidas, 
bactericidas e fungicidas.

Existem ainda muitos locais onde é 
possível comprar refeições caseiras sau-
dáveis, snacks vegetarianos, alimentação 
antioxidante sem conservantes ou produ-

tos terapêuticos à base de ervas.
Em Portugal, na zona de Cascais, existe 

uma clínica que é certificada como Cat-
-Friendly Clinic e tem um spa para cães e 
gatos que apenas utiliza produtos naturais 
e vegan. “Tentamos associar-nos a marcas 
com a mesma filosofia que nós, sendo que 
dispomos ainda no centro de uma gama de 
champôs vegan, ecofriendly, cruelty-free 
e com embalagens recicláveis. Além dis-
so, dispomos de uma gama de ração com 
alimentos bio, sacos para dejetos compos-
táveis e biodegradáveis, e ainda uma linha 
de brinquedos para cão e gato feita à base 
de produtos reciclados”, explica a Dra. 
Sónia Monteiro Diniz, da CascaisVet.

Já se imaginou sem lavar os dentes duran-
te toda a vida? Será que cuidamos realmente 
da saúde oral dos nossos animais de estima-
ção? Pensa que o mau hálito do seu cão é só 
desagradável? A patologia oral pode desen-
cadear problemas sérios de saúde, nomea-
damente renais, cardíacos e hepáticos!

A grande maioria dos tutores de cães e 
gatos não tem o hábito de lavar os dentes 
aos animais de companhia! Muitas vezes 
nem sequer existe o hábito de verificar o 
estado da boca e dos dentes, o que permi-
tiria identificar problemas de saúde oral 
numa fase mais precoce.

É muito importante habituar os animais 
em idade jovem a deixarem escovar os dentes 
e a deixarem verificar o estado dos mesmos.

O processo de habituação à escovagem 
deve ser lento, gradual e pautado por in-
centivos. Devemos começar por apresen-
tar a pasta de dentes adequada à espécie, 
depois massajar levemente os dentes, a se-
guir apresentar a escova com pasta. Iniciar 
o processo pelos dentes caninos e molares, 
continuar com os incisivos e só no final 
tentar escovar a face interna dos dentes.

Quando não for possível, podem usar-
-se métodos alternativos, como barras, 
snacks, outros. Os principais sintomas de 
patologia oral passam pela halitose (mau há-
lito), tártaro, gengivite e relutância (dor em 
mastigar ou comer).

Caso considere esta tarefa de higiene 
muito complexa, não se preocupe: existem 
clínicas veterinárias prontas para o ajudar.

Para animais   estimados!
muito 

bem

SPA PARA ANIMAIS

GROOMING

MANICURE

ACUPUNTURA, 
OZONOTEROAPIA 
E NUTRIÇÃO ANIMAL

HIGIENTE ORAL
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Curiosidade
Sabia que os animais podem ter apare-

lhos ortodônticos? É verdade! Por vezes 
os animais podem necessitar de usar apa-
relhos para corrigir a posição dos dentes. 
Estes procedimentos devem ser realizados 
por médicos veterinários especializados. 
São realizados por motivos de saúde, e não 
por motivos estéticos apenas!

O universo dos podcasts teve um cresci-
mento exponencial nos últimos dois anos. 
Mas agora resolveu subir a fasquia e ser, no 
minino, original. No início desta semana, 

o Spotify começou a oferecer o “My Dog’s 
Favourite Podcast”, projetado para man-
ter o animal calmo quando deixado sozi-
nho em casa. Cada um tem cerca de cinco 
horas de duração.

E por que razão um podcast para cães? 
Porque segundo uma análise feito pelo 
Spotify, 74% dos donos de animais to-
cam música para os animais de estima-
ção e 80% acham que os seus cães gos-
tam de música.

Com os animais domésticos a fazerem 
cada vez mais parte do “núcleo familiar”, 

os hotéis para animais são um empreendi-
mento em expansão, porque nem sempre 
é fácil encontrar alguém que tenha dispo-
nibilidade para ficar com os peludos. Por 
isso, os hotéis para animais surgem para 
resolver esse problema - trata-se de um 
estabelecimento que pode compreender 
o alojamento, mas também as atividades 
de treino, tratamentos necessários e ga-
rantia de um bom descanso para os ani-
mais de companhia. 

O Day Care para animais é uma opção 
que socializa e diverte o animal de esti-

mação, ao mesmo tempo que deixa o dono 
tranquilo - mudanças e compromissos 
acontecem na vida de qualquer dono, e 
às vezes cuidar do peludo durante o dia 
torna-se uma tarefa complicada. É sabido 
que deixar um animal sozinho por muito 
tempo em casa pode causar stress e de-
pressão nos bichinhos, e também pode 
levá-los a destruir as coisas pela casa para 
aliviar essa solidão. Para evitar que os do-
nos deixem os animais sozinhos em casa 
durante o dia, foi inventado o Day Care 
para animais - uma creche que possui toda 
a infraestrutura necessária para o peludo 
se divertir e interagir com outros animais, 
assim como opções de brinquedos e am-
bientes onde ele possa ficar sozinho se for 
essa a melhor opção.

SPOTIFY PARA CÃES

HOTEL PARA ANIMAIS DAYCARE PARA ANIMAIS
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A importância 
de um amigo leal 
de quatro patas

Como poderei descrever o meu melhor amigo?...

O Lucky foi-me apresentado quando tinha 5 meses de ida-
de. Que posso adiantar? Amor à primeira vista. Um mon-
te de pele fofa a sorrir para mim e para as minhas filhotas. 

Já tinha sido “batizado”, mas sabia que era mesmo sortudo por se 
cruzar connosco - a Claudia com dois anos e a Andrea com seis. 
Pularam de alegria Mami, Mami. Fica com ele para nós...

Mal sabendo eu que o menino Lucky seria o meu melhor amigo.
Passamos por tanto juntos. Cresceu junto com as minhas filhotas. 

Esperava por mim quando eu chegava a casa, sentava-se em cima 
dos meus pés no escritório quando eu preparava o meu trabalho 
para o dia seguinte...

Nunca me pedia nada... só que brincasse e lhe desse atenção. O 
que fazia assim e como podia. Amigo fiel. Sempre ali. Defendia-
-me, fugia quando eu me descuidava e apanhava a porta aberta. 
Curioso. Ia passear e, inúmeras vezes, percorria a vizinhança a 
chamar pelo Lucky. Chegaram-me a trazê-lo à porta, pois resolvia 
ir conhecer e ver o que se passava lá fora.

Ai o meu Lucky....
Todos os meus ouvintes da Chin conheciam o Lucky. 
Cachorro alegre. Feliz, irrequieto.
Sempre ali. Vivemos juntos. Tantas e muitas situações. Co-

nhecia quem me queria bem e latia a quem não gostava ... o meu 
Lucky.

Assim passaram quase 18 anos. Isso o meu Lucky viveu quase 18 
anos. E quando partiu foi com toda a dignidade que um ser huma-
no deveria de ter.

Um padre amigo meu rezou-lhe uma missa. O veterinário tratou-
-o com todo o respeito e assim o Lucky despediu-se de quem mais 
gostava. De mim e das minhas meninas. Ficou sepultado no nosso 
jardim...

Lucky. O filho que nunca tive.
Sempre no meu coração.

Cristina Da Costa
Crónica
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The question of whether to get a pet or not 
has loomed over our household for many 
years…let me rephrase that…the question 
of whether to get a pet or not has been 
asked many times over the past 15 years, 
with the same results every time.

“Daddy, can we have a dog?” 
“You know the answer. No pets.”
Every time but one that is. The last 

time, the question was posed differently 
and by a different person—my wife Isabel.

“How upset would you be if we got a 
dog?” My mind raced. Was I coming home 
to a dog? Was this a test of some kind?

My answer was cautious, “What did you 
get?”.

“Nothing, I thought since you work late 
so many nights…and the kids have always 
wanted a dog…and you had your way for 15 
years…and you won’t have to do anything…”

“Stop.” I was a broken man—it had been 
15 years of begging. “Go ahead, get the dog.”

I hadn’t given her a chance to get to use 
their secret weapon, “We’ll name him 
Bowie.”

Turns out the ever-efficient Isabel had 
already done some research and decided 
that the perfect breed that would suit our 
lifestyle was the Yorkiepoo (the person in 
charge of naming should be fired). Shortly 
after she found a kennel and scheduled a 
visit where the young (and yet unnamed) 
Bowie had just been born on September 
24, 2017. Within days I was reluctantly on 
a two hour drive with my wife and daugh-
ter to select the newest member of the 
family—they wanted to make sure I was 
happy with the selection, fair enough.

I stood quietly at the door, hands in pock-
et, as the breeder and her two peculiar look-
ing children introduced Isabel and Maya to 
the litter. They asked questions and mes-
saged photos to Noah to get his opinion. 

“Which one do you like dad?” 
Honestly, I didn’t care and I’m pretty 

sure my body language was exuding that 
sentiment. “Not the white one. White dogs 

always look dirty. Get the black one…I like 
black”. Very scientific…I can be a real ass.

The next few months were filled with an-
ticipation and the house was prepared for 
the new puppy—a crate, bed, toys, food, 
sweaters. “What are the sweaters for? You 
know he’s born with a coat, right?” Did I 
mention I can be a real ass?

November 26, 2017 was the day Bowie 
came home. Isabel and I did the two hour 
drive and met breeder lady and her pe-
culiar looking children at a McDonalds’ 
parking lot near her house. I went in to get 
us some coffee while Isabel conducted the 
exchange—the money for the puppy—and 
since I was hungry, I added a cheese burger 
to the order. When I arrived at the car, Isa-
bel was already there with Bowie sitting on 
a blanket, shivering in her lap—obviously 
confused by the recent chain of events. As 
I sat next to them unwrapping my cheese-
burger he seemed to perk up, which made 
me feel bad—that feeling you get when 
you’re in a restaurant and you see a home-
less person standing outside the window. I 
still wonder if that burger is the reason he 
runs to the kitchen every time we open a 
block of cheese.

Bowie moved in and has adjusted well, 
as dogs do I suppose, and the family has 
kept their end of the bargain—I’m not re-
sponsible for anything when it comes to 
him. I haven’t fully embraced dog cul-
ture—he licks way too much (yuck), I find 
it bizarre that “dog people” need to always 
stop and talk to each other, and that other 
dog people think my house is now “pet 
friendly” because we have Bowie.

So, contrary to what everyone said 
would happen, I like Bowie and find him 
entertaining, but I do not love him as 
much as Isabel, Noah and Maya do, and 
that’s fine. We have an understanding of 
respect—if we’re home alone, I sit on one 
sofa with my MacBook doing work and he 
lays on the other sofa sleeping, occasional-
ly opening his eyes to give me that look of, 
“Hey Big Guy, you ok?” What I do love is 
the enjoyment he brings to my family and 
in essence, that’s the same thing. Visit him 
on Instagram @thebowiechronicles.

This story is dedicated to the memory of 
Bowie’s friend Ziggy Pereira.

Carlos Teixeira
Managing Partner
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Na alegria e na tristeza, 
na saúde e na doença
Vamos já deixar as coisas bem claras: 
este talvez seja um dos textos que mais 
me custou a escrever até hoje. 

Isto porque, como quem me conhece 
sabe, tenho uma grande ligação e ca-
rinho pelos animais e infelizmente já 

passei por três situações que ainda hoje me 
trazem as lágrimas aos olhos.

Entre peixes e tartarugas que não tinham 
vida longa - acredito eu que por ignorância 
da nossa parte em relação à melhor forma 
de tratar deles -, um primeiro cão chamado 
Scooby - que existiu enquanto eu era bebé 
e do qual, por essa razão, tenho muito pou-
cas recordações -, passando por duas gatas 
- a Tuxa e a Lara - e, mais recentemente, 
duas cadelas - a Rita e Joana (sim… eu sou 
daquelas que dá nomes de pessoas aos ani-
mais! E não há por aí tanta gente que de-
via ter nome de animal também?) -, posso 
afirmar que este é um amor que já vem de 
há muito tempo. Ah, e sim, também sou 
daquelas que lhes diz “fica aí que a dona vai 
trabalhar e já vem”, que os pisa sem querer 
e pede desculpa e também que pára tudo 
o que está a fazer quando vê um animal 
passar na rua só para lhe dizer “olá!”. Cha-
mem-me tola, eu não me importo.

Sentamo-nos nos nossos sofás, ligamos 
a televisão ou folheamos o jornal e com o 
que é que damos de caras, dia sim, dia sim 
senhor? Homicídios, violência doméstica, 
violações, guerras… Olhamos para o lado e 
temos uma bolinha peluda com a língua de 
fora que a única coisa que pede é carinho 
e um passeio de vez em quando. E não, eu 

não sobreponho, de forma alguma, os ani-
mais às pessoas - apenas, se pensar bem, 
acabo por confiar mais neles… porque será?

Os animais têm o dom de me colocar, 
quase que instantaneamente, um sorriso 
na cara.  O “problema” é que consigo, com 
a mesma facilidade, ficar triste e emocio-
nar-me com tudo o que lhes diga respeito - 
pelo lado positivo e, infelizmente, também 
pelo lado negativo. Os casos de maus-tra-
tos e abandono são uma dura e ainda muito 
presente realidade. Somos tão evoluídos 
numas coisas e tão estúpidos noutras…

Eu tento ajudar, tanto quanto posso, as-
sociações ou canis locais - e não é preciso 
muito. Aqui em Portugal, por exemplo, são 
feitas “cãominhadas” que têm como ob-
jetivo não só angariar fundos para as ins-
tituições, como também proporcionar um 
dia diferente às centenas de animais que 
passam a maior parte da sua vida dentro de 
uma jaula, num canil. 

Não julgo quem não vê os animais de es-
timação como membros da família, como 
é o meu caso. O que não consigo perceber 
é o que leva alguém a passar ao lado de um 
animal em sofrimento e virar a cara ou até 
mesmo a maltratar um ser indefeso que 
tem a capacidade de nos amar incondicio-
nalmente. 

E foi exatamente por me aperceber des-
ta sensibilidade, que embora sendo ani-
mais, estes nossos amigos de quatro patas 
conseguem ter e que tantas vezes falta aos 
nossos amigos de duas “patas”, que cada 
vez mais fui concordando com a expres-
são “quanto mais conheço as pessoas mais 
gosto dos animais”. 

Apesar disso, e como já tinha dito, tam-
bém já sofri (e continuo a sofrer) muito 
“por causa” deles: a minha gata Tuxa mor-
reu com um tumor nos ossos e a Lara tam-
bém tinha um tumor na mama e infeliz-

mente tivemos de a abater. E depois, mais 
recentemente, a Joaninha...

No dia 25 de outubro de 2019, sentada no 
sofá, oiço um barulho que nos era tão fami-
liar (e que parece que ainda hoje o oiço…) 
- o andar Joaninha, que por ter umas unhas 
bastante compridas e que batiam no chão 
de madeira se tornou num género de de-
nunciador de por onde ela andava. Olhei 
na direção do barulho e vi o que já espera-
va que acontecesse, mas para o qual nunca 
estamos preparados - ela já não pousava a 
pata do lado onde lhe havia crescido um 
enorme tumor (já parece praga…), o que a 
fazia perder o equilíbrio. A Joaninha já não 
conseguia estar de pé.

Levantei-me, peguei nela e trouxe-a 
para junto de mim, no sofá, querendo acre-
ditar que aquilo apenas seria uma dor e que 
não iria tardar a passar. Mas não passou.

A Joaninha estava desconfortável, não 
encontrava posição. Peguei nela ao colo, 
tentei acalmá-la… Não resultou. O des-
conforto e a evidente dor que sentia pare-
ciam piorar a cada minuto. O ganir de uma 
cadela que raramente se queixava de algu-
ma coisa fez com que me “caísse a ficha” 
- ao contrário do dia em que a minha irmã 
a conseguiu resgatar de uma autoestrada 
e livrá-la de uma morte certa, naquele dia 
iríamos ter de tomar (outra vez...) a mais 
difícil das decisões. Livrá-la, mais uma 
vez, do sofrimento… mas não da forma 
que queríamos. 

Estivemos junto dela, a fazer muitas fes-
tinhas e a dar muitos beijinhos, até que ela 
adormecesse. Quero acreditar que foi um 
sono tranquilo.

O momento do adeus não anula de forma 
alguma todas as alegrias que elas nos deram 
em vida - as corridas, as brincadeiras, a 
companhia que nos faziam sempre que es-
távamos doentes, o olhar que parecia dizer 

“não estejas triste”... -, mas que dói, dói. 
E teima em ser mais forte que a vontade de 
lembrar apenas o que foi bom. 

Circula uma história pelas redes sociais 
(se é verídica ou não pouco importa) que, 
de forma resumida, diz o seguinte: um ve-
terinário examinava um cão com 13 anos 
que, apesar da esperança da família, estava 
a morrer de cancro, deixando ao veteriná-
rio uma única opção. O membro mais novo 
desta família parecia surpreendentemen-
te calmo, fazendo festas ao animal até que 
este adormeceu, para não mais acordar. 

A mãe perguntava-se por que é que a 
vida dos cães é mais curta que a dos hu-
manos, ao que o menino prontamente 
respondeu: “Eu sei porquê. Nós vimos ao 
mundo para aprender a viver uma vida 
bonita, a amar os outros e a ser boas pes-
soas, certo? Mas os cães já nascem a saber 
fazê-lo! É por isso que eles não têm que vi-
ver tanto tempo quanto nós!”.

E é isso mesmo: os animais ensinam-nos 
a correr para cumprimentar a pessoa que 
amamos sempre que ela entra em casa, a 
nunca perder uma oportunidade para pas-
sear, de sentir o sol no rosto, a brincar to-
dos os dias, a ser fiéis e a estar “lá” quando 
alguém mais precisa.

Já de lágrimas nos olhos (eu avisei…) 
concluo este meu “desabafo” esperando 
que a minha Tuxa, a minha Lara e a minha 
Joaninha estejam felizes, a brincar com ou-
tros “amiguinhos” e livres do sofrimento 
que teimou em bater-lhes à porta em vida. 
Estejam elas onde estiverem. 

Cuidem bem dos vossos animais, que 
tanto vos amam, enquanto os têm por per-
to… Quem me dera a mim ter estas minhas 
“meninas” de volta.

Inês Barbosa/MS
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Ter um cachorro, gato ou outro tipo de 
animal de estimação, pode proporcionar 
uma vida saudável, revelar-se como um 
ato de amor, amizade e, além disso, uma 
partilha de sentimentos sem pedir nada 
em troca. E isso é algo que todas as pes-
soas que têm ou tiveram um animal como 
membro na família sabem bem. 

Neste texto vou fazer um relato breve 
dos 19 anos vividos com meu Zeca. Os 
que me conhecem, já sabem da histó-

ria deste viajante e companheiro na minha 
vida. Zeca imigrou comigo em 2004, viajou 
sozinho do Brasil para Toronto, com toda a 
segurança merecida, pois responsabilidade 
é uma das coisas que precisamos ter quan-
do decidimos ter um animal de estimação. 
Do mesmo modo que temos com um filho 
de sangue. Ele teve as dificuldades de adap-
tação como todo imigrante - achar o seu 
“family doctor” (neste caso ele teve muita 
sorte), habituar-se ao clima e à alimentação.

A tendência de humanizar um animal 
de estimação é um facto e com o Zeca 
não foi diferente. Teve roupa de inverno 
e botas de neve, mas nunca gostou de se 
aventurar, preferia dar suas voltas no ve-
rão como um latino nato. A sua raça era 
micro poodle, não passou dos três quilos 
durante toda a sua vida, facilitando a sua 
estadia em hotéis pois sempre viajei por 
onde ele pode estar, adorava andar de bi-
cicleta pela Lakeshore em Toronto. Viveu 
dos quatro anos aos 19 anos no Canadá, 
partindo no passado mês de setembro. 
Aqueles que amam os animais sabem que 
não existe uma dor maior do que a de per-
dê-los. Só o ato de pensarmos que algum 
dia eles morrerão nos dá um nó na gargan-

ta. Entretanto, temos que ter em conta que 
mais cedo ou mais tarde isso acontecerá e 
que é preciso que estejamos preparados. 
Acompanhei o final do meu companhei-
ro com uma dor imensurável (difícil esse 
relato…), mas a vida é assim para todos, 
começamos a morrer no dia em que nas-
cemos. O Dr. Nilo o veterinário que cui-
dou do Zeca durante muitos anos aqui 
em Toronto, sensibilizado com a partida, 
doou todo o dinheiro ganho com a eutaná-
sia para a Universidade de Veterinária de 
Guelph. Fiquei sabendo semanas depois 
quando recebi a carta da universidade re-
latando o desejo da equipa da clínica. Ato 
de amor e respeito. Sou eternamente grata 
a eles.

Infelizmente, o ciclo de vida destes ani-
mais de estimação é muito menor do que o 
nosso. Portanto, é natural que sejamos nós 
que venhamos a sofrer pela morte deles. 
De acordo com psicólogos, isso gera um 
grande impacto emocional nas pessoas, 
tal como acontece quando um membro 
de nossa família morre. Porquê? Porque o 
cão ou o gato tem uma sociabilidade maior 
com o ser humano e faz parte desse núcleo 
íntimo familiar.

Cada vez mais casais e famílias adotam 
um animal de estimação e o transformam 
em um membro a mais na casa. É habitual 
que se organizem funerais e enterros como 
se tratasse de uma pessoa. Inclusive há ce-
mitérios para animais de estimação. Toda 
clínica veterinária tem essas informações 
e opções nesta hora difícil. Escolhi ficar 
com as melhores lembranças do Zeca, dei-
xando de lado as cinzas. 

Mesmo que passemos anos e anos ao 
lado deles é necessário ter em mente que, 
um dia, eles partirão e que isso pode acon-
tecer na sequência de alguma doença, 
complicação ou até mesmo envelheci-
mento natural. Tive esta sorte com Zeca 

partindo com 19 anos, mesmo achando 
que ele era ainda um filhote.

A morte de um animal de estimação 
pode ser superada, mas vai ser muito dife-
rente em cada caso, mesmo assim o senti-
mento de perda é extremamente doloroso.

A expectativa de vida de gatos pode ser 
de dois a  16 anos e com os cães de 10 a 13 
anos, enquanto a média dos humanos é 
viver até aos 79 anos. Ou seja, infelizmen-
te não é possível que nosso bichinho nos 
acompanhe a vida inteira.

Por último, lembre-se do seu compa-

nheiro fazendo travessuras e estando feliz 
ao seu lado. Tente não guardar nenhum 
elemento que ele utilizava, porque isso 
causará mais dor. Confesso que tenho o 
primeiro brinquedo do Zeca comigo, tor-
nando-o a minha decoração mais senti-
mental e valiosa que eu possa ter. Espere 
um tempo prudencial para levar outro 
animal de estimação para casa. Desde que 
você tenha consciência de que nunca será 
uma substituição e esteja preparado para 
dar a oportunidade para essa nova vida 
entrar no seu lar.

Fabiane Azevedo
Crónica
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A hora do adeus

Esta semana iremos ao continente berço da humanidade com uma professora 
luso-canadiana que visitou o Gana. 
Megan�Pereira vai estar no Espaço Mwangolé. 
Teremos também o nosso momento musical e o nosso top musical. Não percam!

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

DOMINGO ÀS 18H30
COM FRANCISCO PEGADO

CAMOESTV.com

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

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

24 horas por dia, 7 dias por semana.
Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.



I remember fondly like it was yesterday 
when my uncle who was living with us at 
the time brought home a small dog. At first 
l didn’t make anything about it but as the 
weeks and months went by l became very 
attached to that dog and so did my family, 
especially my grandmother who had that 
dog follow her around everywhere.

At the time myself or my family never 
thought twice about this dog that had 
become part of the family and we never 
looked at it as something that would help 
us with our stress levels or any of today’s 
phycological advantages that pets bring 
to our every day lives. We called this dog 
“Butchy” and he was just that …. a dog that 
became integrated into our family with 
no explanations or reasons why he was 
there…. he was just Butchy.

To this day, l can still remember golden 
moments with this dog and the impact it 
had on myself and my family, but at the 
time we didn’t look at it in those terms, 
but just as Butchy being part of our family. 

But the most dramatic event of my pet ex-
perience well over 50 years ago was the 
day that he no longer was around us. Aside 
from the day we got this dog and all the joy 
that he brought us, his last days are still 
etched in my memory bank and he holds a 
special spot in my heart. I truly can under-
stand when someone loses their pet and 
the drama that it creates, especially when 
you feel that you want to replace that pet, 
but don’t want the emotional stress that it 
brings when that pet is no longer there.

50 years later l am now dealing with 
the possibility of getting a dog and going 
through all the ebbs and flows with my 
family, especially my son who has been re-
searching to find the right dog to bring into 
our family. 

Getting a pet today is much more com-
plicated then it was 50 years ago and with 
everyone’s busy lifestyles you really need 
to step back and assess all the things you 
need to consider before bringing a pet 
home. My discussions with my family, es-
pecially my son, is the fact that you need 
to commit to this pet. Will you have time 
to walk this dog at least three times a day?

Are you prepared to exercise this pet 
every evening and give it some attention?

If the answer is no, and you have no one 
who can perform these essential tasks, you 

should stop right here and consider a fish or 
a bird as a low-demand animal companion.

I also told my family that choosing a 
pet based on how popular or cute it is, is 
probably one of the worst decisions we 
can make. Too often these pets are uncere-
moniously dropped at an animal shelter 
when they show themselves to be too high 
energy, too needy, too intolerant… the list 
is endless. Get to know the breed you are 
interested in and be open to changing your 
mind if it doesn’t fit your ability to pro-
vide for its temperament. Ask lots of ques-
tions from people adopting the animal out, 
maybe even find a breed specific group to 
ask questions of some of the members. Do 
your research and choose wisely.

I told my son and my family that getting 
a pet is not only a big commitment, but also 
a financial commitment. Owning a pet can 
cost quite a bit… food, grooming, toys, vet-
erinary care and treatment are the expenses 
you can’t avoid if you own a dog. There is 
truly, a serious commitment when you de-
cide to get a pet. Most dogs have an average 
life span of 10 – 15 years. Would we be able 
to commit to a dog for such a long time?

My dog Butchy was trained in such a way 
that he would go into the yard on his own 
to do his thing and we would never think 
twice about it. But today training is such a 

big thing and needs to be addressed. One 
of the basic training is potty training. There 
is no single, guarantee method for success 
in potty training. I told my family that you 
have to invest time and effort in it. Dogs for 
example need to be taught so that they will 
be well behaved, or they will destroy your 
house and leave a big mess to clean up. 
Time needs to be invested in this and it’s a 
serious effort that needs to take place.

I have tried to throw every negative pos-
sible situation at them when it comes to 
getting a pet.

Long working hours, a busy social life, 
like l mentioned before, pets require atten-
tion. They need you to play and interact with 
them constantly. Solitude can lead to serious 
behavioural problem. I told them that this 
pet has to accommodate to our lifestyle.

Coming full circle after 50 years, getting 
a pet today may be more complicated to-
day, but it can fulfill the same values and 
needs that seem to never change…getting 
a pet that will give you unconditional love. 

The last person that gave me uncon-
ditional love was my mother who passed 
away just over a year ago and that void is 
missing in my life… come to think about it, 
l may just get that dog for myself.

Vincent Nigro
Chronicle

Coming full circle 50 years later…
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FOLLOW & SHARE HER STORY AT: gofundme.com/f/foreva-strong

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

PLEASE HELP US! We are looking for 
donations to receive Zolgesnma the 
most expensive drug in the world. We 
are begging our community and 
anyone willing to help donate. Any 
donation makes a di�erence and will 
get our daughter Eva that much closer 
to this life-saving medication. 
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Animals play a part in everyone’s daily 
lives. Weather you love them or hate 
them, they are a constant presence in 
companionship, food or as a visual at-
traction. 

Other than food, animals have been 
adopted as pets for thousands of 
years. In 2018, Americans spent 

about 80 million acquiring and caring for 
pets with 33 billion spent on food alone. 
Canada represents 10% of this amount. 
Sixty-eight per cent of the population 
own a pet. Millennials and Generations Z 
are the biggest acquirers of pets, spend-
ing an average of $80.00 per month, de-
pending on the age of the pet. 

What is a pet? A pet is a domesticated 
animal kept for primarily a person’s com-
pany or entertainment. Pets are often 
considered to have attractive appearance, 
intelligence and relatable personalities. 
Two of the most popular pets are cats and 
dogs but other animals can include rab-
bits, pigs, rodents, lizards, snakes, fish, 
etc. The owners of pets generally get a 
pet for guardianship for both physical and 
emotional benefits. The global population 
of the most popular pets are over 220 mil-
lion cats and 200 million dogs. 

On Monday, January 20th, 2020, Mike 
Sloan of London, Ontario passed away 
from pancreatic cancer. He decided to 
take his life to end the pain. His final wish 
was to ask those around him to give his 
love to his cat Chubby. Dedication to ani-
mals who are companions is not new but 
as society becomes devoid of personal 
relationships, people are turning to ani-

mals. As much as it may be a sad state-
ment on a society that we need pets to 
substitute people, it is a reality of life. 

A homeless man at the corner of Lake-
shore and Jameson begging for quarters 
was asked to describe his companion 
dog. He said “My dog is my life and I have 
no one else. He has beautiful yellow eyes 
with mascara lines on the sides, his ears 
are floppy, and the face wrinkled with 
dropping skin. The paws are huge, and 
his tail is long. He looks at me with love 
and I will never leave him to go to a shel-
ter that won’t take him in. My dog suffers 
with me and we are equals”. Most can’t 
describe their human companions the 
same way. 

True stories of this nature are pure ex-
amples of genuine feelings of man and 
animal connection and the need for each 
other. Animals provide an escape where 
unconditional love is needed. They pro-
vide vision to those who can’t see and 
occupy a place where a human could be. 

There are of course detrimental factors 
in owning a pet. The cost of care and the 
continuing attention required are fac-
tors that prevent many from owning a 
pet. Many people adopt dangerous and/
or exotic pets without thinking about 
consequences attached to liability if the 
animals cause injury to others. Irrespon-
sible pet owners should be banned from 
owning animals which mirror their own 
aggressive behaviour. 

Picking up after your dog using a plas-
tic bag is always a source of amusement. 
Always wondered where all the poop 

and plastic go without being recycled. 
Don’t let Greta know. 

Watched this morning people walking 
their dogs on the ice and snow. People 
fully protected by fur and others protect-
ive gear and the gods barefoot. Wonder if 
the dog was enjoying the walk. 

Often watch people and their dogs. 
They seem to adopt each other’s person-
alities. When the dog is in front of the 
owner who is walking whom? 

Why is it that other than dogs, there 
are no other pets being walked, carried 

or seen outside? It suggests that other 
than dogs, the other animals don’t really 
matter, so why bother? Get rid of that pet 
pig who might be happier as a pork chop. 

A campaign should be started to adopt 
Canada Geese as pets. There should be 
enough of them to have one of each per-
son in Canada. If we take a walk with one 
and clean up after them, our parks and 
walkways can finally be used by humans. 
Adopt your goose and do your part for 
Canada. Here Goose Goosey!

Manuel DaCosta

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

EditorialEnglish version

Here Kitty, Kitty

My Furbaby 
Molly
I was there when Molly was born, June 
11, 2007. She was the second last to be 
born and just a little bigger than the runt. 
She was so tiny she fit in the palm of my 
hand. I will never forget that date as it was 
the day my furbaby came into this world 
and into my life. Now, 12 years later, she’s 
still my baby and will always be. She’s so 
much more than just a pet, she’s family.

Molly is the sweetest dog, always 
happy to see the ones she truly 
loves. She greets me every time I 

come home and does not rest until I pick 
her up to hug and kiss her. She’s been my 
rock through all the hard times and my joy 
through the good times. She’s highly intel-

ligent and affectionate, she knows when 
“mommy” is sad and will do anything to 
make sure “mommy” is ok. As a Chihua-
hua/Min Pin mix she’s what they call a “lap 
dog” - and you guessed it, her favourite 
spot is on mommy’s lap.

Studies show that having a pet is bene-
ficial to your overall health, such as lower 
blood pressure, reduces stress, boosts the 
immune system, adds meaning and pur-
pose to one’s life, staves off depression, etc.

Service dogs provide assistance to 
those who have mental illness, hearing 
impairments, visual difficulties, seizures, 
autism, diabetes, emotional disabilities 
and other disabilities.

There are so many benefits to having a 
dog as your best friend. Their love is un-
conditional, the best kind of love.

My Molly will forever hold a very special 
place in my heart, after all she’s my furbaby.

Lis Fernandes/MS
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643 Chrislea Rd. Unit 6,
Vaughan, Ontario L4L 8A3

(905) 856-5599
Info@olympictrophies.com
www.olympictrophies.com

TROPHIES, PLAQUES, MEDALS, AWARDS  &  GIFTWARE  |  CORPORATE, ACADEMIC, ASSOCIATION, SPORT, CUSTOM

Festival do Bacalhau 
e Música de Portugal

O Centro Cultural Português de Missis-
sauga( CCPM) decidiu começar o ano de 
2020 à moda portuguesa e, no dia 18 de ja-
neiro, apresentou o Festival do Bacalhau! 
Não é nenhuma novidade que este clube 
gosta de inovar, facto que caracteriza os 
seus 45 anos de existência. A primeira 
tempestade de neve do ano não intimidou 
e os apreciadores de bacalhau, mais cora-
josos, compareceram para degustar o Ba-
calhau à Brás, o Bacalhau na Brasa com 
Batata a Muro, o Bacalhau à Gomes de Sá 
e o Bacalhau frito com arroz.

O vice-presidente, Jorge Mouselo, 
encontrava-se visivelmente satis-
feito por ver a sala composta des-

valorizando os únicos dois cancelamentos 
derivado à forte queda de neve que se fez 
sentir em todo o Ontário. Quem frequenta 
sabe que o Centro Cultural Português de 
Mississauga é um dos clubes da Grande 
Área de Toronto que mais eventos tem ao 
longo do ano e por isso há que variar… e 
surpreender! Sobre onde encontrar infor-
mações sobre a repetição do Festival do 
Bacalhau e outros futuros festivais e even-
tos, Jorge Mouselo contou ao Milénio Sta-
dium que “a partir deste ano vamos criar 
todos meses uma lista de festas (...) que 

vamos pôr no nosso website.”
Para animar este Festival, a banda local 

Santa Fé abriu o baile que “aqueceu” o pú-
blico para receber Fernando Correia Mar-
ques, artista bem conhecido da comunidade 
e do CCPM. No âmbito dos 40 anos da sua 
carreira musical, visivelmente satisfeito, fa-
lou ao nosso jornal o que significava regres-
sar ao clube onde é sempre bem recebido: “É 
o bom filho volta a casa. É, um privilégio (...) 
voltar depois de 17 anos a esta casa e com o 
mesmo grupo, os Santa Fé... estou muito fe-
liz!” Para o cantor e compositor, a escolha 
do repertório não é tarefa fácil quando se 
tem muitos êxitos… contudo, como era ex-
pectável a “Carocha”, a “Pulga” e o “Bur-
rito” também vieram na bagagem, canções 
que levaram à pista de dança até os mais 
resistentes. Fernando Correia Marques não 
desiludiu e presenteou o público com estes 
êxitos e outros mais recentes, finalizando o 
seu show cantando uma canção acompa-
nhado da banda Santa Fé.

Jorge Mouselo, na qualidade de vice-
-presidente, ressalvou a importância dos 
membros da direção do Centro Cultural 
Português de Mississauga e mais uma vez 
deixou o seu agradecimento à mesma pelo 
trabalho voluntário que tem feito.

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

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

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

Há um ano fomos surpreendidos com 
a triste notícia do falecimento, aos 73 
anos, de Alexandre Franco, um dos 
grandes rostos do jornalismo na co-
munidade portuguesa no Canadá. 
Uma comunidade que se destaca na 
América do Norte pela sua perfeita 
integração, inegável empreendedo-
rismo e relevante papel económico e 
sociopolítico, e que tinha já assistido 
ao desaparecimento de uma outra fi-
gura incontornável do jornalismo luso-
-canadiano, mormente Fernando Cruz 
Gomes, decano dos jornalistas da co-
munidade portuguesa em Toronto. 

Natural da cidade moçambicana 
da Beira, num período em que o 
território localizado no sudeste 

do continente africano permanecia uma 
província ultramarina portuguesa, Ale-
xandre Franco iniciou no final dos anos 
60 a sua profícua carreira jornalística 
em Lourenço Marques, hoje Maputo, na 
Rádio Clube de Moçambique.

O conturbado processo de descolo-
nização trá-lo-ia numa primeira fase à 
pátria lusitana onde começou a traba-
lhar na Antena 1 e a treinar o Basquete-

bol Queluz, uma outra área em que se 
destacou como atleta e treinador, e que 
marcou a sua predileção pelo jornalismo 
desportivo. Pouco tempo depois emi-
graria para a América do Norte, primeiro 
para Montreal, a maior cidade da pro-
víncia do Quebeque e a segunda cidade 
mais populosa do Canadá, onde foi cola-
borador da Rádio Portugal de Montreal.

E posteriormente para Toronto, a 
maior cidade canadiana, onde foi geren-
te da Rádio Clube Português de Toronto 
em 1983 e pouco mais tarde após licença 
para uma rádio FM na CIRV. Trabalhou 
ainda a partir dos finais dos anos 90 na 
OMNI-TV, onde esteve como apresenta-
dor das notícias desportivas, década em 
que começou a publicar um jornal lu-
so-canadiano, na altura designado Sta-
dium, apenas desportivo.

 Presentemente, o generalista Milé-
nio Stadium assume-se como um jornal 
de referência da comunidade luso-ca-
nadiana, integrado na MDC Group do 
comendador Manuel DaCosta, um dos 
mais ativos e beneméritos empresários 
portugueses em Toronto. Rosto público 
e estimado no seio da comunidade luso-
-canadiana, Alexandre Franco, que foi 
distinguido em 2010 pelo Ministério dos 
Negócios Estrangeiros de Portugal como 
o melhor jornalista da diáspora lusa, su-
blimou ao longo da sua vida a epígrafe de 
Victor Hugo: “A imprensa é a imensa e 
sagrada locomotiva do progresso”.
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In memoriam 
Alexandre Franco
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“Açorianos no mundo”, assim se chama 
o novo site que convida todos os açoria-
nos a participarem no projeto da região e 
a aprofundarem a autonomia. O Governo 
Regional enviou dois representantes ao 
Canadá e o projeto foi apresentado em 
quatro províncias. Em Ontário a visita 
aconteceu na passada sexta-feira (17), 
na sede da Casa dos Açores.

Em declarações aos jornalistas, o Se-
cretário Regional Adjunto da Presi-
dência para as Relações Externas ex-

plicou que o projeto é revolucionário e que 
tem vários objetivos ambiciosos. “Eu pes-
soalmente não conheço nenhuma outra 
região no mundo com algo semelhante. 
Evidentemente que não contamos ter 1,5 
milhões de açorianos inscritos nesta fase, 
mas vamos ter uma noção de onde estão 
os açorianos, vai ser uma espécie de radio-
grafia. Só assim é que podemos ser capazes 
de dar melhores respostas [à diáspora]”, 
avançou Rui Bettencourt.

O Secretário alertou ainda para a grande 
mudança que a plataforma vai poder repre-
sentar ao nível da política regional. “Somos 
uma região autónoma, com governo pró-
prio e, portanto, vamos mudar de dimensão 
ao implicar os açorianos do mundo inteiro 
neste projeto”, adiantou.

O registo é rápido, o candidato tem de 
provar a sua ligação aos Açores e a proteção 
de dados está assegurada. “Já temos inscri-
tos pessoas de oitava geração e o registo de-
mora dois minutos. 

A pessoa é obrigada a aceitar a lei da pri-
vacidade, mas é importante referirmos que 
a pessoa já sabe automaticamente a finali-
dade da sua inscrição quando facilita os seus 
dados pessoais”, assegurou Paulo Teves, o 

Diretor Regional das Comunidades. 
O arquipélago, que está a celebrar 600 

anos de história e 400 de emigração, quer 
ainda, através desta plataforma, eleger o 
representante de cada círculo eleitoral no 
Conselho da Diáspora Açoriana (CDA), que 
no caso do Canadá tem direito a cinco con-
selheiros.  O CDA vai eleger 33 conselheiros 
e dois terços são membros da diáspora. Des-
tes 19, cinco vão ser eleitos pelos EUA; cinco 
pelo Brasil; um pela Bermuda; um pelo Uru-
guai; um em Portugal continental; um fora 
do arquipélago e outro no resto do mundo.

Os 19 conselheiros a eleger pelos açoria-
nos da diáspora, acrescentou o governante, 
“estão distribuídos por áreas geográficas 
onde a presença açoriana é mais expressi-
va”: cinco nos Estados Unidos; cinco no Ca-
nadá; cinco no Brasil; um representante dos 
açorianos da Bermuda, um no Uruguai, um 
no território nacional, fora do arquipélago, e 
outro no resto do mundo.

Bettencourt informou também que as 
reivindicações dos conselheiros não têm de 
ser iguais para serem ouvidas. “Cada con-
selheiro tem uma voz e naturalmente que 
as preocupações podem não coincidir. Por 
exemplo ao nível das ligações aéreas para 
os Açores um conselheiro da Colúmbia Bri-
tânica pode divergir de um conselheiro em 
Ontário”, afirmou. Os conselheiros só po-
dem candidatar-se pela área onde residem e 
o mandato tem a duração de quatro anos. No 
Canadá, para além de Ontário, o site foi apre-
sentado na Colúmbia Britânica, no Quebec e 
em Manitoba. 

A página https://acorianosnomundo.
azores.gov.pt/ está disponível em portu-
guês e em inglês.

Joana Leal/MS

Açores lançam portal 

para diáspora
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How Canadian hospitals and airports 
are preparing for new coronavirus
Health-care workers on the front lines of 
Canada’s preparations for the new cor-
onavirus are gearing up to treat potential 
infections and prevent spread.

Those preparations will continue re-
gardless of whether or not the World 
Health Organization declares the 

outbreak spreading in and beyond China 
a global health emergency on Thursday. 
The agency was expected to  make a deci-
sion on Wednesday (22) but delayed, cit-
ing lack of information.

China remains the epicentre of the out-
break, with more than 500 cases. Thailand, 
the United States, Taiwan, South Korea 
and Japan have also confirmed cases.

The head of the WHO’s health emergen-
cies program, Mike Ryan, said the priority 
now is to find out how the virus is passing 
between people and to limit it. “We are in 
agreement with Chinese authorities who 
have been clear and transparent that there 
is evidence of human-to-human transmis-
sion,” he said.

Given the speed of global travel, Can-
adian officials have said they would not 
be surprised if the virus lands here. If so, 
airport screening would offer one measure 
in efforts to control the spread. But pas-
sengers arriving here may not show any 
symptoms for days, which is why hospitals 
and health-care officials are getting ready.

Standard infection control practices like 
isolating potentially sick patients are key, 
experts say.

At Toronto General Hospital’s emer-
gency department, staff have already had 
some practice in the form of three patients 
who tested negative.

“We’ve had three patients come in with 
a travel history who presented with these 
symptoms,” said nurse Debra Davies, the 
manager of the emergency department. 
“They’ve done a phenomenal job in getting 
those patients into the isolation.”

“As long as we keep an eye on it, we 
should be well prepared,” she said.

Davies is a veteran of the SARS outbreak 
in 2002-03 that infected more than 400 
people in Canada and killed 44.

Dr. Michael Gardam, chief of staff at 
Humber River Hospital in northwest To-
ronto, says there were lessons learned from 
SARS. “I can’t stress enough how incredibly 

unprepared we were for SARS,” he said. 
“We’re in such a better position now.”

During that outbreak, Gardam recalls 
running around trying to buy respirators 
and setting up negative pressure rooms 
to isolate patients. When Humber River 
opened in 2015, it was designed with out-
breaks and infection control in mind, and 
such equipment and design principles are 
built into the new hospital.

Horacio Arruda, head of Quebec’s public 
health authority, said Wednesday (22) five 
people in that province were under sur-
veillance for possible exposure. 

Hospitals in Nova Scotia, Saskatchewan, 
Alberta and British Columbia have also an-
nounced preparations for cases. 
Airport screening

The Public Health Agency of Canada 
(PHAC) acts as the lead agency for dealing 
with the coronavirus, through the Quaran-
tine Act.

Under PHAC’s direction, Canada Bor-
der Services Agency officials will now 
ask travellers: “Have you been in Wuhan, 
China, in the past 14 days?” There are no 
direct flights from Wuhan to Canada.

Additional signs at airports in Toronto, 
Montreal and Vancouver will remind pas-
sengers to speak to border officials if they 
have flu-like symptoms such as fever and 
cough.

“We are in the process of putting up signs 
on the electronic screens warning travel-
lers that if they’ve been to an affected area 
to essentially determine if they’ve been in 
contact with live animals, sick people,” Dr. 
Theresa Tam, Canada’s chief public health 
officer, said Tuesday (21) on CBC’s Power 
& Politics.

If so, CBSA agents can alert a feder-
al quarantine officer to do an assessment, 
which could include a temperature check.

Canada’s National Microbiology Labora-
tory as well as provincial government labs 
in Ontario, British Columbia and Alberta 
have a battery of tests to detect respira-
tory pathogens, including one that’s in the 
works for the new coronavirus, Allen said.  

So far, Canada is not planning to use ther-
mal imaging to monitor travellers en masse, 
as was tested during the SARS outbreak.

CBC/MS
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VW condenada no Canadá a pagar 135 milhões 
de euros por violar normas ambientais
A penalização representa um montan-
te de 1.450 dólares para cada uma das 
cerca de 130 mil viaturas Volkswagen, 
Audi e Porsche importadas pelo Cana-
dá, durante o período do inquérito.

A Volkswagen foi condenada na 
quarta-feira (22) a pagar 196,5 
milhões de dólares canadianos 

(135 milhões de euros), depois de se ter 
confessado culpada em 60 acusações de 
violação de leis de proteção do ambiente 
no Canadá.

Este processo insere-se no contexto 
do escândalo mundial dos motores diesel 
manipulados.

Um tribunal de Toronto validou um 
acordo entre o construtor automóvel ale-
mão e o Governo canadiano, que tinha 
apresentado em dezembro as acusações 
contra a Volkswagen.

Esta penalização soma-se aos mais de 
2,4 mil milhões de dólares canadianos 
que a Volkswagen tinha aceitado pagar 
em 2016 no Canadá para indemnizar os 
canadianos que tinham comprado cerca 
de 130 mil viaturas desconformes com as 
normas canadianas entre 2009 e 2016.

No mesmo ano, a Volkswagen tinha sido 
condenada a pagar uma multa de 17,5 mi-
lhões de dólares pela Comissão da Concor-
rência canadiana por publicidade enganosa.

Em dezembro, Otava tinha acusado o 
construtor automóvel de ter importado 
conscientemente para o Canadá viatu-
ras desrespeitadoras das normas sobre 
as emissões poluentes, ao fim de mais de 
quatro anos de inquérito.

A Volkswagen tem 30 dias para pagar 
esta nova penalização, afirmou o juiz 
Enzo Rondinelli.

O montante “é 26 vezes mais elevado 
que o da maior multa alguma vez aplica-
da por infrações a normas ambientais no 
Canadá”, realçou, por seu lado, o procu-
rador Tom Lemon.

A penalização representa um montante 
de 1.450 dólares para cada uma das cerca 
de 130 mil viaturas Volkswagen, Audi e 
Porsche importadas pelo Canadá, duran-
te o período do inquérito.

O montante total compreende ainda 
uma multa de oito milhões de dólares, 
pelo fornecimento de “informações en-
ganadoras” aos consumidores.

Volkswagen tinha reconhecido em 
2015 ter equipado mais de 11 milhões de 
viaturas com um programa informático 
que as faz parecer menos poluentes do 
que são na realidade.

O escândalo, conhecido como ‘dieselga-
te’, já custou à VW mais de 30 mil milhões 
de euros em despesas jurídicas, multas e 
indemnizações, principalmente nos EUA.

O conglomerado alemão também 
anunciou em janeiro que iniciou as nego-
ciações para chegar a um acordo em um 
grande processo que envolve centenas de 
milhares de clientes na Alemanha.

Um dos acordos mais recentes foi con-
cluído em setembro, com a VW a pagar 
127 milhões de dólares australianos (79 
milhões de euros) para resolver processos 
judiciais coletivos de automobilistas aus-
tralianos.

JN/MS
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Advogados do governo do Canadá 
defendem extradição de executiva da Huawei
Os advogados do governo do Canadá 
apresentaram esta quarta-feira (22) o 
caso a favor da extradição da diretora fi-
nanceira da Huawei nos Estados Unidos, 
alegando que ela se baseia n’ “uma frau-
de a um banco”.

Estados Unidos acusam Meng Wan-
zhou de mentir ao banco HSBC sobre 
a relação entre a companhia tecno-

lógica chinesa e a sua filial Skycom, com 
sede no Irão, colocando a instituição ban-
cária em risco de violar as sanções impos-
tas pelos Estados Unidos contra o Teerão.

Meng nega essas acusações. “A fraude 
está no centro deste caso”, disse ao tribunal 
Robert Frater, advogado do Governo cana-
diano. “Mentir a um banco para obter ser-
viços financeiros é fraude”, acrescentou.

Para conseguir a extradição, os advo-
gados do Governo canadiano que agem 
em nome do Departamento de Justiça dos 
Estados Unidos, devem demostrar que as 
acusações de Washington contra Meng po-
deriam ser consideradas um delito se tives-

sem acontecido no Canadá.
Eles alegam que a Huawei controlava as 

operações da Skycom no Irão, que o seu 
pessoal usava contas de e-mail e emblemas 
de segurança da Huawei e que as suas contas 
bancárias eram controladas pela Huawei.

Contudo, Meng disse em 2013 aos execu-
tivos da HSBC durante uma apresentação 
em Hong Kong que Huawei já não era a pro-
prietária da Skycom e que tinha renunciado 
ao conselho administrativo da empresa.

Entre 2010 e 2014, o HSBC e a sua subsidiá-
ria americana liquidaram mais de 100 mi-
lhões de dólares em transações relacionadas 
com a Skycom através dos Estados Unidos, 
segundo documentos judiciais apresentados 
por advogados do governo canadiano.

A prisão de Meng Wanzhou em dezem-
bro de 2018 no aeroporto canadiano de 
Vancouver provocou uma rutura de rela-
ções com a China. Nove dias após ela ser 
detida, a China prendeu dois canadianos, o 
ex-diplomata Michael Kovrig e o empresá-
rio Michael Spavor.

IE/MS
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Dez dias depois de Meghan, 
Harry chegou ao Canadá
Harry chega ao Canadá dois dias depois 
de ter manifestado a “grande tristeza” 
pela forma como ele e mulher, Meghan 
Markle, renunciaram aos títulos de Suas 
Altezas Reais como parte do acordo de 
separação da família real britânica.

O duque de Sussex chegou esta ter-
ça-feira de manhã (21) ao Canadá 
para iniciar uma nova vida que não 

inclui estar ao serviço da Casa Real britâ-
nica. Harry esteve separado de Meghan 
alguns dias, depois da duquesa de Sussex 
ter voltado ao Canadá no início deste mês. 
Archie, que nasceu em maio, não regressa 
ao Reino Unido desde as férias de Natal da 
família na ilha de Vancouver.

O príncipe britânico, de 35 anos, desem-
barcou em Vancouver, com vestuário ca-
sual, de gorro na cabeça e uma mochila ao 
ombro, segundo imagens publicadas pelo 
jornal britânico Daily Mail.

A estação de televisão britânica privada 
Sky News mostrou o príncipe a correr para 
um carro de cor cinzenta que o esperava na 
pista do aeroporto e, posteriormente, saiu 
sob escolta policial.

Os duques de Sussex anunciaram, há cer-
ca de duas semanas, que pretendiam dei-
xar de ser “membros sénior”, com deveres 
reais, da família real britânica. A partida de 
Harry do Reino Unido para o Canadá marca 
o primeiro passo na “vida mais indepen-
dente” dos duques de Sussex, uma opção do 
casal que a Rainha Isabel II disse “apoiar”.

Harry chegou ao Canadá dois dias depois 
de ter manifestado a “grande tristeza” pela 
forma como ele e mulher, Meghan Mark-
le, renunciaram aos títulos de Suas Altezas 

Reais como parte do acordo de separação 
da família real britânica.

Num vídeo colocado no Instagram, o 
duque de Sussex, sexto na linha de su-
cessão ao trono britânico, afirmou: “Fico 
muito triste que isto tenha acabado as-
sim”. “A nossa esperança era continuar a 
servir a Rainha, a comunidade e as minhas 
associações militares, mas sem financia-
mento público. Infelizmente, isso não é 
possível”, acrescentou.

Num evento em que participou no do-
mingo à noite (19), Harry explicou que nem 
ele nem a mulher estão a “fugir”.

“O Reino Unido é a minha casa e adoro 
isso, nunca vai mudar”. Os duques de Sus-
sex já anunciaram que tencionam passar 
mais tempo no Canadá, para onde Meghan 
partiu logo depois do anúncio do seu afas-
tamento da família real.

“Só posso imaginar o que já devem ter 
ouvido e lido nas últimas semanas. Por isso 
quero que oiçam a verdade da minha boca, 
tanto quanto posso partilhar, não como 
príncipe, não como duque, mas como Har-
ry”, afirmou numa receção para recolha de 
fundos para o London for Sentebale, que 
ajuda crianças com HIV em África.

Harry garantiu ter “o maior respeito” 
pela avó, a Rainha, e garantiu que apesar de 
não poder continuar a representar Isabel II, 
isso “não vai mudar quem eu sou ou o quão 
empenhado estou”.

Harry e Meghan renunciaram oficial-
mente aos títulos de Alteza Real e, a partir 
da primavera, não receberão fundos públi-
cos. O anúncio foi feito no passado sábado 
(17) pelo Palácio de Buckingham: “Harry e 
Meghan vão deixar de usar os títulos reais 

pois já não são membros em funções da 
Família Real”, dizia a declaração oficial da 
Rainha Isabel II.

A monarca mostrava-se “satisfeita” com 
a conclusão das conversações, que permi-
tiu encontrar “um caminho construtivo 
e solidário” para o neto “e a sua família”. 
“Harry, Meghan e Archie [filho do casal] 
serão sempre membros muito amados da 
minha família”, acrescentou.

O casal deixará de representar formal-
mente a rainha e tenciona reembolsar o es-
tado britânico em 2,4 milhões de libras pela 
sua residência familiar no Reino Unido, a 
conhecida Frogmore Cottage, que recebeu 
obras de requalificação para receber o casal.

Entretanto, durante um ano, o casal vai 
receber uma “mesada” do príncipe Car-
los, pai de Harry.

DW/MS
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Nuno Ribeiro da Cunha, diretor do EuroBic 
e o gestor da conta da Sonangol, foi encon-
trado morto, em casa, na zona do Restelo, 
em Lisboa, na quarta-feira (22) à noite.

O alerta chegou à PSP cerca das 21.30 
horas locais, e tudo indica ter-se 
tratado de um suicídio.

Já no passado dia  7, Nuno Ribeiro da Cunha 
havia sido encontrado com golpes no pulso e 
uma perfuração no abdómen, na residência 

de férias, em Vila Nova de Milfontes.
Segundo o Diretor Nacional da Polícia 

Judiciária, tendo em conta os indícios re-
colhidos no local, bem como em outras 
situações, tudo aponta para que “não haja 
intervenção de terceiros” nesta morte. 
Luís Neves falou aos jornalistas à margem 
de um encontro sobre crimes sexuais con-
tra crianças na internet.

JN/MS
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Portugal prepara-se para o coronavírus 
e ativa dispositivos de prevenção

“Maior vaga de emigração de sempre”: 
4506 enfermeiros pediram para sair do país

Carlos Amaral Dias retido uma hora 
na ambulância sem ninguém saber

Bancário de Isabel dos Santos 
encontrado morto em casa Portugal já fez acionar os dispositivos de 

saúde pública devido ao coronavírus pro-
veniente da China e tem em alerta o Hospi-
tal de São João, no Porto, o Curry Cabral e 
Estefânia, em Lisboa, disse a diretora-ge-
ral de Saúde esta quarta-feira (22).

Em conferência de imprensa na sede da 
Direção-Geral da Saúde, em Lisboa, 
Graça Freitas disse que foram ativa-

dos os protocolos estabelecidos para situa-
ções do género. A linha Saúde 24 (800 24 24 
24) e a linha de apoio médico vão ser refor-
çadas, para evitar que, em caso de eventual 
contágio, as pessoas encham os centros de 
saúde e as urgências dos hospitais.

A diretora-geral de Saúde adiantou que 
“não há casos suspeitos em Portugal” de 
infeções com o coronavírus, não existindo 
uma situação de alarme, mas reforçou que as 

autoridades de saúde estão a acompanhar a 
situação por precaução. Até ao momento, o 
misterioso vírus chinês provocou 17 mortes 
e 448 infetados, sete dos quais saíram para 
outros países. São esses últimos que causam 
mais preocupação a Portugal, tendo em con-
ta que o vírus é transmissível entre humanos. 
A maioria dos 441 restantes doentes infetados 
é proveniente da cidade chinesa de Whuan, 
onde se pensa que seja o foco da infeção.

Graça Freitas explicou que existem pro-
tocolos internacionais para prevenir que o 
vírus seja exportado a partir da China, sen-
do os rastreios feitos na origem, antes de 
viagens de comboio, avião ou barco.

No seu esquema de prevenção, Portugal 
também tem um protocolo com o Alto Co-
missariado para as Migrações para fornecer 
serviços de tradução caso seja necessário.

JN/MS

Mais de quatro mil enfermeiros pediram 
no ano passado à Ordem a declaração 
para efeitos de emigração, um número 
recorde de profissionais a pretender sair 
do país e que representa três vezes mais 
do que o registado em 2017.

Em comunicado divulgado esta quinta-
-feira (23), a Ordem dos Enfermeiros 
afirma que recebeu 4.506 pedidos de 

certificado de equivalência para exercer no 
estrangeiro durante 2019. Em 2018 tinham 
sido pedidos 2.736 e no ano anterior 1.286.

“Face aos dados do primeiro semestre 
de 2019, que contabilizou 2.321 pedidos 
de declarações, a Ordem já tinha alertado 
para a possibilidade de 2019 vir a registar a 
maior vaga de emigração de sempre, o que 
acabou por se concretizar, e o ano fechou 
com números surpreendentes e além dos 
estimados”, refere a nota.

Trata-se, para a Ordem, de um “número 

preocupante” e que espelha o “estado da 
saúde em Portugal e em particular a forma 
como os profissionais são tratados”.

“No estrangeiro, os enfermeiros têm a 
formação e a especialidade pagas, têm, efe-
tivamente, uma carreira com diferenciação 
salarial, mas, acima de tudo, são reconhe-
cidos e acarinhados”, indicou a bastonária 
Ana Rita Cavaco em comunicado.

Quanto a países de destino dos enfermei-
ros, o Reino Unido continua a surgir em 
primeiro lugar, seguido de Espanha e Suíça.

Os Emirados Árabes surgem já no sexto 
lugar das escolhas de emigração dos en-
fermeiros.

Segundo a Ordem, há atualmente 18 mil 
enfermeiros portugueses no estrangeiro, 
quando em Portugal faltarão cerca de 30 mil 
profissionais, segundo as estimativas apre-
sentadas pelos representantes da classe.

JN/MS

A equipa da ambulância dos bombeiros 
do Beato que assistiu Carlos Amaral 
Dias esteve quase uma hora com a víti-
ma dentro do veículo avariado, sem co-
municar a situação ao Centro de Orien-
tação de Doentes Urgentes (CODU) nem 
ao Dispositivo Integrado e Permanente 
de Emergência Pré-Hospitalar de Lisboa 
(DIPEPH).

Nesse período, o psicanalista entrou 
em paragem cardiorrespiratória e 
acabou por morrer já numa segun-

da ambulância a caminho do Hospital de 
S. José, em Lisboa, no passado dia 3 de 
dezembro. Sabe-se agora que um dos tri-

pulantes não tinha a formação obrigatória 
e que o veículo não tinha desfibrilhador, 
apesar de ser obrigatório.

As conclusões do inquérito aberto pelo 
Instituto Nacional de Emergência Médica 
(INEM) às circunstâncias que envolveram a 
morte do pai da ex-deputada Joana Amaral 
Dias apontam para “situações anómalas”. 
O relatório foi enviado para o Ministério 
Público para apuramento de eventual cri-
me. Seguiu também para a Inspeção-Geral 
das Atividades em Saúde, para a Autorida-
de Nacional de Emergência e Proteção Civil 
e para o Ministério da Saúde.

JN/MS

Saúde

Ordem

INEM

Isabel dos Santos
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Segundo consta num artigo do jornal Ex-
presso o homem é um adepto acérrimo 
do Benfica, mas não só é adepto dos ver-
melhos como tem uma quinta na Amare-
leja de onde saem vinhos galardoados, 
dos quais 90% são para exportação. Este 
senhor, mais conhecido como Zé Grande, 
está a ser investigado pela PJ.

É grande de nome dada a sua altura, mas 
não é grande coisa. Construtor civil, 
divide a sua vida por Luanda e Ama-

dora e tornou-se conhecido pelo facto de 
ter oferecido uma prenda em dinheiro ao 
Ricardo Salgado no montante de 14 milhões 
de euros. Grande amigo, porra não se en-
contra disto todos os dias, mas assim anda 
o nosso país na vergonha causada pelos in-
telectuais e dos sábios que de nada sabem a 
não ser corromper as leis com ajuda dos que 
as fabricam. Ninguém diz nada. Até o povo 
que teve conhecimento nada se importou, 
deixou andar. Isto é tipo, dá-me um cane-
co que eu até fecho os olhos. Eu não consigo 
suportar incompetentes deste tipo e disto há 
em todo lado. Pessoas que viraram de ideias 
e de atitudes depois de alguém lhes encher o 
bucho, desculpem a expressão que se usa no 
Minho, onde Portugal começou, mas é mes-
mo isto que acontece em todo lado e nada se 
passa. Aqueles que até eram contraditórios 

aos sombra passaram a ser do lado porque 
lhes deram meia banana e ficaram com a 
boca cheia e não se passa nada, (aproveito 
para enviar uma indireta e só enfia a cara-
puça a quem lhe servir).

Eu se não digo nada posso morrer abafa-
do, agora até há os que usam as instalações 
públicas para uso de tainadas com os ami-
gos a qualquer hora do dia e não se passa 
nada – é mais uma indireta –, e tanta gen-
te vê e fecha os olhos, dizem pelas costas.  

Voltando à história… um determinado 
dia, numa quinta para as bandas do Alen-
tejo com mais ou menos 2700 hectares, 
mais conhecida por Arrochais, em finais 
do ano de 2001 um senhor sendo genro 
de um ex-Presidente da República aca-
bou por ficar ferido num acidente. Houve 
ali alguns chumbos perdidos, na realida-
de foi chumbado, pobre miserável dono 
da maior sala de espetáculos do país que 
até pertencia ao Estado. Vejam só que in-
felicidade deste senhor que teve uma ca-
ravana que mais parecia um casamento a 
acompanhar a ambulância para o hospital. 
Os próprios bombeiros ficaram de boca 
aberta, no final também tiveram direito a 
uma gorjeta de luxo da parte do Zé Gran-
de. Assim se vai governando a Nação. Na 
chegada ao local até o sogro o esperava, 
que bonito! Todos gozam com o povinho, 
mas reparem só quem fazia parte da equi-
pa nesse dia da caçada entre amigos, entre 
outros dos quadrantes políticos: Dias Lou-
reiro, Isaltino Morais e empresários como 
Sousa Cintra, etc. Alguns destes diziam 
que o país precisava de muitos empresá-

rios como este, o Zé Grande, que ofereceu 
uma prenda de 14 milhões e conseguiu 
evitar uma investigação e não só, porque 
conseguiu abafar tudo com uma justifica-
ção de que os 14 milhões foram pelo su-
cesso que teve em Angola. Nunca fez um 
depoimento presente ao juiz. Foi sempre 
por escrito, recusando ser ouvido. Meses 
depois, a sua ausência acabou por ser des-
valorizada pelo Ministério Público, com o 
argumento de que os deputados já tinham 
aceitado que o seu depoimento fosse por 
escrito. Acabou por não ser acusado pelo 
crime de desobediência. Reparem ao 
ponto que Portugal chegou, só basta ter 
o nome grande que nada se passa, o que 
aconteceria se fosse outro tipo de cidadão 
com menos recursos financeiros.

Mas engraçada foi a resposta do Zé 
Grande - diz que alegadamente pagou 14 
milhões de euros a Ricardo Salgado por li-
beralidades, (quis ele dizer que foi donati-
vo feito com generosidade). Mas não acaba 
assim: também pagou 1,5 milhões de euros 
a António Tomás Correia que, segundo 
consta, era presidente do Montepio. Para 
ser rápido, este senhor tinha dívidas ao 
BES, herdadas pelo Novo Banco e que dos 
mais de 200 milhões de euros que lhe em-
prestaram sem garantias, o Novo Banco 
acabou por lhe perdoar 121 milhões, agora 
só falta ser condecorado pelo Presidente 
da República. Gosto mais deste como co-
mentador do que com o cargo que exerce.

Bom fim de semana e viva a nossa Nação. 

Amigos do peito.
Já percebi porque Portugal se encontra em quinto lugar como dos 
mais corruptos do mundo. 
Depois de ler um artigo no Expresso fiquei mais adepto.
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Opinião

FSCO License #13060

PAULO ROCHA 
Mortgage Agent #M13001229 

416.432.7662 
paulo.rocha@mortgagescout.ca

MARLENE CARVALHO 
Mortgage Agent #M17000762 

416.821.7242 
marlene.carvalho@mortgagescout.ca

DENNIS DA CUNHA 
Mortgage Agent #M15000923 

416.879.4392 
dennis.dacunha@mortgagescout.ca

HERE TO HELP YOU WITH 
YOUR MORTGAGE NEEDS

FALAMOS PORTUGUES

MORTGAGESCOUT.CA

MILÉNIO | PORTUGAL



A porta da minha casa é
a filha menor da porta do céu.
Yehuda Amichai, poeta hebraico

Sincelo à porta

A história do chão das minhas raízes che-
gou-me desde muito cedo pela voz dos 
meus pais. Ainda criança, e quando ouvia 
relatos da terra que eles haviam deixado, 
inventei rostos para todas as pessoas de 
quem falavam - mas nunca cheguei a co-
nhecer -, que há muito habitavam o meu 
universo infantil. Minha mãe, por exemplo, 
sempre me disse que me dera o nome Aida, 
por ser como se chamava uma grande 
amiga sua da Granja do Tedo, que morrera 
de tuberculose. Imaginei-a morta, enxuta e 
lívida no leito das despedidas e das últimas 
vontades, sem que nunca tivesse sabido 
que me deixara este nome como herança.

O mesmo se passava com a geografia 
da paisagem que também aprendi 
a idealizar na cartografia da minha 

imaginação, onde rasguei socalcos de vi-
nhedos em descidas íngremes a desaguar 
no Douro. Habituada à monotonia plana do 
chão onde crescera, cortado aqui e ali por 
morros de terra castanha, não fazia a me-
nor ideia do que seriam serras e montanhas 
a tocar as nuvens.

Mas se as geografias humanas e físi-
cas podem ser objeto de uma construção 
mental próxima da realidade, o mesmo se 
não poderá dizer do clima. O frio não se 
imagina, sente-se! Criada descalça e pou-
co vestida, que o calor de África não exige 
grandes agasalhos, não entendia aquele frio 
que me diziam penetrar nos ossos, entesar 
a roupa do estendal durante a noite, gelar 
a água nas torneiras dos fontenários ou es-
culpir pingentes de gelo nos pinheiros, a 
que meus pais davam o nome de sincelo. Só 
por tentativas encontrei, bem mais tarde, a 

palavra no dicionário já que não sabia exa-
tamente como se escrevia. 

A viver em clima de apenas duas estações 
- a do cacimbo e a das chuvas – aprendera 
na primária a nomear as outras quatro esta-
ções do ano, sabendo de cor como os cam-
pos se transformavam em cada uma delas. 
No entanto, na descrição do inverno, nunca 
as freiras haviam alguma vez pronunciado 
aquela palavra que só meus pais conheciam 
- sincelo! E eu pensava que se as freiras não 
a diziam é porque ela não existia. Foi por 
isso que, durante tantos anos, a guardei só 
para mim, pensando que fosse um termo de 
gente rural que tudo confundia ou dizia mal, 
por não ter tido outro mundo que não fosse 
o apertado perímetro da sua aldeia.

Quando chegava o Natal, a caixa postal 
dos correios com o nº 473 começava a rece-
ber os cartões de Boas Festas da família que 
vivia na Metrópole. Em cada ano me des-
lumbrava com as casinhas vermelhas nas 
dobras dos mantos de neve da paisagem e 
as agulhas dos pinheiros cobertas de flocos 

como se fosse algodão. E interrogava-me: 
“Seria àquilo que os meus pais chamavam 
sincelo?” Nunca perguntei, e também não 
me lembro de alguma vez ter partilhado esta 
dúvida com algum dos meus irmãos.

Com a baixa das temperaturas, os tele-
jornais mostraram belíssimas imagens do 
nosso nordeste transmontano, onde se viam 
árvores da mais variadas espécies vestidas 
de cristais de gelo a que os jornalistas deram 
o nome de sincelo. 

Não sei se estive desatenta durante todos 
estes anos, mas só agora, entrada já na mi-
nha terceira idade, ouvi pela primeira vez  a 
palavra sincelo para descrever este tipo de 
fenómeno. E voltei com o comando atrás 
para me certificar. Não me havia enganado!

Senti vontade de partilhar com meus 
pais a palavra tantos anos escondida, mas 
agora é tarde. Se a porta da casa, segundo 
o poeta hebraico, é a filha menor da porta 
do céu, é na soleira que a vou colocar para 
que eles a vejam, e saibam que sempre es-
tiveram certos.

Aida Batista
Opinião
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Terminou o segundo round do “combate” 
que opõe Rui Rio a Luís Montenegro que, 
como todos sabem, foi ganho aos “pontos” 
pelo primeiro.

Com uma diferença mínima de 6% (Rio 
obteve 53% e Montenegro 47% dos 
votantes social-democratas) e a avaliar 

pelas considerações públicas do perdedor, 
após o ato eleitoral, a disputa pela liderança 
do PSD parece estar longe de resolvida, ape-
sar dos apelos à unidade do partido, referida 
por ambos após o ato eleitoral que, segundo 
penso, mais porque era politicamente corre-
to dizê-lo do que por sincera convicção uni-
tária dos mesmos.

Montenegro considera não ter sido “lança-
do ao tapete” pelo que quer a desforra, embora 
noutro “ringue” que, para o efeito, tanto pode 
ser ganhar por “pontos” no próximo Con-
gresso do partido em fevereiro deste ano, ou 
por KO, após um mau resultado nas próximas 
eleições da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores, em setembro/outubro 
ou nas autárquicas do próximo ano.

Como ninguém acredita que a frágil diferen-
ça percentual que divide estes opositores seja 
suficiente para acalmar os social-democratas 
que votaram em Montenegro e os que foram 
impedido de o fazer, em consequência das no-
vas regras que foram estabelecidas pela atual 
direção, as cenas de pugilato verbal entre os 
dois e as respetivas“claques” têm tendência a 
continuar até ao “último assalto”!...

Embora não se distingam com muita nitidez 
as eventuais diferenças de princípios políticos e 
ideológicos entre os dois candidatos a líder do 
PSD, reconhece-se que Rio aspira a colocar-se 
mais ao centro do espectro político nacional, 
posicionamento de muita da base de apoio do 
Partido Socialista e da social-democracia que 
pretende defender, enquanto Montenegro se 
coloca mais à direita, aproveitando a atual de-
sagregação desta faixa do eleitorado português 
e a influência dos antigos quadros do aparelho 
de Passos Coelho que o apoiam. 

Mas se as suas diferenças de posiciona-
mento, face à génese do PSD, não são tão 
acutilantes, o contraste dos seus comporta-
mentos são evidentes.

Rui Rio não tem o poder de oratória de Mon-
tenegro, diz o que pensa “da boca para fora” 
com convicção e “sem papas na língua”, colo-
cando-se muitas vezes em dificuldades de ar-
gumentação face ao estilo parlamentar do seu 
adversário e dando uma imagem pública de um 

homem teimoso e intransigente. No entanto, 
mesmo que tal possa não ser um defeito para 
um futuro líder, a sua obstinação pode condu-
zir a ruturas desnecessárias.

Mas Rio é também alguém que preserva 
os valores e a ética dos compromissos, não 
cedendo a jogos de influência pessoal, recu-
sando o “ballet político” da pressão dos “ba-
rões” do partido e (sobretudo e na sua óptica) 
subordina os interesses partidários aos inte-
resses do país, não desprezando eventuais 
alianças com aqueles que, embora diferentes, 
tenham os mesmos objetivos. 

Montenegro distancia-se de Rio na forma e 
no conteúdo das suas opções. Quem como ele 
recusou na generalidade o OGE do Partido So-
cialista sem o conhecer, apenas porque foi feito 
por um partido adversário e que tem mereci-
do o apoio da maioria do povo português, ou é 
“vesgo” à realidade do país ou julga-se dono da 
verdade absoluta do seu partido, colocando-o 
à frente dos interesses nacionais. Na sua argu-
mentação, relembrando os tempos difíceis em 
que o PSD governou com a Troika, ao querer 
demonstrar que tudo o que tem sido feito pelo 
PS está errado, contradiz-se ao declarar que 
“agora,… que as coisas estão bem…” o PSD 
(com ele…) também tem direito a governar.

Não me parece que o PSD consiga resolver os 
seus problemas internos e externos, assumindo 
uma posição destacada na política portuguesa, 

enquanto o problema da sua liderança não es-
tiver verdadeira e definitivamente resolvido, 
independentemente das “juras” de fidelidade 
ao atual líder Rui Rio que se possam agora fazer 
e que não resultaram no passado recente e da 
atual legitimidade deste.

Só uma catástrofe provocada por asneiras 
do próprio PS (o que não seria impossível, 
quando este partido está muito tempo no 
poder…), poderia relançar uma crise políti-
ca nacional, que viesse a apressar a intenção 
dos social-democratas a resolverem os seus 
problemas, pensando na possível e imediata 
governação do país.

Se isso não acontecer (o que também é pro-
vável, uma vez que o PS também aprende com 
os seus próprios erros…), o PSD ficará entregue 
às suas lutas intestinas, com aplausos ao centro 
e à direita pelos seus séquitos e por todos aque-
les que, externamente, não o querem ver o par-
tido resolvido, até que um dos candidatos seja 
“atirado às cordas” ou decida desistir, para se 
associar aos (ou criar…) grupos e grupinhos que 
começam a proliferar numa certa direita liberal 
desejosa de entrar no recinto principal.

Em qualquer dos casos, a inércia de uns 
é a vantagem de outros e, na política como 
no boxe, as vitórias exigem um bom movi-
mento de pernas/agilidade e socos/objeti-
vos certeiros.

PSD 
Um combate 
adiado!...

Luís Barreira
Opinião
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O presidente do Grupo Vila Galé, Jorge 
Rebelo de Almeida, revelou esta segun-
da-feira (20) que espera poder arrancar 
com as obras de renovação do edifício 

da Santa Casa da Misericórdia de Ponta 
Delgada, no Campo de São Francisco, 
para adaptação a hotel, no segundo se-
mestre deste ano. 

Num encontro com jornalistas, para 
apresentação de resultados de 2019, 
o presidente do Grupo Vila Galé, 

Jorge Rebelo de Almeida, anunciou que 
em 2020 deverá concretizar-se a estreia 
do Grupo Vila Galé nos Açores, em Pon-
ta Delgada, depois da parceria já efetuada 
com a Santa Casa da Misericórdia.

Este novo projeto deverá dar lugar a um 
hotel em Ponta Delgada, na ilha de São Mi-
guel, através da renovação do edifício que era 
da Misericórdia na Praça de São Francisco.

O presidente do grupo disse também o 
Vila Galé Collection Alter Real – Resort 
Equestre, Conference & Spa - a segunda 
unidade no âmbito do Programa Revive 
- tem abertura prevista para 13 de março.

Esta unidade hoteleira de quatro estre-
las, implementada na Coudelaria de Alter 
do Chão, entre Elvas e Portalegre, contará 
com 77 quartos. Este será o quarto hotel do 
Vila Galé no Alentejo e conta com um in-
vestimento de 10 milhões de euros.

Em 27 de março, segundo o mesmo res-
ponsável, deverá abrir portas o Vila Galé 
Serra da Estrela, uma unidade de quatro 
estrelas, em Manteigas, com 91 quartos, 
para o qual o grupo também investiu cerca 
de 10 milhões de euros.

No Brasil, o grupo espera abrir, em junho, 
o Vila Galé Paulista, em São Paulo, na “zona 
privilegiada da Bela Cintra, perto da Aveni-
da Paulista”, disse Jorge Rebelo de Almeida. 

Este contará com 108 quartos e envolverá um 
investimento de 80 milhões de reais (cerca 
de 17,3 milhões de euros ao câmbio atual).

Também em junho, mas em Portugal, 
o grupo espera ter concluída a expansão 
do hotel Vila Galé Douro Vineyards, na 
região do Douro Vinhateiro, que passa de 
sete para 49 quartos, num investimento de 
sete milhões de euros.

O grupo está ainda a negociar com as 
entidades locais um hotel em Tomar, rea-
bilitando o antigo Convento de Santa Iria e 
o ex-Colégio Feminino.

Também o administrador do grupo, 
Gonçalo Rebelo de Almeida, disse que o 
Vila Galé obteve uma receita de cerca de 
80 milhões de euros no Brasil em 2019, 
mais 18%, naquele que considera que foi 
“um ano positivo” naquele mercado.

Já em Portugal, o administrador referiu 
que o grupo obteve uma receita total de 
115 milhões de euros em 2019, um aumen-
to de cerca de 2,7% face ao ano anterior.

“O ano de 2019 acabou praticamente em 
linha com o ano anterior. Na média dos 
25 hotéis do grupo em Portugal, as recei-
tas atingiram os 115 milhões de euros em 
2019, face a 112 milhões no ano anterior”, 
afirmou Gonçalo Rebelo de Almeida aos 
jornalistas.

AO/MS

O vice-presidente do Governo Regional 
dos Açores, Sérgio Ávila, realçou que o 
número de desempregados na região 
atingiu em 2019 o valor mais baixo dos 
últimos nove anos. 

“De acordo com os dados hoje (21 ja-
neiro) revelados, o número de desem-
pregados inscritos nos Açores é de 

6.982, o que representa o menor número 
de desemprego registado nos últimos nove 
anos”, adiantou o governante, referindo-
-se a dados do Instituto do Emprego e da 
Formação Profissional.

Os Açores registaram uma quebra de 
desemprego de 9,3% (-715 inscritos nos 
centros de emprego), em comparação 
com 2018, e uma quebra de 27% (-2.629 
inscritos), em comparação com 2016 (iní-
cio da legislatura).

Sérgio Ávila, que falava numa conferên-
cia de imprensa, em Angra do Heroísmo, 
rejeitou que essa descida do desemprego 
se tenha ficado a dever à integração de de-
sempregados em programas ocupacionais.

“Os dados agora revelados desmontam 
totalmente essa interpretação. Atualmen-
te, há menos 3.364 açorianos em progra-
mas ocupacionais ou programas de em-
prego do que havia em 2016. Nos últimos 
três anos, reduziu-se em 48% o número 
de açorianos ocupados”, frisou.

Por outro lado, o governante salientou que 
a taxa de empregabilidade seis meses após o 
término das medidas de apoio ao emprego 
aumentou significativamente nos últimos 

três anos, sendo atualmente de 82,6% nos 
estágios, de 83,2% no apoio à contratação e 
de 69,2% nos programas ocupacionais.

Segundo o vice-presidente do executi-
vo açoriano, “nos últimos três anos foram 
criados 5.993 novos postos de trabalho”, 
mas houve também “um aumento muito 
significativo da população ativa”.

“A criação de emprego conseguiu cor-
responder a três desafios: permitiu em-
pregar quem estava desempregado, 
permitiu empregar quem estava em pro-
gramas ocupacionais e permitiu empregar 
quem não estava na população ativa e que 
voltou ao mercado de trabalho”, apontou.

A redução do desemprego nos Açores ficou 
abaixo da registada a nível nacional, mas Sér-
gio Ávila sublinhou que ao contrário do que 
se verifica no resto do país a região tem con-
seguido reduzir o número de desempregados 
“consistentemente todos os meses”.

“O desemprego não tem reduzido em 
função de uma sazonalidade, mas tem-se 
conseguido baixar todos os meses o de-
semprego nos Açores de mês para mês, o 
que demonstra que a redução do desem-
prego é estrutural e não assenta em varia-
ções de sazonalidade”, afirmou.

Segundo o vice-presidente do Governo 
Regional, o crescimento tem sido “trans-
versal aos três setores de atividade, mas 
houve efetivamente no último ano um 
crescimento bastante acentuado no setor 
da construção civil”, onde já se nota “falta 
de mão de obra”, em algumas ilhas.

AO/MS

Vila Galé quer iniciar obra de 
hotel nos Açores este ano

Número de desempregados nos Açores 
é o mais baixo em nove anos

A secretária regional da Solidariedade 
Social destacou, na Praia da Vitória, 
a campanha promovida pelo Governo 
dos Açores para facilitar e promover o 
acesso a habitação própria e perma-
nente, através da cedência de 150 lo-
tes infraestruturados em vários lotea-
mentos no arquipélago.

Andreia Cardoso falava na segunda-
-feira (20) na sessão pública de es-
clarecimento sobre o concurso para 

a cedência de 19 lotes para construção de 
habitação própria, situados no loteamen-
to de São Brás.

“Estes 19 lotes de São Brás integram 
um conjunto mais vasto de 150, cedidos 
pelo Executivo açoriano a baixo preço, 
com o sentido de facilitar o acesso a ha-
bitação própria permanente para aqueles 
que o desejarem e reunirem as condições 
mínimas para tal”, disse citada em nota.

Para além de São Brás, serão cedidos lo-

tes em loteamentos existentes nas fregue-
sias de Arrifes, Ginetes, São Vicente Ferrei-
ra, Santa Clara, Achadinha, Água D’Alto e 
São Roque, na ilha de São Miguel, em Santa 
Cruz das Flores, na Urzelina, em São Jorge, 
em Vila do Porto, em Santa Maria, na Praia, 
na Graciosa, e na Horta, no Faial.

A responsável pela pasta da habita-
ção adiantou que já estão a decorrer os 
concursos para a cedência de lotes nas 
freguesias de Água D’Alto e Santa Cruz 
das Flores, a que se seguirão, depois de 
São Brás, os concursos em Vila do Porto, 
Urzelina, Ginetes e Achadinha.

“Todos os concursos serão precedi-
dos de uma sessão pública de esclareci-
mento nas localidades dos loteamentos, 
como forma de promover a informação 
e o esclarecimento direto aos interessa-
dos das condições dos concursos a lan-
çar”, referiu Andreia Cardoso.

AO/MS

Governo dos Açores 
avança com cedência de 150 lotes 
a preços simbólicos

C
ré

di
to

s:
 D

R
C

ré
di

to
s:

 D
R

C
ré

di
to

s:
 D

R

AUTONOMIASAUTONOMIASAUTONOMIASAUTONOMIAS



2324 a 30 de janeiro de 2020www.mileniostadium.com MILÉNIO | AUTONOMIAS

O governante salienta que se trata de 
um produto gourmet de excelência e de 
elevado valor comercial, permitindo uma 
janela de oportunidade para agentes do 
setor diversificarem a oferta. 

A Madeira está em condições para 
avançar com a comercialização do 
camarão da Madeira. A região deve 

ter capacidade para captura entre 10 a 15 
toneladas deste tipo de pescado, disse 
Teófilo Cunha, secretário regional do Mar 
e Pescas, durante o debate na especiali-
dade do Orçamento Regional e o Plano e 
Programa de Investimentos e Despesas de 
Desenvolvimento da Região Autónoma da 
Madeira (PIDDAR), na Assembleia Legis-
lativa da Madeira.

“É um produto gourmet de excelência e 
de elevado valor comercial. Abre-se mais 
uma janela de oportunidade para os agen-
tes do setor diversificarem a oferta”, disse 
Teófilo Cunha.

Sobre o Orçamento e PIDDAR aloca-
do à Secretaria Regional do Mar e Pescas, 

o governante salientou que é um Orça-
mento que responde às necessidades mais 
prementes, das pessoas e das empresas, 
patrocina projetos de investigação para 
proteção e conhecimento do espaço marí-
timo, e alinha decisões com política ma-
rítima e marinha para o crescimento azul.

O aprofundamento do conhecimento do 
meio marinho, a vigilância marítima inte-
grada, o ordenamento espaço marítima, 
o crescimento inteligente e integrado da 
economia azul, a promoção da literacia e 
conhecimento do mar alargando a rede de 
escolas, num projeto com a Secretaria Re-
gional da Educação, são outros objetivos 
apontados pelo Governo Regional.

Entre os investimentos referidos por 
Teófilo Cunha está a unidade externa gelo 
do Caniçal. Ficou ainda um apelo, feito pelo 
governante, à República e Bruxelas, para a 
urgente renovação da frota pesqueira.

A atração de pessoas mais qualificadas 
para o mar é outro dos objetivos a alcançar 
pelo executivo madeirense.

Sapo/MS

O governante salientou que a Secretaria 
Regional da Economia terá 60 milhões 
de euros disponíveis no âmbito do PID-
DAR para implementa medidas que vão 
permitir transportes públicos mais efi-
cientes, um passe único, e o rejuvenes-
cimento da frota automóvel. 

O secretário regional da economia, Rui 
Barreto, pediu à República para sal-
vaguardar os interesses do país, e que 

as regiões autónomas também fazem parte 
do país, lembrando ainda que este ano ain-
da disponíveis instrumentos para o inves-
timento e financiamento das empresas, e 
para a necessidade de se atenuar os custos de 
transporte. O alerta foi feito durante o debate 
na especialidade do Orçamento Regional e o 
Plano e Programa de Investimentos e Des-
pesas de Desenvolvimento da Região Autó-
noma da Madeira (PIDDAR), na Assembleia 
Legislativa da Madeira.

O governante lembrou que a Secretaria 
Regional da Economia tem um volume de 
investimento de 60 milhões de euros no 
âmbito do PIDDAR.

Enunciando alguns dos investimentos 
previstos para a economia regional, Rui 
Barreto destacou a medida que vai per-
mitir transportes “mais eficientes e úteis” 
com diminuição da pressão automóvel nas 
estradas da Madeira.

A abertura do concurso internacional para 
a concessão de transportes da Madeira foi ou-
tro medida sublinhada por Rui Barreto.

Este concurso internacional, explicou o 
governante, vai permitir a implementação 
de um “passe e bilhete único, a a reorgani-
zação de carreiras e percursos, a interliga-
ção entre diferentes concessões e conces-

sionárias, o rejuvenescimento da frota de 
carros da região diminuindo emissões de 
carbono e aumento da segurança, a manu-
tenção dos postos de trabalho”.

No primeiro trimestre será criada a 
Agência de Promoção de Investimento 
que substitui a Invest Madeira. “Estão a ser 
estudadas novas fontes e formas de finan-
ciamento. Será um instrumento de concre-
tização da estratégia de atração de investi-
mento e promoção da economia da região 
no exterior”, reforçou o governante.

Sapo/MS

A secretária regional da inclusão Social 
e Cidadania disse que uma das priorida-
des é a promoção de políticas de empre-
go pró-ativas que diminuem o risco de 
pobreza e conduzam à coesão social. 

O apoio à criação de empresas inova-
doras na economia verde e azul com 
foco nos desempregados de longa 

duração, através do programa Grow-RUP, 
que junta cinco regiões ultraperiféricas da 
União Europeia, será uma das medidas que 
o Governo da Madeira pretende implemen-
tar. A garantia foi dada por Augusta Aguiar, 
secretária regional da Inclusão Social e 
Cidadania, durante o debate na especia-
lidade do Orçamento Regional e o Plano e 
Programa de Investimentos e Despesas de 
Desenvolvimento da Região Autónoma da 
Madeira (PIDDAR), na Assembleia Legisla-
tiva da Madeira.

A governante referiu que uma das prio-
ridade da sua secretaria vai passar pela 
promoção de políticas de emprego pró-a-
tivas que diminuem o risco de pobreza e 
conduzam à coesão social.

“No emprego os números são indiscutí-
veis, entre abril e dezembro de 2019 foram 
aplicados 78 milhões de euros para apoio e 
incentivo ao emprego, abrangendo 17 mil 
483 pessoas”, afirmou. A governante des-
tacou ainda a redução no desemprego na 

Madeira de 15,8% para 6,9% entre o 1º tri-
mestre de 2015 e o 3º trimestre de 2019, e 
ainda a descida no desemprego jovem em 
mais de 20 pontos percentuais.

Ainda no emprego Augusta Aguiar re-
forçou que o executivo quer proporcionar 
“respostas mais eficientes” à população 
desempregada ou em risco de exclusão so-
cial, através de políticas de emprego com 
“fatores de inovação e de aproximação 
entre os agentes económicos e sociais, pú-
blicos e privados”.

Augusta Aguiar disse ainda que o Orça-
mento e PIDDAR têm um “forte compro-
misso social”, e traduz políticas capazes 
de melhorar as condições de vida dos ci-
dadãos e dos mais vulneráveis, sem “per-
der o rumo” das políticas públicas

“51% das verbas estão afectas às funções 
sociais. É um Orçamento marcado pelas 
preocupações sociais e valores humanis-
tas e dá prioridade aos mais vulneráveis. A 
Secretaria Regional da Inclusão Social e da 
Cidadania tem um orçamento de 49 mi-
lhões de euros, que visam promover o au-
mento da empregabilidade, uma melhor 
habitação e integração social, a melhoria 
das condições de trabalho, para aumento 
da qualidade de vida e bem-estar da popu-
lação”, disse a governante.

Sapo/MS

Secretário do Mar quer avançar com 
comercialização do camarão da Madeira

Secretário regional da Economia 
pede ao Estado para salvaguardar 
interesses das regiões autónomas

Governo da Madeira vai conceder 
apoio a empresas inovadoras na 
economia verde e azul

O Aeroporto Internacional da Madeira 
- Cristiano Ronaldo “já recuperou to-
talmente” das perdas sofridas pela fa-
lência de algumas companhias aéreas 
e fechou 2019 a crescer 0,8%, disse 
esta terça-feira (21) o secretário do Tu-
rismo e Cultura insular.

“Já se verificou a recuperação total 
de lugares perdidos com a falência 
das companhias aéreas”, declarou 

Eduardo Jesus no debate na especialidade 
do Orçamento e Plano de Investimentos do 
primeiro Governo da Madeira de coligação 
PSD/CDS, que decorreu até 23 de janeiro 
na Assembleia Legislativa da região.

O governante social-democrata ma-
deirense referiu que, das 14 companhias 
que faliram, “nove operavam na Madei-
ra”, mas o aeroporto da região “fechou 
2019 a crescer 0,8%”.

Eduardo Jesus destacou que a Secre-
taria Regional do Turismo e Cultura tem 
este ano um orçamento global de 41 mi-
lhões de euros, sendo 14 milhões afetos 
à promoção deste destino, o que repre-
senta um reforço de 3,5 milhões de eu-
ros em comparação com o ano anterior.

“O orçamento para a Associação de 
Promoção [da Madeira] foi reforçado a 
pensar nos efeitos do Brexit”, explicou o 
secretário regional, admitindo que o efei-
to desta situação e a desvalorização da li-
bra esterlina constituem “uma ameaça” 
para o setor turístico da Madeira.

O turismo inglês é um dos mercados tra-
dicionais na Madeira, que, juntamente com 
o alemão, representa 20% das entradas.

No que concerne ao nicho alemão, o 
secretário regional referiu que “existem 
dificuldades porque a Germania [trans-

portadora aérea que faliu] cobria a Ale-
manha de forma diferente e tinha mui-
tos pontos”, sendo a alternativa fazer 
uma cobertura “com muitas operações” 
para diferentes aeroportos.

Eduardo Jesus assegurou que “muito 
trabalho tem sido feito com várias enti-
dades”, incluindo no que diz respeito à 
captação de novas rotas.

O governante referiu que as entidades 
do setor têm trabalhado para “identificar 
todas as regiões que interessam à região 
em função do poder de compra, ligações 
que podem ser estabelecidas e compa-
nhias disponíveis para operar, já inserido 
no sistema de incentivos de novas rotas 
da Aeroportos de Portugal (ANA)”.

Um dos pontos do debate foi a aplica-
ção da taxa turística, tendo Eduardo Jesus 
admitido que “a medida preocupa porque 
uma taxa superior a um euro produz efeitos 
negativos no setor e prejudica a procura”.

Outro ponto foi a questão do aloja-
mento local, tendo o governante sus-
tentado que “é um fenómeno” na re-
gião, “impossível de controlar e que tem 
de ser integrado na oferta turística”.

Ainda falou na aposta da cultura, defen-
dendo a descentralização dos museus, na 
recuperação de algum património, como 
os tetos mudéjares da Sé do Funchal, e na 
abertura do museu da Música Tradicional.

O governante revelou que a ministra 
da Cultura já informou que “95% dos 
documentos que saíram da Madeira para 
a Torre do Tombo já estão digitaliza-
dos”, tendo desafiado a fazer a mesma 
operação relativamente à documenta-
ção relacionada com o arquipélago que 
nunca esteve na região.

JN/MS

Madeira “recuperou totalmente” perdas 
com falências das companhias aéreas
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O novo vírus de pneumonia viral que está 
a alastrar na China levou as autoridades a 
“fecharem” três cidades com mais de 18 
milhões de habitantes. “Estou assustado”, 
confessou um médico de Wuhan à BBC.

“O vírus está agora a propagar-se a um 
nível alarmante. Os hospitais foram 
inundados com centenas de pacien-

tes, que esperam horas para serem aten-
didos por um médico - podem imaginar o 
pânico”, relata o médico de um hospital 
de Wuhan, à BBC.

Os primeiros casos do vírus “2019 - nCoV” 
apareceram em meados de dezembro nesta 
cidade chinesa, capital da província central 
de Hubei, com 11 milhões de habitantes.

“Normalmente, Wuhan é um ótimo lu-
gar para viver e temos orgulho no nosso 
trabalho - especialistas desenvolveram um 
guia sobre o diagnóstico e tratamento do 
coronavírus. Mas estou assustado porque é 
um novo vírus e os dados são preocupan-
tes”, confessou o médico.

Devido ao aumento diário de mortos e 
casos confirmados - atualmente são 17 ví-
timas mortais e 571 doentes infetados, além 
de perto de cinco mil pessoas sob vigilância 
- as autoridades chinesas decidiram proi-
bir as entradas e saídas de Wuhan, suspen-

dendo as ligações de avião, comboio, me-
tro, autocarro e ferries. Medidas idênticas 
foram tomadas nas cidades vizinhas de 
Huanggang (seis milhões de residentes) e 
Ezhou (um milhão de pessoas). 

“Há dois dias foi-nos dito para não ir tra-
balhar devido ao risco de infeção. Se sairmos 
da nossa residência no campus do hospital, 
temos de usar máscaras”, descreve o médi-
co, que tem ainda outra preocupação: “Não 
queremos levar a nossa filha de dois anos 
para o exterior. Estamos a tentar protegê-la 
o mais possível - lavando as mãos, renovan-
do o ar do apartamento, evitando o contac-
to com pessoas. Lá fora, é difícil ver alguém 
nas ruas”. E acrescentou: “Fui ao supermer-
cado para comprar comida, mas não havia 
nada - nem vegetais nem bolachas”.

O surto surge numa altura em que mi-
lhões de chineses viajam, por ocasião do 
Ano Novo Lunar, a principal festa das fa-
mílias chinesas, equivalente ao natal nos 
países ocidentais. “Algumas celebrações 
do Ano Novo Lunar foram canceladas. Há 
quem tenha comprado bilhetes [de trans-
portes] para ir a casa no Ano Novo Lunar 
mas agora não podem ir. Está toda a gente 
presa aqui e não pode sair”.

JN/MS

Médico de Wuhan sobre novo 
vírus: “Estou assustado”

Epidemia

A Câmara dos Deputados (Duma) da 
Rússia aprovou, por unanimidade, em 
primeira leitura, o projeto de emendas 
constitucionais apresentado na semana 
passada pelo presidente russo, Vladimir 
Putin, que amplia os poderes do Parla-
mento e do chefe de Estado.

Os 432 legisladores presentes vo-
taram a favor do projeto. A dis-
cussão dos projetos de emendas 

constitucionais na Duma durou apenas 
algumas horas e limitou-se a perguntas 
sobre aspetos específicos das emendas, 
as quais respondeu o chefe do grupo de 
trabalho “ad hoc” criado por Putin, Pavel 
Krashenninkov, e às intervenções dos lí-
deres dos quatro grupos parlamentares.

Os deputados terão agora um período 
de 15 dias para introduzir modificações 
no projeto.

“É extremamente importante conti-
nuar o trabalho iniciado em comissões 
e grupos parlamentares ... para exami-
nar o projeto em segunda leitura a 11 de 
fevereiro”, disse o presidente da Duma, 
Viacheslav Volodin.

Depois de aprovadas definitivamen-
te pelas duas câmaras do Parlamento, 
as emendas serão submetidas a votação 
nacional, de acordo com outro projeto de 
lei aprovado esta quinta-feira (23), tam-
bém por unanimidade.

No seu discurso anual ao Parlamento 

na semana passada, Vladimir Putin anun-
ciou esta revisão constitucional, que pro-
vocou a demissão do primeiro-ministro 
Dmitri Medvedev e do seu Governo.

Esta reforma relançou o debate sobre 
o futuro político de Putin após o final do 
seu mandato em 2024, e que impede a 
sua recandidatura presidencial.

Observadores da vida política russa 
citados pela agência noticiosa AFP con-
sideram que Putin, apesar de não ter 
evocado diretamente o seu futuro para 
além de 2024, vai procurar manter a sua 
influência.

Alguns analistas sugerem que poderá 
tornar-se em árbitro supremo, acima das 
tricas políticas e com um posto semelhan-
te ao ocupado por Nursultan Nazarbaiev 
no Cazaquistão, que em 2019 se tornou 
“numa espécie de pai da nação” e deixan-
do a presidência e um fiel executor.

Neste projeto-lei, propõe um conjun-
to de medidas, incluindo um reforço da 
função do parlamento na designação do 
primeiro-ministro e a limitação dos man-
datos presidenciais a dois, em vez de dois 
sucessivos. Outra das medidas consiste na 
criação pelo presidente de um Conselho 
de Estado que, de acordo com o texto, de-
verá ser responsável por “determinar as 
principais orientações da política interna 
e externa da Federação da Rússia”.

JN/MS

Deputados russos aprovam emendas 
constitucionais propostas por Putin

Rússia

Guaidó pede ajuda em Davos 
para a oposição a Maduro
O presidente da Assembleia Nacional da 
Venezuela, Juan Guaidó, pediu ajuda à eli-
te económica e política mundial reunida 
em Davos, na Suíça, no Fórum Económico 
Mundial, para a sua oposição ao regime 
do presidente Nicolas Maduro.

“Estamos diante de um conglomerado 
internacional e criminal, precisamos 
da vossa ajuda”, declarou Guaidó 

diante de dirigentes políticos e económicos 
de várias partes do mundo.

“Sozinhos, não podemos” enfrentar o 
regime de Nicolás Maduro, referiu.

“Quero dizer aos líderes que os venezue-
lanos permanecerão firmes, mas que não 
vamos compartilhar a culpa”, disse.

Juan Guaidó foi apresentado pelos organi-
zadores do Fórum Económico Mundial, que 
decorre em Davos, na Suíça, como “presi-
dente da Assembleia Nacional da Venezuela 
e reconhecido por mais de 50 países como 
presidente interino” daquele país.

Guaidó disse que a Venezuela, atingida 
por uma das mais graves crises económicas 
e políticas de sua história, está a enfrentar 
uma “tragédia sem precedentes”.

“A Venezuela não é um país em guerra, 
não ouvimos as bombas caírem, mas senti-
mos as lágrimas, a dor das mães”, sublinhou.

Aos executivos das maiores empresas da 
Europa e do mundo, o presidente do órgão 
legislativo venezuelano disse que entre 
as ações concretas que podem tomar para 
ajudar na Venezuela está a de “parar o co-
mércio ilegal de ouro”, que está “a destruir 
a Amazónia e as populações indígenas” que 
viviam no território.

Explicou que esse ouro ilegal - que cos-

tuma chegar a outros países “branqueado” 
e vendido como se tivesse sido extraído le-
galmente - financia “as estruturas paraes-
tatais” do governo de Nicolás Maduro, bem 
como grupos armados ilegais, inclusive 
aqueles que tentam boicotar o processo de 
paz na vizinha Colômbia.

Juan Guaidó, que foi proibido de deixar o 
território venezuelano, visitou a Colômbia 
na segunda-feira (20) e dali partiu para um 
périplo por países europeus.

Depois do Reino Unido e Bélgica, para con-
tactos ao mais alto nível, esteve esta quinta-
-feira (23) na Suíça, onde estava previsto re-
unir-se com o presidente colombiano, Ivan 
Duque, um de seus grandes apoiantes.

Em Bruxelas, Guaidó, na quarta-feira 
(22), pediu às instâncias europeias mais 
sanções internacionais para enfraquecer o 
regime de Maduro e “parar a tragédia do 
povo”, em conferência de imprensa.

“É por isso que estamos na Europa, para 
tentar arranjar a maneira de parar a tra-
gédia do povo”, disse, no Parlamento Eu-
ropeu, pouco depois de uma reunião com 
o Alto Representante da UE para a Política 
Externa, Josep Borrell, e de encontros com 
grupos políticos europeus.

“Estou aqui em nome dos venezuelanos 
que não têm voz. Os venezuelanos estão 
firmes e determinados. Temos um país 
unido em torno da ideia de alcançar a li-
berdade e a democracia. Não se trata de um 
problema ideológico como a ditadura quer 
fazer crer”, afirmou, lamentando os cerca 
de sete milhões de pessoas em estado de 
emergência humanitária e outros perto de 
cinco milhões que já emigraram.

JN/MS

Venezuela

Polícia

Alemanha ilegaliza organização 
neonazi Combat 18
O ministro do Interior alemão anunciou, 
esta quinta-feira (23), a ilegalização do 
ramo alemão da organização neonazi 
Combat 18, medida que pretende que seja 
“uma mensagem clara” para todos os 
grupos de extrema-direita e antissemitas.

Mais de 200 agentes da polícia fo-
ram mobilizados, esta quinta-feira 
(23), para operações de busca em 

locais frequentados por membros da orga-
nização em seis estados federados alemães 
- Mecklemburgo-Pomerânia (nordeste), 
Brandeburgo (leste), Hesse (centro), Tu-
ríngia (centro), Renânia do Norte-Vestefá-
lia (oeste) e Renânia-Palatinado (sudoeste).

Nas operações foram apreendidos tele-
móveis, computadores, armamento, pa-
rafernália nazi e propaganda, precisou o 
ministro, Horst Seehofer.

“A proibição de hoje é uma clara men-
sagem de que o extremismo de direita e o 
antissemitismo não têm lugar na nossa so-
ciedade”, disse Seehofer.

O assassínio de nove imigrantes e uma 
polícia entre 2000 e 2009 pelo grupo Clan-
destinidade Nacional-Socialista (NSU), o 

“repugnante homicídio” do autarca Walter 
Lübcke em 2019 e o ataque antissemita em 
Halle no mesmo ano mostraram, “da for-
ma mais brutal”, que a extrema-direita e o 
antissemitismo “são uma ameaça conside-
rável” à sociedade liberal, disse o ministro.

O Combat 18 Deutschland é acusado de 
“disseminar extremismo de direita e ódio 
antissemita” na sociedade alemã, através 
da organização de concertos de bandas de 
discurso extremista, segundo o Ministério.

O grupo é um ramo do grupo britâni-
co Combat 18, uma ala do British National 
Party (BNP) fundada em 1992, em que o 
número 18 representa a primeira e a oita-
va letras do alfabeto, A e H, iniciais do líder 
nazi Adolf Hitler.

O ramo alemão “conquistou grande res-
peito nos meios de extrema-direita” da 
Alemanha e é visto como um símbolo do 
extremismo violento, disse o ministro.

Este é o 18.º grupo de extrema-direita 
proibido pelo Ministério do Interior alemão.

O último foi o chamado Weisse Wölfe 
Terrorcrew (Grupo Terrorista dos lobos 
Brancos), em 2016.

JN/MS

MUNDO



MILÉNIO | MUNDO 2524 a 30 de janeiro de 2020www.mileniostadium.com

O futuro está... no ar!

Longe vai o tempo dos burros, cavalos e 
coches, do transporte com recurso à bi-
cicleta, motorizada e, brevemente, auto-
móveis. A humanidade evoliu mais do que 
nunca nos últimos dois séculos em termos 
de tecnologia nos meios de transporte.

A AirBus e a RATP, companhia de 
transportes urbanos de Paris, lan-
çaram-se no desafio de explorar a 

possibilidade de integrar veículos voado-
res nos transportes públicos parisienes. 
Tudo até 2024, altura em que se realizarão 
os Jogos Olímpicos naquela cidade. 

O objetivo é reduzirem o tempo de via-

jem entre o Aeroporto Internacional Char-
les de Gaulle e o centro da cidade. Este 
projeto permitirá o fornecimento de um 
serviço de transporte entre dois pontos aos 
viajantes, que beneficiarão de um serviço 
muito vantajoso em termos de mobilidade 
sustentável e compartilhada, através de 
veículos autónomos e elétricos.

Os desafios são muitos. Desde logo con-
seguir ter táxis voadores com autonomia e 
segurança suficientes para a prestação des-
te serviço, mas também, assegurar a inte-
gração desta novidade no sistema existente 
de táxis, suas infraestruturas e regulamen-
tações. A tudo isto acresce a necessidade 
de patrulhamento e controlo aéreo que não 
entre em conflito com os sistemas de con-
trolo aéreo de aviões em aeroportos, por si 
só, bastante congestionados.

A AirBus e Paris não são os únicos inte-

ressados nesta corrida aos meios de trans-
porte voadores. A Uber já tinha anunciado 
no ano passado que estaria em condições 
de oferecer os seus serviços através de veí-
culos voadores em 2023. A Uber Elevate e 
a parceira Hyundai apresentaram já este 
ano, no Salão de Eletrónica de las Vegas – 
CES 2020, um táxi voador 100% elétrico. 
O Urban Air Taxi consiste num mini-avião 
com capacidade máxima para quatro pas-
sageiros, mais o piloto, embora esteja nos 
planos ser conduzido de forma autónoma, 
ou seja, sem haver necessidade de um pilo-
to. O Urban Air Taxi vai ter capacidade de 
voar até 100km de distância, a uma altitude 
entre os 300 e 600 metros, e pode atingir 
uma velocidade máxima de 290km/h.

Também a Toyota anunciou recente-
mente um investimento no valor de 400 
milhões de dólares na empresa Joby Avia-

tion, para o desenvolvimento de veículos 
voadores elétricos.

Ainda no campo dos avanços na área da 
aeronáutica, a AirBus anunciou recente-
mente que completou com sucesso os testes 
de descolagem de aviões sem recurso ao pi-
loto e, brevemente, será também testada a 
fase da aterragem sem intervenção huma-
na. O objetivo será tornar as suas aerona-
ves completamente autónomas, utilizando 
pilotagem com recurso humano apenas 
quando for estritamente necessário, como 
por exemplo, situações de emergência.

Os avanços dos meios de transporte ti-
veram um papel determinante na globali-
zação e no desenvolvimento da sociedade 
moderna. Serão os veículos voadores elé-
tricos, realmente, uma solução  de trans-
porte sustentável e o próximo passo na 
evolução tecnológica amiga do ambiente?

Carlos Monteiro
Opinião
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Soluções acessíveis para as suas
necessidades contabilísticas

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

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

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

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

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

viveirosgroup.com
info@viveirosgroup.com
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Wisdom of

Wealth

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

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

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

Esta semana Adriana e Catarina fa-
lam-nos da polémica à volta da Porta 
dos Fundos, trazem mais um episódio 
caricato com o Papa Francisco, expli-
cam-nos do que se trata a doença do 
canadiano Justin Bieber, comentam as 
nomeações aos Óscares 2020, apre-
sentam-nos um software de inteligência 
artificial da Google que deteta cancro da 
mama e muito, muito mais.

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

Timeline - a sua rede social agora na 
televisão.

Sat 10pm

Sat 9:30 pm Sab 18h

Seg-Sex 10h

Sab 14h30

Sex 18h

Decorria o ano de 1972 quando Eládio 
Clímaco entrou para a R.T.P. logo se 
destacando, para além da locução, na 
apresentação de espetáculos. O mítico 
apresentador da RTP, uma lenda viva da 
TV, está esta semana à conversa com 
Paulo Perdiz no It’s Showtime.

Dom 17h

Quando conheceu a atual esposa, es-
tava longe de imaginar que esta era 
filha de portugueses. Hoje John Scida 
convive de perto com a nossa cultura 
e é o presidente da Banda do Sagrado 
Coração de Jesus de Toronto.

Sab 16h

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

Our host Stella Jurgen visits The Inte-
rior Design Show 2020 at the Metro 
Convention Centre.  Part 1 airs this 
Sunday featuring an interview with De-
signer Darlene Janeiro from Darlene 
Janeiro Design, Oakville, and a guided 
tour visiting Estate Interiors, Michael 
Armstrong Art, Blanco Canada, Town 
& Country Fireplaces, Fleurco Inc, In-
sideOut Patio, Millesime Wine Racks, 
Marcantonio Designs, Matt Concrete. 
Find out what are the latest trends. 

 Stay tuned for Part 2. Be inspired by 
Stella’s Studio on Camoes TV.

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

Com Adriana Marques

This week Gary Manata and l will be 
discussing some historic landmark 
spots in the City of Toronto and giving 
you some in-depth background on the 
history and insight.

Joining us on this show will be Ken 
Conners who owned one of the land-
mark areas at Dundas and Euclid the 
Caffe Brasiliano Shop that has a 40-year 
tradition. Mr. Conners will share with us 
some stories, never before seen pictures 
and some past memories that you may 
be able to relate to.

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

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

Com Nuno Miller

Producer – Director/Writer: Barri Cohen will 
be joining me for an exclusive interview.

Ms. Cohen is a Writers Guild of Canada 
award-winning director, producer, writer, 
story editor and show runner who’s been 
lucky enough to marry her eclectic passions 
and story – telling skills across a range of 
genres – from real life family docu-dramas, 
to health, science, fun factoid history, crime, 
food, and independent documentaries. You 
don’t want to miss this in-depth exclusive 
interview with Barri Cohen.

No Body & Soul desta semana falamos 
de um estilo de vida: o minimalismo! 
Aprenda o que é e como pode começar 
a integrá-lo em sua casa. Não perca ain-
da um novo episódio da rubrica Nutrição 
Com Coração, com a Ana Bravo.

Dom 9h30 Seg-Sex 14h Sun 9:30pm

Seg-Sex 18h

Sun 9pm

Seg-Sex 7h Sat 9pm

Dom 16h

Esta semana iremos ao continente berço 
da humanidade com uma professora lu-
so-canadiana que visitou o Gana. Megan 
Pereira vai estar no Espaço Mwangolé. Te-
remos também o nosso momento musical 
e o nosso top musical. Não percam!
Espaço Mwangolé, o ponto de encontro 
mesmo distante da sua terra natal.

Dom 18h30

Esta semana, Carmo Monteiro traz-nos 
a Festa do Bacalhau, evento que trouxe 
Fernando Correia Marques ao Portu-
guese Cultural Centre of Mississauga, 
o debate sobre a crise imobiliária na 
cidade de Toronto organizado por Ana 
Bailão e ainda o evento que assinalou o 
lançamento do novo portal para açoria-
nos na diáspora - Açorianos no Mundo.

Muitas razões para não perder o Espa-
ço Comunidade, no sábado às 3 pm, na 
Camões TV.

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

Com Telma Pinguelo

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

A cerveja é uma das bebidas mais an-
tigas da História, diretamente associada 
ao desenvolvimento da cultura dos ce-
reais. Pedro Novo aventurou-se neste 
mundo do cereal e na cultura das cer-
vejas artesanais e está esta semana no 
Portugal à Vista.

Apresentador: Manuel DaCosta 
Convidados: Vince Nigro/ Tiago Souza 

• Resumo político da semana

•  Análise do editorial do Milénio Stadium

• Como cuidamos dos animais de 
estimação?  

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

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

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

20h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

21h30 Forgotten Treasures

22h00 Stella’s Studio

22h30 Roundtable

23h30 Espaço Mwangolé

00h00 It´s Showtime

00h30 Body & Soul

01h00 Portugal À Vista

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 29 DE JANEIRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Espaço  Mwangolé

09h30 Espaço Comunidade

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Wisdom of Wealth 

16h00 Roundtable

17h00 Stella’s Studio

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

 20h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

21h30 Timeline

22h30 It´s Showtime

23h00 Portugal À Vista

23h30 Body & Soul

00h00 Camões TV Magazine

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 30 DE JANEIRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Espaço Mwangolé

16h00 Timeline

17h00 Forgotten Treasures

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

 20h00 Musicbox

21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth 

22h00 Stella’s Studio

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

23h30 Espaço Comunidade 

00h00 We Need To Talk

01h00 It´s Showtime

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA, 31 DE JANEIRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Espaço Comunidade 

16h00 Nós Por Cá 

16h30 Forgotten Treasures

17h00 Body & Soul

17h30 Musicbox

18h00 Roundtable

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

 20h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

21h30 It´s Showtime

22h00 Espaço Mwangolé

22h30 Timeline

23h30 Forgotten Treasures

00h00 Here’s The Thing

00h30 Wisdom of Wealth

01h00 Stella’s Studio

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SÁBADO, 25 DE JANEIRO
 06h00 Musicbox

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos

 10h00 Musicbox

 11h00 It´s Showtime

 11h30 Musicbox

 12h00 Clube dos Cozinheiros

 12h30 Imperdíveis

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Glitter Show

 14h30 Portugal À Vista

 15h00 Espaço Comunidade

15h30 Caminhos da história 

16h00 Nós Por Cá

 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço

 17h30 Musicbox

 18h00 Timeline

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Portugal À Vista

 20h00 2077 - 10’’ para o Futuro

 21h00 Here’s The Thing

2 1h30 Wisdom of Wealth

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Portugal À Vista

 00h30 Transparências

 01h00 Espaço Comunidade 

01h30 Here’s the Thing 

 02h00 Musicbox

 04h00 Out there

 05h00 Nicki Clark Show

DOMINGO, 26 DE JANEIRO
 06h00 Musicbox

 08h00 Caminhos Da História

 08h30 Estação de Serviço

 09h00 Portugal À Vista

 09h30 Missa Dominical

 10h30 Espaço Comunidade

 11h00 Nós Por Cá

 11h30 Musicbox

 12h00 Here’s the Thing

 12h30 Wisdom of Wealth

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Camões TV Magazine

 16h00 Body & Soul

 16h30 Imperdíveis

 17h00 It´s Showtime

 17h30 Musicbox

18h00 Here’s The Thing

 18h30 Espaço Mwangolé

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Nós Por Cá

 20h00 2077 - 10’’ para o Futuro

 21h00 Stella’s Studio

 21h30 Forgotten Treasures

 22h00 Timeline

 23h00 We Need To Talk

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

SEGUNDA, 27 DE JANEIRO 
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Espaço Comunidade

 09h00 Caminhos Da História

09h30 Body & Soul

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Estação de Serviço

16h00 Espaço Mwangolé

16h30 Glitter Show

17h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

21h30 Here’s The Thing 

22h00 Wisdom of Wealth

22h30 We Need To Talk  

23h30 Timeline

00h30 Stella’s Studio

01h00 Forgotten Treasures

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

TERÇA, 28 DE JANEIRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Nós Por Cá 

16h00 Espaço Comunidade

16h30 Portugal À Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis
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Wisdom of

Wealth

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

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

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

Esta semana Adriana e Catarina fa-
lam-nos da polémica à volta da Porta 
dos Fundos, trazem mais um episódio 
caricato com o Papa Francisco, expli-
cam-nos do que se trata a doença do 
canadiano Justin Bieber, comentam as 
nomeações aos Óscares 2020, apre-
sentam-nos um software de inteligência 
artificial da Google que deteta cancro da 
mama e muito, muito mais.

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

Timeline - a sua rede social agora na 
televisão.

Sat 10pm

Sat 9:30 pm Sab 18h

Seg-Sex 10h

Sab 14h30

Sex 18h

Decorria o ano de 1972 quando Eládio 
Clímaco entrou para a R.T.P. logo se 
destacando, para além da locução, na 
apresentação de espetáculos. O mítico 
apresentador da RTP, uma lenda viva da 
TV, está esta semana à conversa com 
Paulo Perdiz no It’s Showtime.

Dom 17h

Quando conheceu a atual esposa, es-
tava longe de imaginar que esta era 
filha de portugueses. Hoje John Scida 
convive de perto com a nossa cultura 
e é o presidente da Banda do Sagrado 
Coração de Jesus de Toronto.

Sab 16h

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

Our host Stella Jurgen visits The Inte-
rior Design Show 2020 at the Metro 
Convention Centre.  Part 1 airs this 
Sunday featuring an interview with De-
signer Darlene Janeiro from Darlene 
Janeiro Design, Oakville, and a guided 
tour visiting Estate Interiors, Michael 
Armstrong Art, Blanco Canada, Town 
& Country Fireplaces, Fleurco Inc, In-
sideOut Patio, Millesime Wine Racks, 
Marcantonio Designs, Matt Concrete. 
Find out what are the latest trends. 

 Stay tuned for Part 2. Be inspired by 
Stella’s Studio on Camoes TV.

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

Com Adriana Marques

This week Gary Manata and l will be 
discussing some historic landmark 
spots in the City of Toronto and giving 
you some in-depth background on the 
history and insight.

Joining us on this show will be Ken 
Conners who owned one of the land-
mark areas at Dundas and Euclid the 
Caffe Brasiliano Shop that has a 40-year 
tradition. Mr. Conners will share with us 
some stories, never before seen pictures 
and some past memories that you may 
be able to relate to.

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

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

Com Nuno Miller

Producer – Director/Writer: Barri Cohen will 
be joining me for an exclusive interview.

Ms. Cohen is a Writers Guild of Canada 
award-winning director, producer, writer, 
story editor and show runner who’s been 
lucky enough to marry her eclectic passions 
and story – telling skills across a range of 
genres – from real life family docu-dramas, 
to health, science, fun factoid history, crime, 
food, and independent documentaries. You 
don’t want to miss this in-depth exclusive 
interview with Barri Cohen.

No Body & Soul desta semana falamos 
de um estilo de vida: o minimalismo! 
Aprenda o que é e como pode começar 
a integrá-lo em sua casa. Não perca ain-
da um novo episódio da rubrica Nutrição 
Com Coração, com a Ana Bravo.

Dom 9h30 Seg-Sex 14h Sun 9:30pm

Seg-Sex 18h

Sun 9pm

Seg-Sex 7h Sat 9pm

Dom 16h

Esta semana iremos ao continente berço 
da humanidade com uma professora lu-
so-canadiana que visitou o Gana. Megan 
Pereira vai estar no Espaço Mwangolé. Te-
remos também o nosso momento musical 
e o nosso top musical. Não percam!
Espaço Mwangolé, o ponto de encontro 
mesmo distante da sua terra natal.

Dom 18h30

Esta semana, Carmo Monteiro traz-nos 
a Festa do Bacalhau, evento que trouxe 
Fernando Correia Marques ao Portu-
guese Cultural Centre of Mississauga, 
o debate sobre a crise imobiliária na 
cidade de Toronto organizado por Ana 
Bailão e ainda o evento que assinalou o 
lançamento do novo portal para açoria-
nos na diáspora - Açorianos no Mundo.

Muitas razões para não perder o Espa-
ço Comunidade, no sábado às 3 pm, na 
Camões TV.

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

Com Telma Pinguelo

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

A cerveja é uma das bebidas mais an-
tigas da História, diretamente associada 
ao desenvolvimento da cultura dos ce-
reais. Pedro Novo aventurou-se neste 
mundo do cereal e na cultura das cer-
vejas artesanais e está esta semana no 
Portugal à Vista.

Apresentador: Manuel DaCosta 
Convidados: Vince Nigro/ Tiago Souza 

• Resumo político da semana

•  Análise do editorial do Milénio Stadium

• Como cuidamos dos animais de 
estimação?  

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

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

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

20h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

21h30 Forgotten Treasures

22h00 Stella’s Studio

22h30 Roundtable

23h30 Espaço Mwangolé

00h00 It´s Showtime

00h30 Body & Soul

01h00 Portugal À Vista

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 29 DE JANEIRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Espaço  Mwangolé

09h30 Espaço Comunidade

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Wisdom of Wealth 

16h00 Roundtable

17h00 Stella’s Studio

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

 20h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

21h30 Timeline

22h30 It´s Showtime

23h00 Portugal À Vista

23h30 Body & Soul

00h00 Camões TV Magazine

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 30 DE JANEIRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Espaço Mwangolé

16h00 Timeline

17h00 Forgotten Treasures

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

 20h00 Musicbox

21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth 

22h00 Stella’s Studio

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

23h30 Espaço Comunidade 

00h00 We Need To Talk

01h00 It´s Showtime

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA, 31 DE JANEIRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Espaço Comunidade 

16h00 Nós Por Cá 

16h30 Forgotten Treasures

17h00 Body & Soul

17h30 Musicbox

18h00 Roundtable

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

 20h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

21h30 It´s Showtime

22h00 Espaço Mwangolé

22h30 Timeline

23h30 Forgotten Treasures

00h00 Here’s The Thing

00h30 Wisdom of Wealth

01h00 Stella’s Studio

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SÁBADO, 25 DE JANEIRO
 06h00 Musicbox

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos

 10h00 Musicbox

 11h00 It´s Showtime

 11h30 Musicbox

 12h00 Clube dos Cozinheiros

 12h30 Imperdíveis

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Glitter Show

 14h30 Portugal À Vista

 15h00 Espaço Comunidade

15h30 Caminhos da história 

16h00 Nós Por Cá

 16h30 Caminhos Da Energia

 17h00 Estação de Serviço

 17h30 Musicbox

 18h00 Timeline

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Portugal À Vista

 20h00 2077 - 10’’ para o Futuro

 21h00 Here’s The Thing

2 1h30 Wisdom of Wealth

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Portugal À Vista

 00h30 Transparências

 01h00 Espaço Comunidade 

01h30 Here’s the Thing 

 02h00 Musicbox

 04h00 Out there

 05h00 Nicki Clark Show

DOMINGO, 26 DE JANEIRO
 06h00 Musicbox

 08h00 Caminhos Da História

 08h30 Estação de Serviço

 09h00 Portugal À Vista

 09h30 Missa Dominical

 10h30 Espaço Comunidade

 11h00 Nós Por Cá

 11h30 Musicbox

 12h00 Here’s the Thing

 12h30 Wisdom of Wealth

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Camões TV Magazine

 16h00 Body & Soul

 16h30 Imperdíveis

 17h00 It´s Showtime

 17h30 Musicbox

18h00 Here’s The Thing

 18h30 Espaço Mwangolé

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Nós Por Cá

 20h00 2077 - 10’’ para o Futuro

 21h00 Stella’s Studio

 21h30 Forgotten Treasures

 22h00 Timeline

 23h00 We Need To Talk

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

SEGUNDA, 27 DE JANEIRO 
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Espaço Comunidade

 09h00 Caminhos Da História

09h30 Body & Soul

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Estação de Serviço

16h00 Espaço Mwangolé

16h30 Glitter Show

17h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Musicbox

21h00 Caminhos Da História

21h30 Here’s The Thing 

22h00 Wisdom of Wealth

22h30 We Need To Talk  

23h30 Timeline

00h30 Stella’s Studio

01h00 Forgotten Treasures

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

TERÇA, 28 DE JANEIRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Bem-Vindos A Beirais

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Nós Por Cá 

16h00 Espaço Comunidade

16h30 Portugal À Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis
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A primeira escola de drones em África 
abriu este mês no Malawi. 

A academia, que abriu a 13 de janeiro 
em Lilongwe, é um projeto da Uni-
cef em parceria com o instituto po-

litécnico norte-americano Virginia Tech. 
A iniciativa pretende utilizar esta tecnolo-
gia em prol do desenvolvimento da comu-
nidade africana.

De acordo com a diretora executiva da 
Unicef, Henrietta Fore, a Academia Afri-
cana de Drones e Dados (ADDA, na sigla 
em inglês) “será fundamental para prepa-
rar os jovens com as capacidades que ne-
cessitam para usar esta tecnologia em be-
nefício próprio e das suas comunidades”.

“Os serviços humanitários em África 
podem beneficiar significativamente da 
sua aplicação”, vincou a responsável.

A escola apresenta um curso de 12 sema-
nas, durante os qual os alunos aprendem a 
utilizar os drones para fins humanitários e 
comerciais. 

A ideia é preparar 150 jovens para cons-

truir e pilotar drones até 2021.  
A primeira turma é constituída por 16 alu-

nos do Malawi e 10 de outras zonas do con-
tinente africano. Mais de metade dos estu-
dantes são mulheres licenciadas nas áreas de 
ciências, tecnologias e engenharias. É o caso 
de Anne Nderitu, que tirou a licenciatura em 
Engenharia Aeronáutica, no Quénia.

“Quero aliar o conhecimento que ad-
quiri na licenciatura à formação que vou 
ter em drones e aplicá-lo em projetos que 
estão ligados ao saneamento das águas. 
Gostava de me focar nas comunidades 
que sofrem com as inundações, recolher 
imagens através dos drones para ter mais 
informação acerca das condições em que 
vivem e encontrar soluções”, explicou a 
estudante, de 25 anos.

Para 2022, a Unicef deseja que a aca-
demia inicie um mestrado, sem qualquer 
custo de matrícula, com um plano de es-
tudos focado na utilização de drones em 
missões humanitárias.

TVI24/MS

Abriu a primeira escola de drones 
em África
O projeto pretende utilizar esta tecnologia em prol 
do desenvolvimento da comunidade africana

O Fundo Monetário Internacional sub-
linhou, esta quarta-feira (22), que a luta 
contra a corrupção é “uma parte im-
portante” do programa de apoio finan-
ceiro a Angola, defendendo o crescen-
te uso de plataforma eletrónica para 
as obras públicas.

Questionado pela Lusa sobre o im-
pacto da divulgação da investi-
gação do consórcio de jornalistas, 

conhecida como Luanda Leaks, o respon-
sável do departamento de comunicação 
do FMI que faz a ligação com Angola disse 
que este esforço de combate à corrupção 
“envolve o fortalecimento da legislação 
relevante, como a preparação de melho-
rias à lei de combate à lavagem de dinhei-
ro e financiamento do terrorismo, e outras 

leis promovendo uma governança melhor 
nas instituições públicas”.

“Nós não comentamos investigações 
criminais em curso, julgamentos ou 
documentos divulgados, mas em geral, 
como noutros programas do FMI, a luta 
contra a corrupção é uma parte impor-
tante do Programa de Financiamento 
Ampliado em Angola”, ressalvou Gedi-
minas Vilkas.

O responsável acrescentou, ainda as-
sim, que “este esforço também envolve 
o aumento da transparência pública, por 
exemplo através da publicação atem-
pada das contas anuais certificadas das 
empresas públicas e um aumento do uso 
de plataformas eletrónicas para atribui-
ção de contratos públicos”.

JN/MS

FMI diz que 
luta contra a corrupção faz parte 
do programa de apoio a Angola

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

ÁFRICA

A ex-deputada do MPLA Tchizé dos San-
tos desafiou esta quinta-feira (23) a irmã 
Isabel a devolver 75 milhões de euros ou 
dólares a Angola “para resolver o pro-
blema”, porque “Angola é de todos”. 

“Como cidadã, esquecendo que sou 
irmã da engenheira Isabel eu, saben-
do que tem ativos em Angola e fora, 

eu se estivesse no lugar da cidadã Isabel 
dos Santos, mesmo que o dinheiro fosse 
todo lícito, o Estado angolano está a dei-
xar muito claro que precisa urgentemente 
que a engenheira Isabel transfira algumas 
divisas para Angola”, disse a antiga depu-
tada numa declaração enviada à Lusa.

Para a antiga deputada do MPLA, Isabel 
dos Santos devia retribuir as oportunida-
des de negócio de que beneficiou em An-
gola e saldar a dívida para com a Sonangol.

“O que está em causa é a dívida de 75 mi-
lhões? Pague, então, se estão pedir euros e 
não querem kwanzas, apesar de um Estado, 
normalmente, querer receber na sua moe-
da, mas se precisa de dólares e está a pedir 
à cidadã, a cidadã que mais beneficiou das 
oportunidades de negócio em Angola, está 
na hora de a cidadã retribuir tudo o que o 
Estado lhe proporcionou, propiciando que 
fizesse grandes negócios e tornar-se a mu-
lher que é hoje... pronto, mande dinheiro 
para Angola”, desafiou Tchizé.

Na declaração, Tchizé dos Santos argu-
menta que “quanto mais não fosse em con-
sideração aos trabalhadores [das empresas 
de Isabel dos Santos], devia tentar negociar 
um valor a transferir para Angola para fazer 
novos investimentos, ainda que o dinheiro 
seja todo ele lícito, ainda que a única coisa em 
causa seja os 75 milhões que foram pagos em 
kwanzas à Sonangol, e que a Sonangol devol-
veu, e que agora tem de se voltar a pagar”.

Na declaração, a irmã de Isabel dos San-
tos propõe: “Mais vale dar os 75 milhões de 

dólares ou euros como o Estado quer e para 
além disso, em demonstração de boa fé, faça 
um investimento, transfira para o país euros, 
dólares, para fazer investimento, construa 
uma Universidade Isabel dos Santos” ou um 
hospital privado de grande dimensão.

Para a irmã, a empresária, que foi consti-
tuída arguida pela Procuradoria-Geral da Re-
pública de Angola, devia reconhecer que é o 
Presidente da República quem tem o poder.

“[Isabel devia dizer que] ‘para além de 
tudo o que já investi e os empregos que já 

gerei, e apesar de toda esta confusão, é o 
Presidente da República que manda, quer 
mais investimento, já mostrei que não há ili-
citude nenhuma’”, disse Tchizé dos Santos, 
admitindo que “pronto, há o tal contrato do 
Dubai, mas aquilo ainda não é prova de ilici-
tude, a menos que aquilo que a senhora Pau-
la [Cristina Neves Oliveira , administradora 
não executiva da operadora de telecomuni-
cações NOS] assinou esteja a ser usufruído 
pela engenheira Isabel dos Santos, mas acho 
que a senhora Paula fez o contrato, prestou 
os serviços, recebeu o dinheiro, pode haver 
uma questão moral mas não é crime”.

“Vamos resolver isso, Angola é de todos, 
vamos resolver o problema do país”, conclui.

No passado domingo (19), um consórcio 
de jornalistas apresentou uma investiga-
ção sobre Isabel dos Santos, acusando-a 
de desvio de dinheiros públicos no valor 
de mil milhões de euros, apontando casos 
concretos de alegadas transferências por 
parte da petrolífera angolana Sonangol 
quando a empresária era administradora.

Na quarta-feira (22), a Procuradoria-
-Geral da República angolana anunciou 
que constituiu Isabel dos Santos como ar-
guida e admitiu que iria pedir um manda-
do de captura internacional, caso não fos-
se possível notificá-la.

JN/MS

Irmã de Isabel dos Santos desafia-a a devolver 75 milhões a Angola
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A organização Repórteres Sem 
Fronteiras (RSF) considera “absurda” a 
denúncia do Ministério Público Federal 
(MPF) do Brasil contra o jornalista Glenn 
Greenwald, responsável pela investiga-
ção jornalística conhecida como ‘Vaza 
Jato’, num inquérito sobre invasão de 
telemóveis de autoridades. 

“Entendemos que a acusação apresenta-
da [esta terça-feira, 21] pelo MPF contra 
o jornalista Glenn Greenwald é absur-

da”, disse Artur Romeu, do escritório da RSF 
para a América Latina no Rio de Janeiro, em 
declarações à Lusa através de email. 

“A denúncia afirma que houve ‘clara con-
duta de participação auxiliar no delito’, com 
base em diálogos que apontam para a preo-
cupação do jornalista em proteger o anoni-
mato da fonte. A afirmação demonstra um 
profundo desconhecimento sobre o que é 
o jornalismo investigativo. E pior, é usada 
como pretexto para retaliar e intimidar o 
jornalismo crítico que [atente contra] os in-
teresses daqueles que ocupam espaços de po-
der”, considera a organização não-governa-
mental (ONG) de defesa dos jornalistas e da 
liberdade de expressão e de informação.

“O impacto da denúncia vai muito além 
de Glenn Greenwald e deve ser vista com 
grande preocupação por todos os jornalis-
tas que atuam no país”, considera ainda a 
Repórteres Sem Fronteiras.

A RSF diz estar a acompanhar o caso do 
jornalista Glenn Greenwald há quase um 
ano, “quando começou a receber ataques 
por conta da série de reportagens conheci-

da como ‘Vaza Jato’” e “entende que a acu-
sação representa mais uma grave ameaça à 
liberdade de imprensa no país”.

A organização conclui as declarações en-
viadas à Lusa reiterando o seu “pleno apoio 
a Glenn Greenwald e ao jornalismo investi-
gativo no Brasil”.

O MPF do Brasil denunciou esta terça-
-feira (21) sete pessoas, incluindo Glenn 
Greenwald, responsável pela investigação 
jornalística conhecida como ‘Vaza Jato’, por 
crimes relacionados com a invasão de tele-
móveis de autoridades brasileiras e prática 
de organização criminosa e branqueamento 
de capitais, bem como as intercetações te-
lefónicas.

Greenwald foi denunciado, mas não in-
vestigado ou indiciado. Para o MPF, ficou 
comprovado que o jornalista norte-america-
no, cofundador do The Intercpt Brasil - ‘site’ 
que, em junho de 2019, começou a divulgar 
reportagens que colocam em causa a impar-
cialidade da Lava Jato, maior operação contra 
a corrupção no país, e de Sergio Moro, hoje 
ministro da Justiça -- “auxiliou, incentivou e 
orientou” um grupo de piratas informáticos 
“durante o período das invasões”.

A denúncia foi assinada pelo procurador 
Wellington Divino de Oliveira, que alegou 
ter encontrado indícios de que o grupo for-
mou uma organização que executou crimes 
cibernéticos por meio de fraudes bancá-
rias, invasão de dispositivos informáticos e 
branqueamento de capitais.

O órgão de Justiça brasileiro justificou 
que Greenwald não era alvo das investiga-

ções, mas, durante a análise de um compu-
tador portátil apreendido, foi encontrado 
um áudio de um diálogo entre ele e um dos 
suspeitos, que comprovaria o seu envolvi-
mento no crime.

A conversa apreendida terá sido realiza-
da, segundo o MPF, logo após a divulgação, 
pela imprensa brasileira, da invasão do te-
lemóvel do ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro. 

Glenn Greenwald classificou a denúncia 
do MPF como uma “retaliação do Governo de 
Bolsonaro” e um “grave ataque à imprensa”.

“O Governo de Bolsonaro [presidente do 
Brasil] e o movimento que o apoia deixaram 
bem claro que não acreditam na liberdade 
de imprensa (...). Há menos de dois me-
ses, a Polícia Federal, examinando todas as 
mesmas evidências citadas pelo Ministério 
Público, declarou explicitamente que não 

apenas nunca cometi nenhum crime, como 
exerci extrema cautela e profissionalismo 
como jornalista”, indicou Greenwald em 
comunicado divulgado na terça-feira (21).

“A denúncia (...) é uma tentativa óbvia de 
atacar a imprensa livre, em retaliação pelas 
revelações que relatamos sobre o ministro 
[da Justiça, Sérgio] Moro e o Governo [lide-
rado pelo Presidente, Jair] Bolsonaro. É tam-
bém um ataque ao Supremo brasileiro, que 
determinou em julho que tenho o direito de 
ter a minha liberdade de imprensa protegi-
da face a ataques de retaliação do ministro 
Moro”, afirmou ainda Greenwald, acrescen-
tando que não se intimidará com “tentativas 
tirânicas de silenciar jornalistas”.

Várias ONG internacionais condenaram na 
terça-feira (21) a denúncia do MPF brasileiro, 
classificando-a de “ameaça à democracia”.

JN/MS

Repórteres Sem Fronteiras 
dizem ser “absurda” denúncia 
contra jornalista Glenn Greenwald

Empresário brasileiro condenado nos 
EUA por corrupção no caso FIFA
O brasileiro José Margulies, empresário do 
ramo televisivo, foi condenado esta terça-
-feira (21) num tribunal nos Estados Unidos 
(EUA) a uma pena de dois anos de liber-
dade condicional, devido à participação no 
escândalo de corrupção da FIFA.

Margulies, que nasceu na Argenti-
na e se naturalizou brasileiro em 
1973, esteve envolvido enquanto 

intermediário num esquema de troca de 
subornos por direitos televisivos em tor-
neios de futebol na América do Sul.

A juíza Pamela Chen, do Tribunal Distri-
tal do Distrito Leste de Nova Iorque, nos 
EUA, citada pela agência de notícias nor-
te-americana Associated Press (AP), con-
siderou que o executivo, que hoje tem 80 
anos, participou ativamente numa “mas-
siva conspiração global” entre 1991 e 2015, 
durante a qual facilitou a distribuição de 
cerca de 80 milhões de dólares (72 milhões 
de euros) em subornos a pessoas ligadas ao 
mundo do futebol.

“Isto é um crime grave”, acusou a res-
ponsável, que, além de condenar Margu-
lies - que é mais conhecido no Brasil por 
José Lázaro - a cumprir uma pena de dois 
anos de liberdade condicional, impôs-lhe a 
proibição de voltar a trabalhar nas indús-
trias do desporto, televisão e marketing.

O brasileiro, que trabalhava para a Tra-
ffic Sports Brasil, já devolveu às autorida-
des nove milhões de dólares (oito milhões 
de euros) que obteve ilegalmente no âm-
bito deste caso, depois de admitir a sua 
participação neste esquema global.

“Eu sabia que o que estava a fazer era 
errado”, reconheceu Margulies, acrescen-
tando que não pode culpar ninguém pela 
sua conduta errada.

Margulies é uma das 14 pessoas, todas li-
gadas direta, ou indiretamente, à Federação 
Internacional de Futebol (FIFA), que foram 
acusadas, em maio de 2015, pelo Ministério 
Público norte-americano por fraude eletró-
nica, extorsão e lavagem de dinheiro.

JN/MS

Um popular médium brasileiro, conhe-
cido como João de Deus, foi conde-
nado na segunda-feira (20) a mais de 
40 anos de prisão pelas violações de 
cinco mulheres durante atendimentos 
espirituais na sua residência.

Esta é a terceira condenação do mé-
dium brasileiro, cujas penas já so-
mam 63 anos e quatro meses de pri-

são. Em novembro passado, João de Deus 
foi condenado a uma pena de quatro anos 
de prisão, pela posse ilegal de arma de 
fogo. E no mês seguinte, a 19 anos e quatro 
meses. Esta segunda-feira (20), foi sen-
tenciado a 40 anos de prisão, por crimes 
sexuais cometidos contra cinco mulheres.

“A magistrada considerou o atenuan-
te da idade do réu, que está com 77 anos. 
Contudo, esse fator foi compensado pelo 
agravante de ter cometido a violência 
sexual em razão do seu ofício, sob o ar-
gumento de ministério da fé”, declarou 
o Tribunal de Justiça de Goiás acerca 
desta última condenação.

João Teixeira de Faria, nome verdadei-
ro do curandeiro espiritual, entregou-se 
às autoridades em 2018 para cumprir 
uma ordem de prisão preventiva. O líder 
espiritual, que ganhou fama internacio-
nal pelos seus supostos dotes curativos, 
foi denunciado por pelo menos 335 mu-
lheres do Brasil, incluindo a própria filha, 
e de outros países, de que terá abusado 
sexualmente durante as sessões.

O Ministério Público do estado de 
Goiás, no centro do Brasil, foi obrigado a 
criar uma equipa especial para processar 
a quantidade de denúncias recebidas na 
última semana contra o guru.

Segundo os investigadores do caso, 
citados pelo jornal “O Globo”, a partir 
das primeiras denúncias foram retira-
dos cerca de 30 milhões de reais (cerca 

de oito milhões de euros) de contas ban-
cárias em nome de João de Deus, que na 
sua página na internet assegura que não 
sabe ler nem escrever.

Seguidor da doutrina fundada em 
meados do século XIX pelo francês Al-
lan Kardec, o médium realizava desde 
1976 alegadas “curas milagrosas” numa 
espécie de templo que fundou na cida-
de de Abadiânia - duas horas a oeste da 
capital, Brasília - onde mensalmente 
chegavam milhares de pessoas, muitas 
delas estrangeiras.

A reputação do médium ultrapassou 
largamente as fronteiras do Brasil, ten-
do, em 2012, recebido a visita da então 
apresentadora de televisão norte-ame-
ricana Oprah Winfrey. Os antigos chefes 
de Estado Lula da Silva, Dilma Rousseff 
e Michel Temer também procuraram as 
consultas espirituais de João de Deus por 
questões de saúde.

JN/MS

Médium brasileiro condenado a 40 anos 
de prisão por violar cinco mulheres
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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
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CANDIDO FARIA 
SRS, ABR, Hon. B.A. 
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416.459.2007 
Candido@CandidoFaria.ca 
www.CandidoFaria.ca

RE/MAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
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Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!

Ninho Vazio: Como vender o lugar 
que chama de lar?
Evite os erros que lhe podem custar milhares de dólares.
Considera sofrer da síndrome do “Ninho Vazio” que precisa de um lar para o futuro? É hora de 
reduzir o tamanho da sua casa ou mudar para outra mais adequada para seus anos de descanso?

Como milhares de outras pessoas, depois de anos com a sua casa cheia de crianças a preencher-
-lhe os corredores, as salas, com brinquedos pelo chão, barulho e música a fazer-lhe companhia, 
de repente... vê-se sozinho entre paredes mais nuas, sem vida e o único zumbido é o do frigorífico. 
As divisões da casa carregam memórias com as fotografias penduradas, mas há demasiados 
quartos vazios, porque os seus filhos seguiram com a vida deles. No entanto, os seus próximos 
anos, que se esperam mais livres, são empolgantes e é hora de seguir em frente também.

Se se encontra nessa situação, não se preocupe! Existem muitas oportunidades maravilhosas 
para poder viver este novo capítulo da sua vida. Basta saber o que é preciso fazer para tirar o 
máximo proveito do património que construiu na sua casa atual.

Para ajudá-lo a entender os problemas envolvidos durante esse processo e estar informado para 
evitar os 7 erros mais comuns e dispendiosos que a maioria daqueles que vivem este “Ninho 
Vazio” cometem, entre em contacto comigo.

Weston & Jane Dufferin & St Clair W

25’ x 104’ lot 
Amazing location in the heart of Corso 
Italia, 3 bedroom detached home with 
2.5 car garage. Fully renovated bathroom 
with heated floors, finished and renovated 
basement with separate entrance. Walk-
ing distance to shops, restaurants, parks, 
schools and transit.

Townhome
Excellent 3 bedroom, 2 full bathroom with 
laminate floors throughout. Master bedroom 
is equipped with walk in closet and a 4 piece 
ensuite. Eat-in kitchen with a good size living/
dining room and walk out to a balcony for bbq. 
Ensuite laundry, storage &1 parking spot. 
Situated close all major highways, community 
centre, schools and TTC.

SOLD
SOLD

Alguém pediu surpresas?

E perguntava eu até quando é que Rúben 
Amorim continuaria a ser o “menino que-
rido” dos bracarenses. A continuar as-
sim, até lhe fazem uma estátua!

Choveram pénaltis no Estádio do Dra-
gão, mas nem assim os azuis e brancos 
conseguiram arrecadar os tão impor-

tantes três pontos. Mas vamos por partes. 
Apesar dos dragões terem entrado me-

lhor em campo, foi na sequência de um 
canto batido do lado esquerdo que que 
Fransérgio aos 5’, rematou, de primeira, 
para o fundo das redes azuis e brancas, fa-
zendo assim com que o FC Porto sofresse o 
primeiro golo em casa, no campeonato.

Como bem se sabe, a equipa de Sérgio 
Conceição não se dá facilmente por vencida, 
mas algo parecia conspirar contra esta equi-
pa nesse dia - aos 41’, na cobrança de uma 
grande penalidade, Alex Telles viu o pé de 
Matheus negar-lhe o golo do empate. Dois 
minutos depois Marcano também teve uma 
excelente oportunidade, mas a partida se-
guiu favorável ao Braga para intervalo.

No reatamento, Rúben Amorim substituiu 
Raul Silva pelo estreante David Carmo que, 
passado pouco tempo, acabou por seguir o 
mesmo caminho do colega: travou Otávio 
em falta, dentro da grande área, e viu ser as-
sinalada nova grande penalidade. Soares foi 
chamado a bater, mas atirou ao ferro. O bra-

sileiro não tardou, no entanto, a redimir-se: 
aos 58’, servido por Marega, colocou final-
mente a bola no fundo das redes.

Aos 75’, novo canto, novo golo arsena-
lista - Paulinho desviou para o segundo 
poste, não dando quaisquer hipóteses a 
Marchesín - ofereceu a vitória ao Braga e 
deixou os adeptos azuis e brancos a asso-
biar de descontentamento.

Quem não desperdiçou este grande tro-
peção portista foi o Benfica, que venceu o 
Sporting por 2-0, num jogo bem equili-
brado, com boas oportunidades de parte a 
parte, mas onde a equipa de Bruno Lage foi 
mais eficaz e conseguiu aquilo que vale os 
três pontos: golos.

A segunda parte, note-se, até registou um 
maior domínio do Sporting, que apresentou 
também momentos de muita qualidade téc-
nica e criatividade em campo, mas tudo mu-
dou com a entrada de Rafa em jogo.

Seis minutos após ter entrado em cam-
po, o avançado português descobriu a 
fórmula que desataria de vez o nó que a 
equipa encontrou em Alvalade. Ainda mal 
tinha tocado na bola, quando viu Vinícius 
contornar os adversários e colocar-lhe a 
bola à mercê para abrir o marcador.

Este golo bastava para que fosse conside-
rado o homem da partida mas mesmo assim 
Rafa não se deu por satisfeito: aos 90+9’ bisou 
e fez de trivela, após passe do recém-lançado 
Seferovic, o 2-0 final no dérbi.

As águias seguem agora isoladas na lide-
rança do campeonato, com sete pontos de 
vantagem sobre o FC Porto e a 19 dos leões, 
que seguem em quarto lugar, com 29 pontos.

Em Guimarães teve de se esperar até aos 

descontos de um jogo pobre para se poder 
gritar golo: João Pedro, aos 90+1’, marcou 
de cabeça o golo que permitiu manter a 
distância de dois pontos para o eterno ri-
val, o Braga - são sextos, com 25 pontos, 
enquanto que o Santa Clara manteve o 14.º 
lugar, com 17 pontos.

No Estádio João Cardoso os golos só 
apareceram na segunda parte do encon-
tro entre Tondela e Moreirense. O Tondela 
chegou ao golo aos 55’, por intermédio de 
Bruno Wilson, que desviou de cabeça um 
livre cobrado por Pepelu.  Nênê foi lança-
do por Ricardo Soares aos 68’ e 11 minutos 
depois restabeleceu a igualdade que não se 
alterou até ao apito final. Pontos reparti-
dos em Tondela, deixando a equipa da casa 
no 10.º lugar, com 20 pontos e a turma de 
Moreira de Cónegos em 13.º, com 18.

Petit estreou-se no comando do Belenen-
ses com uma derrota - a quarta consecutiva 
dos azuis. Guedes marcou o golo solitário dos 
sadinos na deslocação ao Estádio Nacional 
aos 39’ e elevou a sua equipa ao nono lugar da 
competição, com 22 pontos. Já o Belenenses 
manteve-se no primeiro lugar acima da linha 
de despromoção, com 15 pontos.

Quem também se viu “à rasca” foi a equi-
pa sensação desta edição da Liga NOS: ape-
sar de estar a jogar em casa e de na maioria 
dos 90 minutos ter estado por cima do jogo, 
o Famalicão viu-se em desvantagem logo 
aos 22’. Tagueu, que pouco pouco deu nas 
vistas nesta partida, na oportunidade  que 
teve de brilhar, brilhou. O Famalicão reagiu, 
pressionando, mas não conseguia chegar ao 
golo, muito por “culpa” da boa organização 
defensiva do Marítimo. Já quando a vitória da 

equipa insular, que apostou muito (e bem) no 
contra-ataque, parecia mais que certa, Toni 
Martinez saltou do banco e qual super-herói 
salvou a equipa da “desgraça”. Já em tempo 
de compensação (90+6’), o livre cobrado por 
Coly encontrou o espanhol na área, que des-
viou e ofereceu o empate aos famalicenses.

O Famalicão permanece em terceiro lugar, 
com 31 pontos, e o Marítimo é 11.º, com 20.

No mesmo dia, Paços de Ferreira e o Gil Vi-
cente empataram a zero no Estádio Capital do 
Móvel. O Gil Vicente passou assim a somar 22 
pontos, mantendo oitavo posto, e o Paços de 
Ferreira, com  16 pontos, também manteve 
15.º lugar, agora já mais afastado da zona de 
despromoção graças, também, à derrota do 
Portimonense na deslocação a Vila das Aves.

Welinton Júnior, aos 54’, Zidane Banja-
qui, aos 74’ e Mehrdad Mohammadi, aos 
79’, apontaram os tentos que selaram a 
terceira vitória em 17 jornadas do Despor-
tivo das Aves que, no entanto, mantém o 
último lugar, com nove pontos.

Já António Folha, após a derrota, anun-
ciou a sua saída do comando técnico do 
Portimonense, deixando o clube no 17.º 
lugar, com 14 pontos.

Na partida que encerrou a primeira volta 
do campeonato, o Rio Ave triunfou sobre o 
Boavista, sendo que o resultado final foi fi-
xado durante a primeira parte do encontro 
- Diego Lopes abriu o marcador aos 40’ e Ta-
remi, aos 45+4’, fez o 2-0 final. 

Os vilacondenses terminam esta  primeira 
volta no sétimo lugar, com 25 pontos, en-
quanto que o Boavista, que leva já cinco jogos 
sem vencer, é 12.º, com 19 pontos.

Inês Barbosa
Opinião
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O Vitória de Setúbal venceu, no passado 
sábado (18), na deslocação ao Belenen-
ses SAD, que estreou Petit como novo 
treinador, por 1-0, em jogo da 17.ª jorna-
da da I Liga portuguesa de futebol, com 
Guedes a marcar o único golo.

O avançado dos ‘sadinos’ marcou o 
único golo da partida aos 39 minu-
tos e garantiu o triunfo do Vitória 

de Setúbal na partida disputada no Estádio 

Nacional, com o Belenenses, que estreou 
Petit no banco de suplentes, a não conse-
guir inverter o marcador.

O Belenenses, que somou a quarta der-
rota consecutiva no campeonato, está 
em 16.º lugar, com 15 pontos, enquanto 
o Vitória de Setúbal regressou às vitórias, 
após dois desaires na I Liga, e é nono, com 
22 pontos.

JN/MS

Vitória de Setúbal vence Belenenses 
com golo de Guedes
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O Paços de Ferreira e o Gil Vicente em-
pataram no passado domingo (19) sem 
golos, em jogo da 17.ª jornada do cam-
peonato nacional, numa partida em que 
os pacenses acertaram duas vezes com 
a bola nos ferros da baliza gilista.

O Paços teve mais bola e iniciativa, 
terminando o jogo junto à área 
contrária, mas o Gil Vicente foi for-

te a defender e nunca deixou de explorar 
as transições, pelo que o empate premeia a 
vitória das defesas sobre os ataques.

Com este empate, o terceiro no históri-
co de confrontos entre as duas equipas na 
Capital do Móvel para o principal cam-
peonato, o Paços isolou-se no 15.º lugar, 
com 16 pontos, enquanto o Gil Vicente é 
oitavo, com os mesmos 22 pontos do Vi-
tória de Setúbal, que é nono.

Na antevisão ao jogo, Pepa tinha re-
velado o desejo do Paços de concluir a 
primeira volta com 18 pontos e a equipa 
entrou determinada a consegui-lo, jo-
gando em velocidade e no último terço, 
remetendo o Gil à sua defesa.

As ações de Adriano Castanheira, aos 
três minutos, e João Amaral e Tanque a 
seguir, aos 13, com lances de finalização 
próximos da área de Denis, concorre-
ram para explicar esta entrada forte no 
jogo dos locais, mas os gilistas souberam 
resistir e, aos poucos, começaram a ter 

bola e a explorar as transições.
A formação de Barcelos domina os 

princípios básicos do jogo, não se sentin-
do desconfortável sem bola e consegue 
explorar bem as transições, quase sempre 
com Lourency em plano de evidência.

O extremo brasileiro trabalhou bem na 
esquerda aos 24 minutos e serviu o apaga-
do Kraev, ao meio, mas o remate colocado 
e em jeito foi segurado por Ricardo Ribeiro, 
que, aos 36, ainda viu Sandro Lima passar 
por si, mas, para felicidade do Paços, re-
matou já com pouco ângulo e ao lado.

O Gil atacava menos, mas conseguia 
nesta fase ser mais perigoso, mas, perto 
do intervalo, numa das raras vezes em 
que o Paços conseguiu apanhar despre-
venida a defesa gilista, Hélder Ferreira 
cruzou atrasado da esquerda e Adriano 
Castanheira rematou às malhas laterais.

No segundo tempo acentuou-se a 
pressão e o domínio dos locais, desta-
cando-se os dois remates aos ferros da 
baliza de Denis, protagonizados na se-
quência de lances de bola parada por 
Maracás (aos 59) e Tanque (71).

Até final, o Paços, sempre mais em es-
forço, conseguiu encostar o adversário à 
sua grande área, mas a defesa do Gil Vicen-
te, como quase sempre aconteceu no jogo, 
acabou por resolver as situações e segurar 
um empate que acaba por se justificar.

JN/MS

Retoma pacense bateu nos ferros 
da baliza gilista

Rafa foi, na passada sexta-feira (17), su-
plente de luxo do Benfica, ao decidir o 
dérbi diante do rival Sporting, na 17.ª jor-
nada da Liga, que deixou as águias com 
sete pontos de vantagem na liderança.

Em campo desde os 74 minutos, quan-
do entrou para o lugar de Chiquinho, 
Rafa, qual ‘arma secreta’, apontou os 

tentos da vitória ‘encarnada’ aos 80 e 90+9 
minutos e provocou a continuação da série 
negativa do Sporting em encontros com o 
‘eterno’ rival, aumentando para oito os jogos 
consecutivos sem conseguir triunfar no seu 
reduto (quatro empates e quatro derrotas).

O Benfica aproveitou o deslize do FC 
Porto (derrota por 2-1 com o Sporting de 
Braga), para aumentar para sete a diferen-
ça pontual para o principal perseguidor, 
com 48 pontos. O Sporting, a 19 pontos do 
líder, quando apenas se disputou metade 
do campeonato, mantém o quarto posto, 
com 29 pontos, a dois do Famalicão.

Enquanto Bruno Lage mudou três joga-
dores em relação à vitória, por 3-2, com o 
Rio Ave, para a Taça de Portugal (Vlachodi-
mos, André Almeida e Gabriel nos lugares 
de Zlobin, Tomás Tavares e Taarabt, respe-
tivamente), Silas mexeu quatro unidades 
(Ilori pelo castigado Coates, Acuña no lugar 
de Borja, Doumbia por Battaglia e Rafael 
Camacho pelo lesionado Vietto), desde os 
3-1 no reduto do Vitória de Setúbal.

Os ‘encarnados’ entraram melhor na 
partida, apostando com frequência na 
pressão logo na construção dos ‘leões’, 
sobretudo sobre Doumbia e Wendel. Com 
muita posse de bola nos minutos iniciais e 
a reagir rápido à perda da bola, o Benfica 
ia aproveitando algum espaço concedido 
pelo Sporting para se instalar no último 
terço do terreno.

Aos 12, Pizzi, já dentro da grande área 
e após fletir para o meio, permitiu uma 
grande defesa a Luís Maximiano, já depois 
de um remate de Vinícius, aos três, por 
cima. Na resposta, o Sporting deu os pri-
meiros ‘ares da sua graça’ por Rafael Ca-

macho, que aproveitou um erro crasso de 
Ferro para, apenas com Vlachodimos pela 
frente, atirar com ‘estrondo’ ao poste.

O Sporting foi crescendo e conseguiu 
equilibrar o jogo, que caiu num ritmo mais 
pausado. Contudo, aos 31, um livre na direi-
ta cobrado por Grimaldo encontrou André 
Almeida ao segundo poste, com o capitão 
das ‘águias’ a atirar para as malhas laterais, 
dando a sensação de golo aos cerca de 2.500 
adeptos benfiquistas presentes em Alvalade.

Até ao intervalo, o número de faltas e 
a insatisfação dos adeptos sportinguistas 
pelas decisões do árbitro Hugo Miguel au-
mentou, mas estiveram quase a festejar, 
em nova tentativa de Rafael Camacho, aos 
33, desta feita de cabeça, obrigando Vla-
chodimos a uma defesa muito apertada.

No minuto seguinte, Luiz Phellype ain-
da introduziu a bola dentro da baliza do 

grego, mas o golo foi anulado por posição 
irregular do avançado brasileiro.

Logo a abrir a segunda parte, as cla-
ques sportinguistas, que estiveram prati-
camente em silêncio no primeiro tempo, 
provocaram uma interrupção de cerca de 
cinco minutos, com várias tochas arre-
messadas para o relvado.

Os leões reentraram com mais afinco e 
critério, galvanizando o público com boas 
jogadas, tendo criado perigo aos 55 mi-
nutos, quando Ilori cabeceou para defe-
sa segura de Vlachodimos, e num remate 
de Doumbia, aos 63, de fora da área, que 
obrigou o grego a uma boa intervenção.

Apesar de alguns minutos disputados 
muito a meio-campo, sem grandes situa-
ções de perigo a rondar as duas balizas, o 
momento-chave da partida acabou por 
surgir neste período, com a entrada de 

Rafa para o lugar de Chiquinho, aos 74.
Bastaram seis minutos em campo para 

a alteração se refletir no resultado, após 
uma jogada atabalhoada em que Vinícius 
não conseguiu armar o remate. A bola 
sobrou para Rafa, que, com a baliza à sua 
mercê, atirou rasteiro para abrir o mar-
cador. O recomeço foi suspenso durante 
cerca de quatro minutos, enquanto o vi-
deoárbitro (VAR) analisava o lance.

Silas arriscou, metendo Pedro Mendes 
no lugar de Doumbia e fazendo avançar 
Acuña no terreno, com a entrada de Bor-
ja, mas as alterações produziram o efeito 
contrário, pois Rafa acabaria por matar o 
jogo, já no nono minuto de compensação, 
com assistência do recém-entrado Sefero-
vic, que descobriu o português completa-
mente solto em zona frontal.

JN/MS

I Liga

Suplente “de luxo” decide dérbi e dilata liderança do Benfica

C
ré

d
ito

s:
 D

R



MILÉNIO | DESPORTO 3324 a 30 de janeiro de 2020www.mileniostadium.com

Viveiros Group
1325 St. Clair Ave W
Toronto

CalourA Bar & Grill
468 Rogers Rd
York

Alves Meats
157 MacNab St N
Hamilton

available at:

Um golo de Toni Martínez, aos 90+6, ga-
rantiu no passado domingo (19) o empa-
te do Famalicão na receção ao Marítimo, 
numa partida relativa à 17.ª jornada da 
Liga. Os minhotos aproveitaram, assim, 
a derrota do Sporting no dérbi com o 
Benfica para consolidar o terceiro pos-
to na tabela classificativa e, agora, têm 
mais dois pontos do que os leões.

Depois de estarem a vencer durante 
grande parte do jogo, os insulares 
viram a hipótese de conquistar os 

três pontos desaparecer no último lance 
da partida.

O Famalicão, terceiro classificado, soma 
agora o quinto jogo sem perder e ainda ga-
rantiu a qualificação para as meias-finais 
da Taça de Portugal após vencer em Paços 
de Ferreira, por 1-0.

Já o Marítimo mantém-se no 11.º lugar, 
com 20 pontos, e conta agora cinco rondas 
consecutivas a somar pontos: duas vitó-
rias e três empates.

A partida iniciou-se equilibrada, mas 
com poucos remates de perigo. Aliás, foi 
precisamente no primeiro remate à baliza 
que o Marítimo conseguiu chegar ao golo.

Depois de uma falha de Roderick, num 

local onde era proibido falhar, a bola aca-
bou por sobrar para Joel que, isolado, não 
desperdiçou a oportunidade de inaugurar 
o marcador, surpreendendo Vaná.

A partir daí o jogo ganhou um novo âni-
mo, com a formação da casa a crescer em 
campo na procura da igualdade.

Aos 34 minutos, numa jogada de insis-
tência, a bola fica com Diogo Gonçalves 
que atirou por cima.

Até ao intervalo, a equipa do Famalicão 
pressionou e fez de tudo para chegar ao in-
tervalo, pelo menos, com o empate. Ain-
da assim, a finalização não correspondeu 
com o resto da exibição.

Para a segunda parte, o Famalicão en-
trou ainda mais forte, mais pressionante, 
na tentativa de chegar o mais rapidamente 
ao empate.

Aos 51 minutos, Fábio Martins esteve 
muito perto de o conseguir. O avançado 
rematou em jeito, mas a bola foi à barra, 
deixando assim o aviso.

As oportunidades de golo continuaram a 
ser escassas para os dois lados e só no tem-
po de compensação é que os famalicenses 
surpreenderam.

JN/MS

O Sporting de Braga venceu, na passada 
sexta-feira (17), o F. C. Porto por 2-1, numa 
17.ª jornada da Liga em que os dragões 
desperdiçaram duas grandes penalidades 
e não evitaram a eficácia dos minhotos.

Fransérgio, logo aos cinco minutos, 
inaugurou o marcador para os mi-
nhotos, e apesar do F. C. Porto ainda 

ter resgatado o empate, aos 58, por Soares, 

Paulinho frisou a eficiência dos bracarenses, 
assinado o segundo golo, aos 75, já depois de 
Alex Telles e Soares, terem desperdiçados 
dois penáltis, aos 44 e 56, respetivamente.

Com este triunfo no reduto ‘azul e bran-
co’, algo que não acontecia há 15 anos, o 
Sporting de Braga passou a somar 27 pon-
tos, conseguindo o terceiro triunfo em três 
jogos sob o comando de Rúben Amorim, 
seguindo no quinto lugar do campeonato.

Já o F. C. Porto, que não perdia no seu 
reduto, para o campeonato, desde março 
de 2019, mantêm-se no segundo lugar da 
I Liga, com 41 pontos, vendo a desvanta-
gem para a liderança do Benfica aumentar 
para sete pontos.

As dificuldades para os ‘dragões’ começa-
ram logo aos cinco minutos, quando no pri-
meiro lance de perigo do desafio, os minho-
tos, numa recuperação de bola, se colocaram 
em vantagem, num remate de Fransérgio.

O tento até foi inicialmente invalidado 
pelo árbitro Carlos Xistra, por um even-
tual fora de jogo de Raul Silva, mas depois 
de ver as imagens do VAR, o juiz de Castelo 
Branco, acabou por dar o lance como legal.

Com a madrugadora desvantagem, o F. 
C. Porto teve de forçar o ritmo de jogo, e 
até conseguiu reagir ao inicial revés, ins-
talando-se no meio campo adversário e 
ameaçando o empate em lances protago-
nizados por Manafá e Marcano, este com 
um cabeceamento à barra da baliza do 
guardião Matheus.

O guarda-redes brasileiro do Sporting 
de Braga voltou a sentir um calafrio já per-
to da meia hora, quando o companheiro 
Bruno Viana fez um atraso arriscado, com 
a bola a sair perto da baliza bracarense.

Apesar de insistência e do ritmo frenéti-
co colocado no jogo, o F. C. Porto fechou a 
primeira parte com queixas próprias, pois, 
aos 44 minutos, desperdiçou uma grande 
penalidade, quando na sequência de uma 
falta de Raul Silva sobre Corona, Alex Tel-
les assumiu a responsabilidade de cobrar o 
castigo, mas permitiu que Matheus defen-
desse o remate com os pés.

No regresso do descanso, o F. C. Porto 
conseguiu repetir o embalo da etapa ini-

cial, voltando a revelar-se mais ambicioso 
nas tarefas ofensivas, perante um Sporting 
de Braga que perdeu alguma coesão de-
fensiva com a saída do central Raul Silva e 
a entrada do jovem David Carmo.

O estreante defesa acabou por claudicar 
aos 54 minutos, rasteirando na sua área 
Otávio, numa falta para grande penali-
dade, desta feita cobrada por Soares, mas 
também desperdiçada, com o remate a le-
var a bola ao poste esquerdo.

O avançado brasileiro dos ‘azuis e bran-
cos’ acabaria por se ‘redimir’ do desperdí-
cio, aos 58 minutos, conseguindo o golo do 
empate, num desvio a um passe de Marega.

O Sporting de Braga não se intimidou 
com a reação do F. C. Porto e passou a 
aventurar-se mais nas saídas para o con-
tra-ataque, criando o seu primeiro lance de 
perigo na segunda parte numa arrancada 
de Paulinho a que Marchesin, guardião dos 
locais, se impôs com uma saída corajosa.

Só que, desse lance, resultaria um canto, 
em que Paulinho, desta feita, revelou-se le-
tal, com um desvio de cabeça, que devolveu 
a vantagem aos bracarenses, aos 75 minutos.

Este segundo golo dos minhotos foi um 
golpe demasiado duro para os ‘dragões’ re-
cuperarem, e, embora continuando a insis-
tir, a equipa de Sérgio Conceição já não teve 
a força anímica, e sobretudo a lucidez, para 
minimizar os ‘estragos’, e o melhor que 
conseguiu foi um cabeceamento de Soares, 
aos 84 minutos, que Matheus segurou.

No final do encontro, o público do Dra-
gão mostrou a insatisfação com a pres-
tação da equipa ‘azul e branca’, com um 
forte coro de assobios na saída do conjunto 
portista do relvado.

JN/MS

Braga volta a vencer no Dragão 15 anos depois

Famalicão consolida terceiro lugar com 
golo de Toni Martínez aos 90+6
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O Tondela empatou, no passado sábado 
(18), na receção ao Moreirense (1-1), na 
17.ª jornada da Liga, disputada no Está-
dio João Cardoso, com os golos a se-
rem apontados na segunda parte.

A equipa da casa, que não venceu os 
últimos quatro jogos no campeonato, 
adiantou-se no marcador com um 

golo do defesa Bruno Wilson, aos 55 minu-
tos, mas o Moreirense, que ainda não ven-
ceu fora esta temporada, acabou por chegar 
ao empate por intermédio de Nenê, aos 79.

O Tondela é o décimo classificado do 
campeonato, com 20 pontos, enquanto 
o Moreirense está no 13.º lugar, com 18 
pontos.

JN/MS

Tondela e Moreirense empatam 
no João Cardoso
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Em cima do minuto 90, Paulinho marcou o 
golo que carimbou o passaporte do Braga 
para a final da Taça da Liga.

Paulinho foi o herói de uma partida que 
acabou numa grande confusão e com 
muitas expulsões à mistura.

A primeira ocorreu ainda antes do golo da 
vitória. Doumbia não voltou para a segun-
da parte. No lugar do médio, o treinador 
Jorge Silas lançou Bolasie, mas o extremo 
esteve em campo apenas 16 minutos, pois 
foi expulso, com vermelho direto. Num 
primeiro momento, o árbitro Nuno Almei-
da nem falta marcou, mas depois, alertado 
pelo VAR Artur Soares Dias, foi ver o lance 
e decidiu expulsar o jogador leonino.

O golo de Paulinho, numa altura em que 

o Sporting procurava levar a decisão para 
os penáltis, deixou os jogadores leoninos 
desesperados, conforme se percebeu na 
falta que Mathieu fez sobre Esgaio, sem 
bola, e que lhe valeu o vermelho direto.

Essa ação do central francês despoletou 
uma série de confrontos entre os joga-
dores das duas equipas e Nuno Almeida 
resolveu o assunto com as expulsões de 
Eduardo, do Braga, e Borja, do Sporting, 
dois jogadores que estavam no banco de 
suplentes das respetivas equipas. No se-
guimento dessa confusão, Galeno e Acuña 
viram cartões amarelos.

No meio de toda esta confusão, foram 
lançadas tochas para o relvado.

JN/MS

Taça da Liga
Golo de Paulinho no último suspiro 
coloca Braga na final

O F. C. Porto venceu (2-1), esta quarta-
-feira (22), o Vitória de Guimarães no se-
gundo jogo das meias-finais da Taça da 
Liga, graças a uma reviravolta no mar-
cador, discutindo o troféu com os anfi-
triões do Sporting de Braga.

Os vimaranenses até foram os primei-
ros a chegar à vantagem, numa gran-
de penalidade apontada por Tapso-

ba, aos 65 minutos, mas os azuis e brancos 
deram a volta ao marcador, com os golos de 
Alex Telles, aos 66, e de Soares, aos 75.

Os minhotos, no último lance da partida, 
ainda introduziram a bola na baliza portis-
ta, mas o árbitro Jorge Sousa, com recurso 
às imagens do videoárbitro, deu a jogada 
como ilegal, por falta de João Pedro sobre o 
guarda-redes portista, Diogo Costa.

Confirmado o triunfo, os dragões, que 
na época passada foram derrotados pelo 
Sporting na final, voltam a estar na decisão 
da prova, defrontando, no sábado (25), o 
Sporting de Braga, que na terça-feira (21) 
eliminou o Sporting, na outra meia-final.

As duas equipas até entraram neste jogo 
com pouca vocação ofensiva e preocupan-
do-se em limitar os espaços do adversário, 
protagonizando musculadas, mas incon-
sequentes batalhas no meio-campo, que 
afastavam a bola de ambas as balizas.

Esta toada durou cerca de 20 minutos, 
até o F. C. Porto descobrir, finalmente, 
uma brecha na defensiva vimaranense, 
com Marega a escapar-se e, de ângulo di-
fícil, esboçar um remate que Douglas des-
viou, acabando a bola por sobrar para Uri-
be, que, de longe, tentou um remate, mas 
sem a melhor pontaria.

A esta primeira investida dos azuis e 
brancos, o Vitória foi respondendo em 
contra-ataques a explorar a velocidade 
pelas alas, que, apesar de criarem alguns 
desequilíbrios na marcação do F. C. Porto, 
acabavam por pecar na definição final.

Apesar desses atrevimentos dos minho-
tos, o F. C. Porto, que com alguma surpre-
sa se apresentou sem Danilo nos eleitos 
para este desafio, foi conseguindo impor 

um ligeiro ascendente, sobretudo a partir 
da meia hora de jogo, protagonizando as 
suas melhores oportunidades.

O guardião vitoriano, Douglas, mos-
trou-se em destaque, quando, aos 32 e 
42 minutos, se impôs, com intervenções 
atentas, a um remate de Marega e um ca-
beceamento de Mbemba, respetivamente.

Ultrapassados estes apuros, o melhor 
momento ofensivo do Vitória de Guima-
rães nesta etapa inicial só surgiu em cima 
do intervalo, num remate de Davidson, 
que saiu um pouco por cima da baliza de 
Diogo Costa, mantendo o nulo com que se 
chegou ao descanso.

No reatamento, os dois conjuntos surgi-
ram com mais intencionalidade, impondo 
velocidade nas saídas para o ataque, so-
bretudo o Vitória de Guimarães, e apro-
veitando os erros contrários para se apro-
ximarem das balizas.

A emoção do golo acabou por surgir em 
dose concentrada. Aos 65 minutos, o Vitória 
de Guimarães desatou o nó, colocando-se 
em vantagem, através de uma grande pena-
lidade cobrada por Tapsoba, a castigar falta 
de Soares sobre Bonatini na área portista.

No entanto, os festejos dos vimaranenses 
não durariam mais do que um minuto, pois 
a resposta do F. C. Porto revelou-se letal, 
com Alex Telles a protagonizar um forte re-
mate, de longe, que resgatou o empate, aos 
66’, impondo o primeiro golo sofrido pelos 
minhotos nesta edição da prova.

Com tudo, de novo, em aberto, a partida 
ganhou dinamismo, mas acabou por ser o 
F. C. Porto a ver premiada a insistência, 
operando a reviravolta, aos 75’, num des-
vio precioso de Soares a um passe de Co-
rona, que desenhou a jogada, aguentando 
a débil marcação de Florent.

Este segundo golo dos dragões foi um gol-
pe demasiado duro para os vimaranenses 
assimilarem, que, ainda assim, não atiraram 
a ‘toalha ao chão’ e no último lance do de-
safio, já aos 90+5,’ chegaram a introduzir a 
bola na baliza portista, no que seria o golo do 
empate, invalidado com recurso ao VAR.

JN/MS

F. C. Porto consegue reviravolta 
frente ao V. Guimarães e está na final
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Jogos na TV
24	DE	JANEIRO

HORA CANAL

ESPANHA OSASUNA LEVANTE 3:00 PM beIN SPORTS

ALEMANHA BORUSSIA DORTMUND KÖLN 2:30 PM SPORTS NET

25	DE	JANEIRO
HORA CANAL

VALENCIA BARCELONA 10:00 AM beIN SPORTS

SEVILLA GRANADA 3:00 PM beIN SPORTS

EINT. FRANKFURT RB LEIPZIG 9:30 AM SPORTS NET

BAYERN MUN. SCHALKE 04 12:30 PM SPORTS NET

OLYMP. MARSEILLE ANGERS SCO 11:30 AM TV5 CANADA

MONTPELLIER DIJON 2:00 PM beIN SPORTS

26	DE	JANEIRO
HORA CANAL

TONDELA V. SETÚBAL 10:00 AM SPORT TV 3

FAMALICÃO SANTA CLARA 10:00 AM SPORT TV 4

BELENENSES PORTIMONENSE 10:00 AM SPORT TV 1

PAÇOS DE FERREIRA BENFICA 12:30 PM SPORT TV 1

DESPORTIVO DAS AVES BOAVISTA 3:00 PM SPORT TV 2

ATLÉTICO MADRID LEGANÉS 6:00 AM beiN SPORTS

CELTA DE VIGO EIBAR 8:00 AM beiN SPORTS

GETAFE REAL BETIS 10:00 AM beiN SPORTS

REAL SOCIEDAD MALLORCA 12:30 PM beIN SPORTS

INTER CAGLIARI 6:30 AM TLN

PARMA UDINESE 9:00 AM TLN

ROMA LAZIO 12:00 PM TLN

NAPOLI JUVENTUS 2:45 PM TLN

NANTES BORDEAUX 11:00 AM beIN SPORTS

LILLE PSG 3:00 PM beIN SPORTS

29	DE	JANEIRO
HORA CANAL

PORTO GIL VICENTE 3:15 PM SPORT TV LIVE

SPORTING MARÍTIMO 3:15 PM SPORT TV LIVE

V. GUIMARÃES RIO AVE 3:15 PM SPORT TV LIVE

MOREIRENSE BRAGA 3:15 PM SPORT TV LIVE

INGLATERRA WEST HAM LIVERPOOL 2:45 PM DAZN

ITÁLIA

FRANÇA

I LIGA

ESPANHA

ALEMANHA

FRANÇA

I LIGA

ESPANHA
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O internacional português Cristiano Ro-
naldo marcou os dois golos da vitória 
(2-1) da Juventus sobre o Parma de Bru-
no Alves. Com este resultado, a Vecchia 
Signora ganha vantagem sobre o Inter 
Milão, no topo da tabela classificativa, 
uma vez que a equipa milanesa empatou 
(1-1) na deslocação ao terreno do Lecce.

O primeiro golo de Cristiano Ronaldo 
ao Parma foi apontado ao minuto 43 
e permitiu que a Juventus fosse para 

o descanso em vantagem no marcador.
Dez minutos após o recomeço, o Parma 

empatou por intermédio de Andreas Cor-
nelius, mas Cristiano Ronaldo nem deixou 
a Juventus sofrer e, três minutos mais tar-
de, devolveu a equipa à liderança.

Com estes três pontos, a Juventus lidera 
com 51 pontos, surgindo o Inter Milão no 
segundo posto, com 47.

JN/MS

O Manchester United foi, esta quarta-
-feira (22) surpreendido em casa pelo 
Burnley, com uma derrota por 2-0 na 24.ª 
jornada da Liga inglesa.

O neozelandês Chris Wood, aos 39 
minutos, foi mais forte do que os 
centrais e inaugurou o marcador, 

que Jay Rodriguez ampliou para 2-0, com 
um remate, indefensável, aos 56.

Com este resultado, os red devils man-
tiveram os 34 pontos e foram apanhados 
pelo Tottenham de José Mourinho, que 
esta quarta-feira (22) sofreu para vencer o 
lanterna-vermelha Norwich, por 2-1.

O Burnley, que não ganhava no campo 
do Manchester United desde 1962, con-
seguiu o segundo êxito consecutivo, atin-
gindo os 30 pontos de Arsenal, Cristal Pa-
lace, Everton e Newcastle.

O Tottenham adiantou-se no marcador, 
aos 43 minutos, numa recuperação de bola 
no ataque seguida de cruzamento de Aurier 
para Dele Alli, que a desviou na pequena área.

Os anfitriões não jogavam o suficiente 
para ampliar e, aos 70, o Norwich igualou, 
de penálti, pelo finlandês Teemu Pukki, 

contudo, uma iniciativa de Dele Alli (79) 
culminou com remate contra um adver-
sário, tendo a bola ‘pingado’ na linha de 
golo, onde o sul-coreano Son Heung-Min 
surgiu a cabecear e a garantir o êxito.

Com Ricardo Pereira a titular, e a marcar, o 
Leicester regressou aos triunfos - duas derro-
tas consecutivas fizeram-no cair para tercei-
ro -, com 4-1 sobre o aflito West Ham United.

Os anfitriões adiantaram-se no segui-
mento de combinação ofensiva entre vá-
rios elementos, culminada com desvio de 
Havey Barnes (24) na pequena área.

O segundo golo surgiu dos pés do late-
ral-direito português, que apareceu sozi-
nho na área e, beneficiando de um atraso, 
fuzilou sem defesa.

O West Ham ainda reduziu de penálti, 
aos 50 minutos, por Mark Noble, contu-
do o Leicester ampliou para 3-1 do mesmo 
modo, com o castigo máximo a ser conver-
tido pelo espanhol Ayoze Pérez (81), que 
passados sete minutos fez o definitivo 4-1.

O Leicester é terceiro com 48 pontos, a 
três do Manchester City, enquanto o Liver-
pool comanda com 64 e menos dois jogos.

JN/MS

Dois golos do médio Casemiro deram a 
vitória (2-1) ao Real Madrid, no passado 
sábado (18), na receção ao Sevilha, em 
jogo da 20.ª jornada.

A formação andaluz até se adiantou no 
Estádio Santiago Bernabéu, quando o 
holandês Luuk de Jong bateu o belga 

Courtois, aos 31 minutos, mas o videoárbitro 
viria a anular o golo, por uma suposta falta 
na jogada do médio sérvio ex-leão Gudelj.

O resultado acabou por ser construído 
já no segundo tempo, graças ao bis do in-
ternacional brasileiro Casemiro, aos 57 e 
69 minutos, sendo que, pelo meio, o ponta 
de lança Luuk de Jong viu, finalmente, um 
golo seu ser validado, aos 64.

O defesa central internacional português 
Daniel Carriço não foi opção nos andaluzes, 
já o compatriota Rony Lopes foi lançado 
aos 80 minutos por Julen Lopetegui.

A segunda vitória consecutiva na prova 
deixa os madrilenos no segundo lugar da 
classificação, em igualdade pontual com o 
Barcelona (43 pontos), que no domingo re-
cebeu e venceu, por 1-0, o Granada, num 
jogo que marcou a estreia do novo timonei-
ro dos blaugrana, o espanhol Quique Setién.

Já o Sevilha é quarto, com 35, os mes-
mos de Atlético de Madrid, que saiu derro-
tado, por 2-0, do reduto do Eibar.

Antes, o Alavés regressou aos triunfos 
para o campeonato em Valência, ao ba-
ter (1-0) o Levante, que teve o avançado 
português Hernâni em campo a partir dos 
66 minutos, com o tento solitário a surgir 
apenas na segunda parte, por Aleix Vidal 
(64), permitindo à formação basca subir 
ao 14.º posto, agora com 23 pontos, menos 
três que os granotas, no 11.º Lugar.

JN/MS

Cristiano Ronaldo leva Juventus 
às costas na fuga ao Inter Milão

Manchester United surpreendido 
pelo Burnley

Bis de Casemiro 
dá vitória ao Real Madrid

O Benfica recebe o Famalicão e o F. C. 
Porto defronta o Académico de Viseu 
no estádio do Fontelo a 4 de fevereiro, 
na primeira mão das meias-finais da 
Taça de Portugal.

Quanto aos jogos da segunda mão, 
também já têm datas definidas, 
com o Benfica a deslocar-se a 

casa do Famalicão a 11 de fevereiro, a 
partir das 20.45 horas (hora de Portugal 
continental), e o F. C. Porto a receber no 
dia seguinte, à mesma hora, no Dragão, o 
Académico de Viseu, jogo que será trans-

mitido pela RTP1.
O Benfica apurou-se para as meias-

finais ao vencer na passada terça-feira 
(14) o Rio Ave por 3-2, no estádio da Luz, 
enquanto o F. C. Porto garantiu, no mes-
mo dia, uma das quatro vagas disponíveis, 
ao vencer na receção ao Varzim por 2-1.

Já o Famalicão e o Académico de Viseu 
conseguiram apurar-se ao eliminarem o 
Paços de Ferreira, em casa, e o Canelas 
2010, fora, respetivamente, ambos com 
vitórias por 1-0.

JN/MS

Taça de Portugal
Meias-finais da Taça de Portugal 
já têm data

O Marselha, treinado pelo português 
André Villas-Boas, apurou-se na pas-
sada sexta-feira (17) para os oitavos 
de final da Taça de França ao vencer o 
Granville, do terceiro escalão, por 3-0, 
mas os golos só surgiram no último 
quarto de hora.

O Granville deu excelente réplica ao 
Marselha, mas quebrou no último 
quarto de hora, sobretudo após a 

expulsão do seu jogador William Sea, aos 
75 minutos, que viu o segundo amarelo ao 
atingir um adversário no rosto quando se 
preparava para lançar um contra-ataque.

Dois minutos depois, o Marselha, que 
tantas dificuldades revelava para entrar 
na área do Granville, chegou ao golo pelo 
central espanhol Álvaro, desbloqueando, 
finalmente, um jogo que estava a ser com-
plicado para a equipa de André Villas-Boas.

A quebra física e anímica do Granville na 
fase final da partida permitiu ao Marselha 
fazer mais dois golos, pelo médio sérvio 
Nemanja Radonjic, aos 83 minutos, e pelo 
internacional francês Dimitri Payet, aos 
90+2, carimbando o passaporte para os oi-
tavos de final da Taça de França.

JN/MS

Marselha de André Villas-Boas 
apura-se para os oitavos da Taça de França
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O Borussia Dortmund esteve no passa-
do sábado (18) a perder 3-1 na visita ao 
Augsburgo, na 18.ª jornada da Liga ale-
mã, mas o estreante norueguês Erling 
Haaland entrou e fez um hat-trick, aju-
dando a virar o resultado para 5-3.

Com golos aos 59, 70 e 79 minutos, o 
avançado de 19 anos, contratado aos 
austríacos do Salzburgo, teve uma 

estreia de sonho pelo Dortmund, que teve 
Raphael Guerreiro a titular, mas esteve a 
perder por 2-0, primeiro, e depois por 3-1.

Niederlechner bisou, aos 38 e 55, e Richter 
também marcou para a equipa da casa, aos 
46, mas Julian Brandt, a fazer o 3-1 aos 49, 
deu esperança à equipa de Lucien Favre, que 
lançou Haaland aos 56, três minutos antes de 
o norueguês marcar pela primeira vez.

Pelo meio do hat-trick, que eleva para 
31 os golos marcados pelo avançado em 
2019/20, o inglês Jadon Sancho fez o outro 
tento do Borussia, que igualou os 33 pontos 
de Schalke 04 e é quarto classificado.

Acima, com 35, está o Borussia Monchen-

gladbach, ultrapassado na vice-liderança 
pelos bávaros, uma vez que perdeu com o 
Schalke por 2-0 na passada sexta-feira (17).

Por seu lado, o líder Leipzig venceu por 3-1 
na receção ao União Berlim, 12.º classificado, 
reforçando a liderança da ‘Bundesliga’.

À mesma hora do Borussia Dortmund, 
o sétimo classificado Friburgo foi vencer 
a casa do Mainz (2-1), que está agora em 
15.º lugar, apenas um lugar, e um ponto, 
acima da zona de descida, devido à vitória 
do Werder Bremen, 16.º, em casa com o 
Fortuna Dusseldorf (1-0), 17.º.

Com André Silva e Gonçalo Paciência a 
não saírem do banco, o Eintracht Frank-
furt subiu ao 11.º lugar ao vencer em casa do 
Hoffenheim, oitavo, por 2-1, com golos do 
holandês ex-Sporting Bas Dost e do norte-
-americano Chandler, que anulou o tento 
do grego Stafylidis para a equipa da casa.

O Colónia afastou-se dos lugares de des-
cida ao vencer o Wolfsburgo, nono, por 
3-1, subindo ao décimo terceiro posto com 
20 pontos, três acima da linha de água.

JN/MS

Borussia Dortmund vence com 
Haaland a fazer hat-trick na estreia
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O português Paulo Gonçalves, que fa-
leceu no decurso da sétima etapa do 
Rali Dakar de todo-o-terreno, foi lem-
brado pela equipa Honda, na passada 
sexta-feira (17). Na hora da vitória do 
piloto Ricky Brabec nas motas, a mar-
ca usou um autocolante com a imagem 
do malogrado piloto de Esposende.

Em declarações à página Brasil no 
Dakar2020, o diretor geral da equi-
pa, o português Ruben Faria, con-

fessou sentir “um misto de emoções”.
“É um misto de emoções. Não é fácil. Ga-

nhámos e ganhámos bem, mas eu perdi um 
amigo”, disse, com a voz embargada.

Paulo Gonçalves foi piloto da Honda 
entre 2014 e 2019, tendo conseguido um 
segundo lugar na prova em 2015.

A Honda terminou, na passada sexta-
-feira (17), com um domínio de 18 anos 
da KTM no Dakar com a vitória do norte-
-americano Ricky Brabec. Foi o primeiro 
triunfo da marca nipónica desde 1989 e 
teve “dedo” português.

A estrutura da marca japonesa que tem 
uma asa dourada como símbolo é, desde o 
ano passado, gerida por Ruben Faria, que em 
2013 foi segundo classificado com a KTM, e 
tem em Hélder Rodrigues (duas vezes ter-
ceiro classificado) o conselheiro dos pilotos.

JN/MS

Dakar 2020
Honda lembra Paulo Gonçalves 
na hora da vitória nas motas
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A Associação Portuguesa de Árbitros 
de Futebol (APAF) repudiou no passado 
domingo (19), em comunicado, o ataque 
informático de que foi alvo a página ofi-
cial da entidade na Internet e informou 
ter apresentado “queixa junto das auto-
ridades competentes”.

“A APAF não pode deixar de repudiar 
o ataque de que o seu website foi alvo. 
Um ataque cujo verdadeiro intuito ou 

motivo não conseguimos entender e que se 
materializou numa alteração da homepa-
ge do site da associação. Foi prontamente 
apresentada queixa junto das autoridades 
competentes, a quem já foram disponibi-
lizadas todas as informações solicitadas”, 
pode ler-se na nota divulgada.

A página oficial da APAF na Internet foi 
alvo de um ataque informático em defesa 
de Rui Pinto, criador do Football Leaks, 
que está acusado de 90 crimes.

Na página de abertura do site da APAF foi 
possível ver uma fotografia de Rui Pinto, 
ladeada pelos emblemas da Federação Por-
tuguesa de Futebol e da APAF, bem como 
um texto sobre a corrupção no futebol.

Um grupo intitulado ‘Cyber Team’ re-
clamou a autoria do ataque informático no 
Twitter, revelando ainda ter “acesso a to-
das as federações portuguesas”.

Na passada sexta-feira (17), o Tribunal de 
Instrução Criminal de Lisboa decidiu levar 
a julgamento Rui Pinto, criador do Football 
Leaks, por 90 crimes de acesso ilegítimo, 
acesso indevido, violação de correspon-
dência, sabotagem informática e tentativa 
de extorsão, deixando cair 57 crimes.

Em setembro de 2019, o Ministério Públi-
co (MP) acusou Rui Pinto de 147 crimes, 75 
dos quais de acesso ilegítimo, 70 de viola-
ção de correspondência, um de sabotagem 
informática e um de tentativa de extorsão, 
por aceder aos sistemas informáticos do 
Sporting, da Doyen, da sociedade de advo-
gados PLMJ, da Federação Portuguesa de 
Futebol, da Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) e da Plataforma Score e poste-
rior divulgação de dezenas de documentos 
confidenciais destas entidades.

Rui Pinto encontra-se em prisão preven-
tiva desde março do ano passado.

JN/MS

A seleção portuguesa ganhou, esta quar-
ta-feira (22), à Hungria, por 34-26, e ga-
rantiu a presença no jogo de apuramento 
do quinto e sexto lugares, o que significa 
a melhor classificação de sempre numa 
fase final do Campeonato Europeu.

Portugal estava obrigado a vencer o 
conjunto húngaro para manter em 
aberto essa possibilidade e caso não 

ganhasse por mais de cinco golos estaria 
pendente do desfecho do Islândia-Suécia 
para saber se conseguiria garantir o ter-
ceiro lugar do Grupo II. Mas face à van-
tagem no marcador sobre o adversário da 
quarta e última ronda, pôde fazer a festa.

Registe-se que ao intervalo as quinas já 

venciam por 16-14, vantagem que foi lar-
gamente aumentada no segundo tempo.

Portugal assegurou o terceiro lugar da 
nesta “poule II”, a melhor classificação 
de sempre da equipa das quinas em Eu-
ropeus, e vai disputar o quinto lugar do 
Euro2020 frente à Alemanha, no sábado 
(25), melhorando o sétimo lugar em 2000, 
na Croácia. Suécia e Hungria terminaram 
o grupo nos quarto e quinto lugares, res-
petivamente, com quatro pontos.

A seleção lusa garantiu ainda a presen-
ça no torneio de qualificação para os Jogos 
Olímpicos Tóquio2020.

JN/MS

O português João Sousa, em dupla com 
o espanhol Pablo Carreño-Busta, foi eli-
minado, esta quarta-feira (22), na primei-
ra ronda de pares do Open da Austrália, 
ao perder com o indiano Divij Sharan e o 
neozelandês Artem Sitak.

O vimaranense despede-se assim 
do primeiro Grand Slam do ano, 
disputado em Melbourne, um dia 

depois de ter caído na primeira ronda do 
torneio de singulares contra o argentino 
Federico Delbonis.

A dupla luso-espanhola perdeu em dois 
sets, pelos parciais 4-6 e 5-7, após uma hora e 
vinte e oito minutos de jogo.

Em 2019, Sousa, 59.º na hierarquia ATP, 
chegou à terceira ronda de singulares no 

Open da Austrália e foi semifinalista em pa-
res, ao lado do argentino Leonardo Mayer.

Em jogo da segunda ronda, o sérvio No-
vak Djokovic, número dois mundial, segue 
em frente na prova australiana, após vencer 
o japonês Tatsuma Ito em três sets, pelos 
parciais 6-1,6-4 e 6-2, num encontro que 
durou uma hora e 35 minutos. Na terceira 
ronda, “Djoko” volta a medir forças com um 
nipónico, desta feita, Yoshihito Nishioka.

Já o italiano Matteo Berrettini, oitavo do 
ranking mundial, foi derrotado também 
na segunda ronda, pelo norte-americano 
Tennys Sandgren (100.º), por 7-6, 6-4, 
4-6, 2-6 e 7-5.

JN/MS

Ténis
João Sousa perde em pares 
e diz adeus ao Open da Austrália

Arbitragem
Associação de árbitros repudia ataque 
informático e apresenta queixa às autoridades

Andebol
Portugal ganha e assegura melhor 
resultado de sempre no Europeu
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O Benfica venceu (3-0), esta quarta-
feira (22), o Sporting na 17.ª jornada 
do campeonato nacional de voleibol, 
num encontro nem sempre bem joga-
do, mas no qual os encarnados domi-
naram com facilidade.

Com este resultado, o Benfica man-
tém-se invicto, somando agora 50 
pontos, mais quatro do que o Spor-

ting segundo classificado e que somou a 
segunda derrota da temporada, as duas 
impostas pelos campeões nacionais.

Num encontro nem sempre bem jogado, 
com demasiados erros cometidos pelas duas 
equipas, o Benfica entrou melhor, sobretudo 
graças à eficácia no serviço e rapidamente se 
colocou à frente no marcador. O Sporting, 
que apresentou graves falhas na receção, 
começou por viver das ações do veterano 
Miguel Maia, acabando por perder 25-19.

O treinador Gersinho procurou limar 

os erros nos três minutos de pausa antes 
do arranque do segundo set, mas, ape-
sar de o Sporting ter melhorado no blo-
co, continuou a somar falhas na receção, 
apenas ‘sobrevivendo’ à conta da queda 
dos encarnados no serviço.

Apesar disso, os comandados de Marcel 
Matz tomaram conta das ocorrências e ma-
nietaram os leões, dando a ideia clara de que 
este encontro dificilmente ultrapassaria os 
três parciais, tal era o desacerto da formação 
de Alvalade, não sendo de espantar o 25-14, 
no final do segundo set.

No derradeiro parcial, a formação de Al-
valade mais parecia querer cumprir calen-
dário que querer, pelo menos, ganhar um 
ponto. Com o jogo controlado, o Benfica, 
que até chegou a estar a ganhar por 14-6, 
tirou o ‘pé do acelerador’, contudo o triun-
fo não fugiria à turma da Luz (25-21).

JN/MS

Voleibol
Benfica vence facilmente Sporting 
no campeonato de voleibol
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A Oliveirense venceu o Benfica, no pas-
sado domingo (19), por 83-81, e recon-
quistou a Taça Hugo dos Santos de bas-
quetebol na final disputada em Sines, 
que os nortenhos lideraram na esmaga-
dora maioria do tempo.

A equipa de Oliveira de Azeméis já 
vencia por 45-35 ao intervalo e 
apesar de uma grande recuperação 

dos ‘encarnados’ na segunda metade, que 
chegaram a passar para a frente (68-67) a 
cinco minutos do final, conseguiu voltar à 
liderança do marcador e revalidar o título.

Trata-se do segundo troféu da Olivei-
rense em onze edições da prova, depois de 
se ter estreado a vencer esta competição 
na época passada.

JN/MS

O Sporting perdeu, no passado sábado 
(18), em casa com os espanhóis do Reus 
por 3-2, em jogo da quarta jornada do Gru-
po A da Liga Europeia, adiando o apura-
mento para os quartos-de-final da prova.

Os espanhóis começaram a construir 
a vitória logo aos dois minutos, por 
César Dominguez, e Joan Carbó (11) 

e Alex Rodriguez (17) ampliaram a vanta-
gem, numa primeira parte desastrada dos 
campeões europeus.

Os leões reagiram na segunda metade, 
com Gonzalo Romero a marcar aos 32 e 45 
minutos, num ‘bis’ insuficiente para evi-
tar o desaire.

Com esta derrota, o Sporting deixou-se 
apanhar pelo Reus, que soma agora os mes-
mos sete pontos dos leões no Grupo A, e caiu 
para fora da zona de apuramento, já que os 
italianos do Lodi venceram o seu jogo.

A primeira parte no pavilhão João Rocha 
teve contornos de pesadelo para a equipa 
leonina, com o Réus a abrir o marcador 
logo aos dois minutos. César Dominguez 
arrancou sozinho e com um remate violen-
to bateu Ângelo Girão pela primeira vez.

Sem conseguir reagir e criar lances de 
golo junto da baliza espanhola, o Sporting 
sofreu o segundo aos 11 minutos, por Joan 
Carbó, num contra-ataque rápido.

O desnorte leonino acentuou-se com o 
alargar da vantagem da equipa da região 
de Tarragona e, aos 17 minutos, chegou o 
terceiro, em mais uma desatenção verde e 
branca, agora aproveitada por Alex Rodri-
guez, que teve tempo para tudo.

Logo no primeiro minuto da segunda 
parte, o Sporting teve uma oportunida-
de de ouro para diminuir a desvantagem, 
mas Ferran Font desperdiçou o livre direto 
que castigou a 10.ª falta do Reus.

Aos 32 minutos, foi a vez de Gonzalo Ro-
mero encarar Candid Martínez na marcação 
de um livre direto e desta vez, marcar, de-
pois de dançar frente ao guardião espanhol.

O Sporting instalou-se, então, no meio 
campo espanhol e nos minutos seguintes 
dominou por completo o encontro. Ainda 
assim, com exceção de um remate de Pe-
dro Gil ao poste, o Reus resistiu com êxito 
ao assédio leonino.

Já nos cinco minutos finais, Gonzalo 
Romero voltou a inscrever o nome na lista 
de marcadores, reduzindo para 3-2 e de-
volvendo a esperança aos adeptos, mas o 
mesmo argentino foi incapaz de desfeitear 
o guarda-redes do Reus num dos últimos 
lances do encontro, falhando a marcação 
de um livre direto.

JN/MS

Hóquei
Sporting perde com o Reus 
e complica contas na Liga Europeia

Basquetebol
Oliveirense bate Benfica 
e reconquista Taça Hugo dos Santos

The roster is healthy. The schedule is 
accommodating.

Raptors head coach Nick Nurse is 
looking at this portion of the sea-
son as an opportunity to make up 

for lost time.
All the things he couldn’t get to before, 

when the Raptors were basically surviv-
ing a rampant injury run, Nurse is now 
doing. Experimenting with various line-
ups, big, small and in between, rotating 
various starters through a bench lineup 
to see which one he likes best, perhaps 
even coming up with an all bench lineup 
and giving them a little run.

He hasn’t got to that last one yet, but 
it’s only a matter of time.

It’s all on the table and Nurse has the 
better part of the next 2 1/2 months or 
so to play with it, but primarily in games 
in which the Raptors have a little larger 
margin for error than normal.

As reluctant as every coach in any 
sport is to downplay an opponent, the 
Raptors are in a real weak stretch of 
their schedule.

Over the next couple of weeks, the Rap-
tors will see the Knicks, Hawks at home, 
Cleveland, Detroit and Atlanta. The excep-
tion to the run of more beatable teams was 
Philadelphia on Wednesday (22) night.

Nurse is quick to point out that none 
of those teams are pushovers, but at 
the same time, and while Nurse would 
never say this, they aren’t Philadelphia, 
Boston, Milwaukee or Miami either. 

A game like Wednesday (22) night’s 
against the Sixers is a different animal.

The temptation to tinker and experiment 
will never completely leave Nurse, but the 
likelihood that he would do those things at 
the same rate in a game that could play a 
role in swinging the balance of the Eastern 
Conference standings is smaller.

The tinkering began in earnest four 
games ago in Oklahoma City with the 
first real unveiling of the jumbo starting 
five that has Kyle Lowry and four bigs 
beginning the game.

Nurse stayed with that starting five 
for two games and liked what he saw. If 
there was any trepidation in going with 
such a big lineup it was that they would 
not be back and set defensively quick 
enough following a trip down to the 
other end of the floor.

That group proved over two games they 
are more than capable of getting back, 
winning both games and looking better 
in the second than they did in the first.

Of late he has stuck with a more trad-
itional starting five of Lowry, Fred Van-
Vleet, OG Anunoby, Pascal Siakam, and 
Marc Gasol.

Who Nurse gets off the floor early to 
bring back with the reserves has also been 
worth tracking. Gasol, a communicator 
of the highest regard, is a stabilizing in-
fluence for the Raptors’ most used bench 
players in Norm Powell, Terence Davis, 
Rondae Hollis-Jefferson, and Serge Ibaka.

Lowry traditionally has fared well 

with this group as well but right now 
the issue is keeping Lowry’s minutes 
down and splitting his time between the 
starters and the bench is not conducive 
to limiting minutes.

Siakam is also part of that mix some-
times by himself sometimes along with 
a second starter. VanVleet is another 
option here.

“I think you can live with the result as 
long as your guys are playing with energy, 
trying to guard, executing the game plan 
and sharing the ball a little bit,” Nurse said. 
“Even when we had half our team out and 
we’d lose a gut-wrenching one-pointer, it 
was like: ‘They gave everything they could 
give. How bad do you really feel about 
that? They played as hard as they could and 
it just didn’t bounce our way.’ That’s really 
all I’m looking for with these guys.”

Right now it’s all in flux, and Nurse is 
fine with that because it’s all about being as 
versatile as possible. The more options he 
has, the more versatile the Raptors can be.

He’s happy with the way the Raptors, 
who headed into play Wednesday (22) on 
a four-game winning streak, have con-
ducted themselves. He sees the effort 
and the tenacity on defence and the will-
ingness to share the ball that will always 
earn his personal stamp of approval.

But there’s still plenty to get to in 
terms of trying some new things, and 
Nurse plans to use that time wisely.
Not again

The finally-healthy-again Raptors 
didn’t last long. Patrick McCaw was a 
second-quarter casualty in this one, 
leaving the floor with a towel pressed 
firmly to his nose in hopes of staunching 
the flow of blood.

McCaw took an elbow or a forearm to 
his nose under the Philadelphia basket. 
He went down quietly enough that none 
of his teammates were immediately 
aware, but once they got a look at him 
the few there were waving frantically 
for the training staff.

McCaw’s night lasted all of a minute 
before it ended. The injury is being de-
scribed as a facial contusion. He did not 
return to the game.

Hollis-Jefferson soon followed Mc-
Caw back to the locker room, but he was 
back out again soon afterwards.
Quick hits

In the four games (not including Wed-
nesday, 22, night) since the team more 
or less regained its health, the Raptors 
are averaging 128.5 points a night and 
shooting just below 53% from the field 
… Also up substantially over this period 
are the number of turnovers the Raptors 
have forced. Toronto has created at least 
20 turnovers in three of those past four 
games … With 8.7 steals a game, the Rap-
tors are No. 2 in the NBA in that category, 
but in the past four games they have had 
at least 13 steals in each of them.

Toronto Sun/MS

NBA
Raptors head coach Nick Nurse 
is making up for lost time
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Maple Leafs captain John Tavares can tell 
you a few things about scoring 50 goals - 
even though he’s never done it in the NHL.

He came within three goals of the 
mark in a memorable first year in 
Toronto. Now, teammate Auston 

Matthews is on pace to become the fourth 
Leaf ever to reach the plateau. 

Tavares hit the 40-goal mark on March 
20 last season, then scored four times 
against the Florida Panthers five days later 
and dealt with the 50-goal watch the rest 
of the way, while trying to stay focused on 
more important team targets.

Matthews, who has 33 games after 
the all-star break to score the 16 goals he 
needs, will almost certainly face the same 
daily scrutiny. Only four NHL players since 
the 2011-12 season have scored 50. Alex 
Ovechkin did it three times - from 2013-14 
to 2015-16 - before the league went without 
a 50-goal scorer for the next two seasons.

“I never approached it as: I have to score 

50 goals,” Tavares said of last season. 
“When you get to 45 - things were locked 
up for us as far as playoffs, but (reaching 
50) was never my focus.”

While playing down the importance 
of reaching a certain number, consistent 
scoring is a personal goal for the Leafs cap-
tain. He tallied seven multi-goal games 
last season, three of them in the first two 
months. This season, Matthews has scored 
more than once in 10 games.

“It’s hard to do,” Tavares said of reach-
ing 50. “Every year, there’s a different set of 
circumstances, a different journey, a differ-
ent way of getting those goals. That’s why 
guys like Ovie, you know, what he’s done in 
this generation, is so impressive - the ability 
to find different ways every year.”

Tavares is nowhere near his scor-
ing pace of a year ago, having suffered a 
broken finger early in the season that cost 
him seven games. After a coaching change 
from Mike Babcock to Sheldon Keefe on 

Nov. 20 and changing linemates, Tavares 
has 18 goals in 42 games.

In his career year, Tavares had Zach Hy-
man and Mitch Marner as linemates - both 
of whom also put up personal bests. It’s no 
secret that Matthews has benefitted from 
playing with Marner of late. 

“... When your linemates create oppor-
tunities for you - especially when they give 
you the ones where you don’t have to do 
a lot on - that’s going to be nice. It’s been 
a different ride this year so far … I think 
there’s been plenty of chances, and I played 
with great players who’ve given me lots of 
looks around the net. Obviously last year I 
played with the same guys most of the year, 
and this year there’s been changes. Playing 
with Willie (Nylander), has been great, and 
I enjoyed playing with (Ilya Mikheyev), but 
he got hurt. The last few weeks it’s been 
(Alex Kerfoot) and Pierre (Engvall) and a 
few other guys. It’s different, and those are 
the things you have to adapt to.”

While Tavares prefers not to tinker with 
what works - including when it comes to 
sticks and skates - he says Matthews is 
the opposite. Improved skating has been 
a major factor for Matthews this season - 
in open ice and, most important, in tight 
spaces. Stronger skating helps him get into 
better position to unleash the dangerous 
one-timer he’s added to his arsenal.

“I don’t play around a lot with things… 
Auston plays around a lot with stuff,” said 
Tavares, who nonetheless has gone to a 
firmer skate boot this season. “For me, I like 
to get into my feel with things and stay con-
sistent with it. The only thing I’ve changed 
is my (boot) flex, by five per cent. I did it last 
year and this year too, just trying to find a 
little more flex in the blade and a little more 
velocity. I’ve used the same curve since 
I was a kid. I’ve been happy with it … The 
opportunities, if they don’t go in, I look in 
the mirror before I look at the curve.”

The Star/MS
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NHL John Tavares flirted with 50 goals. 
Now Auston Matthews is ahead of 
the game - with a different approach
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The Northwest Territories and Nunavut 
Construction Association (NNCA) has 
come up with a novel approach to match-
ing construction employers with poten-
tial workers: a reverse job board (RJB) in 
which job candidates post their resumes 
online for potential employers to view.

The growing list of names on the RJB 
along with links to their resumes is 
emailed twice a week to about 320 

NNCA subscribers, many of whom are es-
timators for contractor and supplier mem-
bers of the association. Those subscribers 
also get a job bid list for the two territories.

“They (estimators) can do a quick scan of 
our report (on the pool of labor in a com-
munity) before they dive into the projects 
they are interested in,” Matt Belliveau, 
executive director of the NNCA, says.

While contractors, their subs, materi-
als suppliers and even government agen-
cies have wanted to see more locals hired 
for projects, it has been difficult to access 
labor pools in the many small and often 
remote communities over the vast stretch 
of the two territories.

“People who are looking for work may 
be overlooked and that is especially diffi-
cult for those in apprenticeships who need 
hours,” Belliveau says. “If they go too long 
without a project, then their apprentice-
ship can stall.”

The job board was started in early Janu-
ary and was at about 20 workers at press 
time, but that number is expected to grow 
rapidly since the association placed a Fa-
cebook ad about the RJB, he says.

Many of the workers on the job board 
are young, he points out, noting that some 
of them have work experience with “gaps” 
because of a lack of steady employment in 
their community.

Belliveau says while years ago con-
tractors had access through government 
sources to the names of registered appren-
tices in the territories, that information is 
unavailable today.

The Reverse Job Board “fills that (infor-
mation) gap without requiring a lot of re-
sources (and costs),” he says.

Belliveau says the emails that the NNCA 
sends out to members are tailored to be 
a quick read so contractors don’t have to 

pore over a lot of information and log onto 
various websites to access information 
about bid opportunities. “We want to keep 
this simple.”

Contractors in Yellowknife have good 
reason to welcome the RJB. The hub city 
of the territories is home to about a third 
of the construction association’s member-
ship, but a lot of projects use contractors 
and/or workers from the south.

Yellowknife is easy to get to from south-
ern Canada and it has the 10th busiest air-
port in Canada, says Belliveau, adding that 
both territories see a lot of southern con-
tractors working in all communities.

He points out that it makes economic 
sense for northern contractors to hire local-
ly because they don’t have to pay transpor-
tation plus room and board expenses. Even 
if northern workers must travel to different 
parts of the territories, it is still less expen-
sive than flying in labor from the south.

“If these workers are willing to move 
around a bit, they are going to get those 
apprenticeship hours easily,” he adds.

There are incentives for hiring local 
workers. In Nunavut, for example, there 

are “bid adjustment” allowances for con-
tractors hiring Inuit labor, he says.

The job board is open to apprentices and 
non-apprentices, including “those who 
are just beginning a career in the trades,” 
Belliveau says.

He says job candidates can include House 
Maintainers, a trade only registered in the 
Northwest Territories. The trade covers 
basic skills in carpentry, plumbing, elec-
trical and other areas required to maintain 
homes. “It gets very expensive to send 
someone into a community if there is no 
one there that can do this kind of work.”

The NNCA’s jurisdiction includes more 
than 50 communities in about two mil-
lion square kilometres — probably the 
largest area covered by any construction 
association in Canada. “We have resumes 
coming in from many small communities, 
which is what we were looking for.”

Belliveau says the construction asso-
ciation (which has 150 members) has 
reached out about the job board to many 
organizations, including indigenous gov-
ernments, MLAs and schools.

Don Procter, DCN

Ontario construction stakeholders 
praised the government’s new market-
ing campaign designed to attract new 
recruits to the skilled trades, calling it 
a smart first step in dealing with labour 
shortages in the sector.

Monte McNaughton, Minister of 
Labour, Training and Skills De-
velopment, launched the multi-

media campaign Jan.10 at Toronto’s George 
Brown College, noting that last year there 
were 200,000 job postings that went un-
filled in Ontario — 13,000 in construction.

The program carries the tagline Find a 
Career You Wouldn’t Trade and includes a 
series of videos and graphics that will be 
presented at movie theatres, Tim Horton’s 
outlets and online over eight weeks.

The campaign was developed by the 
Montreal-based firm Sid Lee, recently the 
source of creative for the Toronto Raptors.

“It is quite impressive,” said Ian Cun-
ningham, president of the Council of On-
tario Construction Associations, who at-
tended the launch.

“It looks like it is designed to shift the 
thinking of parents about the trades. Of 
course, parents have influence over their 

children, over the academic and careers 
path they take. Hopefully, this will pro-
vide them with some positive information 
about the trades and the fulfilling careers 
that are available to young people in the 
skilled trades,” said Cunningham.

Among the other stakeholders on hand 
were Skills Ontario CEO Ian Howcroft, On-
tario Construction Secretariat CEO Robert 
Bronk and Jeff Koller, director of govern-
ment and labour relations for the Interior 
Systems Contractors of Ontario (ISCA).

“It is encouraging,” said Bronk, call-
ing the ads “punchy” and representing “a 
good start.”

“Parents and influencers play a big role in 
focusing their kids on what direction to go 
into. And this is an important step to dis-
pel the myths that are associated with the 
trades. They are good-paying and especial-
ly if they are unionized, they have pensions 
and there are things a lot of people such as 
new immigrants may not be aware of.”

A statement released by Howcroft said, 
“We look forward to building on our partner-
ship with the government to continue to ad-
dress the labour shortages in these sectors.”

McNaughton said in an interview that since 
he was appointed Minister of Labour last June 

he has held meetings with hundreds of con-
struction stakeholders and initiated research 
on gaps in the recruitment system.

“A number of things stuck out to me dur-
ing the research,” said McNaughton. “For 
one, young people time and time again 
would say two things: what constitutes a 
skilled trade, and how do I become one.

“They say, I know how to become a doc-
tor, I know how to become a lawyer, but I 
have no idea how to become a carpenter, 
for example. This first phase of this cam-
paign is about ending the stigma.”

The media outreach is only one step in 
what will be a phased campaign to address 
Ontario’s skilled labour shortage, Mc-
Naughton said. For starters the government 
was committed to reaching out to young 
people from as early as kindergarten to cre-
ate awareness of the good jobs in the sector.

McNaughton’s collaboration with stake-
holders will continue, he said, and he noted 
he was the first Minister of Labour to march 
in the Labour Day parade in many years.

“That sends a signal that we need to 
work together,” he said, adding that when 
skills development was added to his port-
folio in October it represented a further 
opportunity to engage stakeholders.

Other reforms to the system, McNaughton 
said, will include simplifying the process of 
applying for apprenticeships and encour-
aging businesses to take on apprentices. A 
new government portal at ontario.ca/trades 
has been created with information on On-
tario’s trades and apprenticeships systems.

“One of the things we are actively work-
ing on is a one-window approach to the 
apprenticeship system where students have 
one simple place to go and then businesses 
can follow the students,” he explained.

“We know in Ontario only six per cent of 
businesses are taking on apprentices, and the 
national average is 19 per cent. We are lagging 
behind and we need to encourage businesses 
to more actively bring on apprentices.”

Koller and Cunningham together ex-
plained they hoped that if the recruitment 
efforts are successful, with more applicants, 
there would be reforms to the apprenticeship 
seat-purchase plan. Koller said the province 
should consider changes to the way it funds 
training delivery agencies like the ISCA.

Added Cunningham, “The government 
is going to have to back it up with a com-
mitment to more funding for the seat-pur-
chase plan.”

Don Wall, DCN

NNCA reverse job board connects northern Canadian 
construction workers, employers

New Ontario trade recruitment campaign called 
a ‘smart first step,’ by industry



Luso Insurance Brokers Ltd.
 A Division Jones Deslauries IMI Inc.

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

Casa • Automóvel • Mobiliário • Barco • Vida
Negócio • Acidente • Doença • Hipoteca

POUPE 30% – CASA E CARRO NA MESMA APÓLICE
AUTOMÓVEL
• Condutores com mais de 10 anos de condução - 20% de DESCONTO 
SEGUROS COMERCIAIS—EMPREITEIROS
• Contractors  Liability, Auto-fleet policy, Gen.  Contractors,  Commercial,  Industrial and Apartment 
 Buildings, Hotels, Restaurants, Garage or Auto Body,  Manufacturing, Professional Buildings 

CASA e CONDOMÍNIO
• Casas novas e equipadas com alarme - 30% de DESCONTO 
• Casas residencias de uma só família, renovadas e actualizadas - 20% de DESCONTO 
• Se reside em Mississauga, Oakville, Brampton, Concord, Ajax, Richmond Hill, 
 Pickering, Oshawa, Hamilton, Barrie ou Bradford - Compare as nossas Tabelas 
• Se é inquilino e reside num apartamento ou “flat”, proteja os seus bems com 
 uma apólice (tenants insurance) - Fale connosco 

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

1152 College St. Toronto, ON
(a oeste da Dufferin)

www.lusoinsurance.com
416.534.8455

luso@lusoinsurance.com

4888 Dundas Street West, Suite 100
www.cmlaw.ca | cclapperton@cmlaw.ca
Tel 416-443-1200 | Fax 416-443-1202 

Falamos Português

ESTATE LAW

CORPORATE TAX PLANNING

TRUSTS

WILLS

REAL ESTATE

Christopher J. Clapperton
Barrister & Solicitor

A primeira vez que fui à mítica cidade de 
Roma, fiz como a maioria - aguardei na 
Praça da Basílica de São Pedro, o dia e 
hora anunciados, em que o Papa viria 
saudar os peregrinos e os turistas como 
eu. Acontece nas manhãs de quarta-feira 
quando o Papa se apresenta para aben-
çoar os que o procuram. Estava acom-
panhada da minha maior amiga, católica 

devota, partilhando com ela a alegria e a 
comoção por poder estar naquele espaço 
tão cheio de significado para os crentes. 

Senti, como imagino terá sentido a mul-
tidão à minha volta, uma certa emoção 
ao ver a saudar-nos, numa carrinha 

branca aberta, o Papa Bento XVI. Depois 
de circundar a praça de São Pedro, aí rezou 
missa logo a seguir. O líder da Igreja Católi-
ca viria a abdicar do seu cargo pouco tempo 
depois dessa minha visita, por motivos de 
doença, num gesto inesperado e excecional 
na história da Igreja dos últimos 700 anos. 

O Vaticano, ou Cidade-Estado do Vatica-
no, independente desde 1929, é o estado-

-nação mais pequeno do mundo. Resultou 
do Tratado de Latrão, assinado por Musso-
lini e o cardeal Pietro Gasparri. Tem uma 
área muito reduzida, de cerca de 0,44 km2, 
e mil habitantes. Fica localizado no cora-
ção da cidade de Roma e o seu património 
artístico é inestimável. São de grande im-
ponência os vários edifícios que se concen-
tram no espaço do Vaticano, rodeados de 
muralhas impenetráveis e guardas à porta.

O Chefe de Estado do Vaticano é o Papa, 
cuja residência oficial é o Palácio Apostólico. 
A Basílica de São Pedro, na praça do mesmo 
nome, é o local onde o Papa realiza a maior 
parte das cerimónias dado poder albergar 
60.000 pessoas. Há sempre movimento nes-
te local sendo os guardas do Vaticano, com 
seus uniformes coloridos, quem protege as 
entradas e saídas de tanta gente na basílica.

Com entrada livre, a Basílica de São Pedro 
é o maior e mais significativo edifício reli-
gioso católico, constituindo um dos luga-
res de peregrinação cristã mais visitado do 
mundo. Ali está sepultado São Pedro, após-
tolo de Jesus, considerado o primeiro Papa. 
Para a grandeza exterior e interior deste 
monumento contribuíram artistas dos mais 
famosos da história da humanidade como 
Miguelangelo, Bernini e Rafael. Um dos lu-
gares mais famosos é a Capela da Pietà, obra 
de Michelangelo em mármore de Carrara, a 
Virgem com Jesus morto ao colo. 

Para entrar nos Museus do Vaticano é 
aconselhável comprar bilhete com antece-
dência, pois há sempre filas longas e com-
preendi porquê. Os tesouros acumulados 
ao longo dos séculos - e que são retrata-
dos em filmes e nos meios de comunicação 
-, podem ser vistos por todos, desde que 
haja tempo pois são várias as coleções de 
arte distribuídas por edifícios diferentes. A 
famosa Capela Sistina, onde se reúnem os 
cardeais quando há a eleição de um novo 
Papa, é talvez o lugar que ninguém deixa 
de querer ver. Os frescos do teto pintados 
por Miguelangelo são um deslumbramen-
to, e as pessoas acotovelam-se para poder 
admirar essa obra de arte única. 

Voltei a Roma e à Praça de São Pedro outras 
vezes – embora haja outros tesouros artísti-

cos para admirar na cidade, o Vaticano com 
todo peso da tradição, do poder e influência 
da Igreja Católica atrai-nos como um íman.

Em português, usamos a expressão “Ir a 
Roma e não ver o Papa”, para indicar que 
não se viu o mais importante, a principal 
atração do lugar visitado. Por isso, mesmo 
que não tivesse visitado as ruínas da cida-
de, outras igrejas e monumentos únicos 
que tornam Roma famosa, já teria valido a 
pena ir a Roma por ter visto o Papa, a Basí-
lica de São Pedro e os museus do Vaticano. 
Gostaria de ajudar um estudante da U of T a ir 
visitar um país de língua portuguesa? 
Pode fazê-lo com um donativo (“tax donation 
deductible”).
www.donate.utoronto.ca/Marujo

Imagens cedidas por Manuela Marujo

No coração de Roma
Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Muralha VaticanoCorredor M Vaticano
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E olhamos para o amanhã com a série
2077- 10 segundos para o futuro

Os gatos têm uma relação com os hu-
manos com cerca de 10 mil anos, assim 
nos leva a crer a descoberta de um tú-
mulo na ilha de Chipre, no Mediterrâneo, 
onde tudo indica que um gato foi sepul-
tado cuidadosamente junto com restos 
mortais humanos há cerca de 9.500 anos. 
Esta descoberta arqueológica de 2004 faz 
recuar os registos da relação entre gatos 
e humanos em 4.000 anos relativamente 
à antiga civilização egípcia. Muitas dúvi-
das existem sobre a domesticação des-
tes felídeos – existem investigadores que 
admitem que o Homem os domesticou e 
usou de forma a controlar pragas de ou-
tros animais, tais como ratos, cobras ou 
insetos, para proteger as suas colheitas, 
campos agrícolas e habitações. Existem 
no entanto estudiosos que são da opinião 
que foi o gato que se aproximou e pas-
sou a viver na esfera da vida e atividades 
humanas por sua própria conveniência, 
uma vez que os aglomerados humanos 
e seus consequentes resíduos, armaze-
nagens de alimentos, agricultura, etc., 
atraíram muitas presas apetecíveis a este 
exímio predador de topo.

A esperança média de vida dos gatos 
varia entre os 13 e os 15 anos, no en-
tanto o Guiness Book of Records re-

gista um exemplar que atingiu os 38 anos de 
vida. Por falar em vidas, a célebre expressão 

popular portuguesa de que os gatos têm sete 
vidas tem uma correspondência na cultura 
anglo-saxónica de nove vidas, a qual por 
sua vez é coincidente com a mitologia egíp-
cia onde os gatos eram tidos como as formas 
terrenas dos nove deuses da Enéade que, se-
gundo a crença, sempre que um gato mor-
ria, outra das nove divindades assumiria o 
seu corpo, devolvendo-lhe a vida.  

Amados por uns, desprezados por ou-
tros. Existem estudos que indicam que os 
gatos domésticos somados aos abando-
nados e errantes têm um enorme impac-
to ambiental. Em 2013 foi publicada uma 
investigação levada a cabo pelo Smithso-
nian Conservation Biology Institute, que 
apontava para os números impressionan-
tes de 1,4 mil milhões a 3,7 mil milhões de 
pássaros mortos anualmente por gatos nos 
Estados Unidos. Não, não me enganei nos 
números, poderão consultar um artigo da 
BBC em www.bbc.com/news/science-
-environment-21236690 datado de 29 de 
janeiro de 2013. Em 2015, o Washington 
Post faz uma publicação referindo que afi-
nal o impacto predatório dos gatos na vida 
selvagem não seria tão grande – no entanto 
esse artigo baralha mas não esclarece, não 
apresentando números concretos. Podem 
consultar esse artigo em www.washing-
tonpost.com/national/health-science/ca-
ts-may-not-be-as-much-of-a-threat-to-
-wildlife-as-previously-thought. 

Certo é que o impacto de gatos noutros 
locais do mundo é há muito conhecido, ha-
vendo programas de erradicação em ilhas 
da Nova Zelândia e da Austrália, onde esta 
espécie é invasora e que tem um enorme 
impacto na vida selvagem, considerando-se 
que nestas terras da Oceânia ajudaram à ex-

tinção de cerca de 20 espécies de pequenos 
mamíferos nativos, e ameaçando atualmen-
te mais cerca de 124 espécies. Inocentemen-
te e ingenuamente o Homem introduziu o 
gato um pouco por todo o planeta, sendo 
as ilhas os locais onde o impacto foi maior. 
Desde as Caraíbas ao Oceano Pacífico, cen-
tenas de espécies de aves, pequenos mamí-
feros e répteis nativos desses locais estão 
ameaçados de extinção. Acredito que era 
imprevisível esta situação, não houve in-
tenção humana de destruição no entanto o 

problema é agora efetivo: para além de ter-
mos de tentar reequilibrar os ecossistemas 
que ingenuamente perturbámos, devem es-
tas situações promoverem a reflexão sobre 
o impacto que qualquer ação humana pode 
potenciar ou provocar. Vivemos com gatos, 
admiramos e respeitamos esta espécie, aju-
dam-nos a perceber melhor muitos aspetos 
da natureza, porém a reflexão deverá incidir 
sobre os equilíbrios e o respeito pela globali-
dade e biodiversidade.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva

Deus criou o gato para que o Homem 
pudesse acariciar o tigre – provérbio indiano

Gatos
os bons ou os maus da fita?
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Kika

A modelo Ashley Graham comunicou 
esta segunda-feira (20), o nascimento de 
seu primeiro filho. No Instagram, Ashley 
anunicou: “Às 6h da tarde de sábado as 
nossas vidas mudaram para melhor. Obri-
gada por todo o amor e apoio durante este 
momento incrível. 18/01/2020”.
Na imagem, a modelo publicou ainda um 
coração azul ao lado da data. Em novembro, 
Ashley contou que seria mãe de um menino. 
O bebé é fruto do relacionamento de quase 10 
anos com o diretor de fotografia Justin Ervin.

Na manhã deste domingo (19), Cláudia 
Vieira voltou a encantar os seguidores com 
uma nova fotografia da filha Caetana. A 
atriz decidiu partilhar no Instagram uma 
imagem na qual o destaque fica para os 
pézinhos da bebé. Mas os seguidores repa-
raram num outro pormenor! A posição em 
que Caetana está na fotografia. “O que in-
teressa aqui antes dos pés é a posição!!! A 
mão na cabeça “que canseira”, “Gosto es-
pecialmente da mãozinha na cabeça (emoji 
coração) é uma ternura” e “Que pose tão 
serena, de quem reflete sobre a vida a que 
acaba de chegar!” foram alguns dos co-
mentários dos fãs mais atentos.
Na fotografia também é possível perceber 
que a pele da bebé está a descamar. Isto 
é algo comum e natural em bebés recém-
-nascidos: a pele está a adaptar-se à mu-
dança no ambiente.

Na manhã deste domingo (19), Paula Lobo 
Antunes deu bom dia aos seus seguidores 
com uma imagem ternurenta da filha, Mel. 
A bebé nasceu a 17 de janeiro, e até então a 
atriz havia mostrado apenas uma fotogra-
fia nas redes sociais. Na legenda da ima-
gem, Paula escreveu: This is it...”, com um 
emoji de um pote de mel.
Mel é fruto do casamento de Paula Lobo An-
tunes e Jorge Corrula. Os atores também são 
pais de Beatriz, de sete anos.

De férias no Brasil, José Fidalgo e Oceana Basílio estão a 
viver dias de romance num resort de praia em Porto de 
Galinhas, Pernambuco. Mas o ator não deixou de atua-
lizar a sua rede social com imagens de momentos felizes 
vividos ao lado da amada.
E uma das publicações que chamou a atenção foi a de-
claração que fez à namorada neste domingo (19). Ocea-
na Basílio completou 41 anos de idade, e o ator assinalou 
a data com a seguinte frase: “Aqui passa da meia noite e 
essa menina faz anos, linda que até dói”.
Entretanto segunda-feira (20) partilhou um texto com 
uma fotografia de Oceana que começa dizendo: “Esta 
mulher faz parte da minha vida e todos os dias belisco-
-me para ter a certeza que estou a viver isto”.
De recordar que José Fidalgo e Oceana Basílio assumiram a 
relação há cerca de dois meses, na gala Man of The Year da 
revista GQ. Desde então os dois não têm poupado elogios 
um ao outro e não escondem mais o amor nas redes sociais.

REENCONTRO
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NASCEU!

CAETANA

MEL
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DECLARAÇÃO DE AMOR

Depois de muita expectativa, o reen-
contro diante das câmaras finalmente 
aconteceu! Brad Pitt e Jennifer Aniston 
fizeram a alegria dos fãs nos bastidores 
dos SAG Awards no último domingo 
(19), em Los Angeles, Califórnia.
Os dois cumprimentaram-se, troca-
ram sorrisos e até deram as mãos. An-
tes do momento, Brad foi apanhado a 
assistir, numa televisão nos bastido-
res, ao discurso da “ex”, que recebeu o 
prémio de Melhor Atriz em Série Dra-
mática por Morning Show, do serviço 
de streaming da Apple.
A noite também foi de prémio para 
Pitt, que levou a estatueta da categoria 
de Melhor Ator Secundário pelo filme 
Era uma vez em... Hollywood, do rea-
lizador Quentin Tarantino.
Brad e Jennifer foram casados entre 
2000 e 2005. O divórcio desencadeou 
alguma polémica, já que o ator se terá 
envolvido com a atriz Angelina Jolie, 
com quem contracenou no filme Mr. e 
Mrs. Smith, ainda durante o casamen-
to. Brad e Angelina estiveram juntos 
mais de 10 anos, mas só se casaram 
em 2014, dois anos antes de iniciarem 
o processo de divórcio. Desde então, 
Brad e Jennifer negam boatos de que 
estariam a reconciliar-se, apesar da 
troca de elogios em diferentes ocasiões.
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“Encontramo-nos na terça-feira, façam fi-
gas”, escreveu Madonna nas redes sociais após 
o cancelamento do último concerto em Lis-
boa. Previsto para a noite de domingo (19), o 
evento foi cancelado cerca de hora e meia an-
tes da abertura de portas. “Desculpem ter que 
cancelar [o concerto] esta noite, mas tenho 
que ouvir o meu corpo e descansar”, justifi-
cou a cantora de 61 anos de idade, sem mais 
pormenores. No último dia 15, Madonna havia 
publicado um vídeo a fazer exercícios de aque-
cimento: “Como uma Madame X lesionada faz 
o aquecimento para um espetáculo”.
O concerto cancelado seria o quinto de um to-
tal de oito previstos para a capital portuguesa.
A digressão chegou à Europa no último dia 12 e 
até o final de março deve totalizar 37 concer-
tos. Madame X também sofreu cancelamentos 
e adiamentos nos Estados Unidos. Em outubro, 
um concerto previsto para a cidade de Nova 
Iorque foi adiado após recomendação médica. 
“É difícil para Madame X admitir que ela tam-
bém é humana feita de carne e osso e que ela 
precisa descansar pelos próximos três dias para 
assegurar a recuperação total do seu joelho”, 
informou a artista, à época, nas redes sociais.M
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SÁBADO ÀS 18H30
COM ADRIANA MARQUES E CATARINA BALÇA

Esta semana Adriana e Catarina falam-nos da polémica à volta da Porta 
dos Fundos, comentam as nomeações aos Óscares 2020, apresentam-nos 
um software de inteligência artificial da Google que deteta cancro da 
mama e muito, muito mais

Timeline – a sua rede social agora na televisão

CAMOESTV.com

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

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

24 horas por dia, 7 dias por semana.
Subscreva hoje! Ligue e peça o canal WIN TV.

Muitos donos questionam-se: os cães podem comer pão? Isso acontece, especial-
mente, porque os caninos adoram esse paladar. Mas será que podem?

Bem, sabemos que, idealmente, a dieta dos caninos deve incluir alimentos variados que 
privilegie as proteínas de origem animal – mas sem esquecer, também, das fibras e cereais. 
A dieta do vosso patudo está a ser bem pensada?
Ainda que a resposta seja positiva, a verdade é que, de vez em quando, é normal que muitos 
donos ofereçam snacks “de humanos” aos seus amigos de estimação – cometendo, muitas 
vezes, um erro importante. Os pães não são alimentos proibidos para os cães. Mas, antes de 
mais, é preciso esclarecer que esta oferta deve ser ocasional e nunca parte da rotina alimen-
tar do animal. Lembrem-se: tudo que é oferecido em exagero pode fazer mal.
Para o cão, comer um bocado de pão (de vez em quando) não é prejudicial ao seu organis-
mo – afinal, os pães são feitos de cereais. O problema está em substituir uma refeição pelo 
consumo de pão – um pão com carne, por exemplo, não é indicado. O pão simples, branco 
e tradicional da padaria, ou o pão de forma vendido nos supermercados, não são alimentos 
que ofereçam benefícios nutricionais aos cães.
Ainda que a resposta mais fácil ao título deste texto seja dizer que “sim, é seguro que o seu 
cão coma pão”, a verdade é que cada animal é um ser individual e tem, portanto, as suas 
características e necessidades particulares. Isso quer dizer que, ao oferecermos qualquer 
alimento que não seja a ração, devemos sempre procurar a opinião do médico veterinário. 
É, sim, importante questionarmo-nos sobre aquilo que o nosso patudo pode ou não comer, 
garantindo a sua segurança.

Existe a ideia generalizada de que os gatos, ao contrário dos cães, são incontroláveis 
e impossíveis de educar. Não é verdade. Apesar da sua conhecida independência 
e ao contrário do que muitos pensam, os felinos possuem uma boa capacidade de 
aprendizagem e existem várias dicas que nos ajudam a saber como educar um gato.

Usar a caixa de areia

Como educar um gato para que ele recorra à caixa de areia? Em primeiro lugar, deve colo-
cá-la num local de fácil acesso e que seja ventilado, para evitar maus cheiros. Depois, tem de 
levar o seu amigo de quatro paras até à caixa e deixá-lo explorar e habituar-se. Geralmente, 
os gatos não têm dificuldades em adaptar-se a fazer as necessidades no lugar designado.

Não arranhar ou morder

É universal: mais tarde ou mais cedo, todos os donos de gatos sofrem com as garras 
afiadas e os dentes dos seus amigos felinos. Ora, a melhor forma de evitar (ou reduzir ao 
máximo) este flagelo é habituar o animal ao contacto físico e à socialização desde muito 
bebé. Para que isso corra bem, basta estar atento para perceber em que momentos o 
gato não quer que lhe toquem. Porém, sempre que o seu amigo peludo estiver relaxado 
deve aproveitar para o acariciar e brincar com ele.

Permitir que o escovem

Escovar o pelo com frequência pode evitar complicações de saúde para o gato. Para que o 
animal olhe para a escova sem desconfiança e como uma presença normal na sua vida pre-
cisa de se habituar a ela. O melhor será introduzir o objeto nas brincadeiras diárias, mesmo 
nos momentos em que não escova o animal, para que ele perceba que é algo natural.

Não arranhar mobília

De facto, afiar as unhas é para eles essencial e, além disso, os gatos usam as garras para 
marcar território, pelo que é previsível que surjam algumas marcas na mobília. Para evi-
tar sofás e armários desfeitos, o melhor será apostar num arranhador que entretenha o 
seu companheiro felino e o distraia dos móveis. Deve estimular o contacto do gato com o 
arranhador para que ele se familiarize com o objeto. Sem-
pre que o animal arranhar mobiliário tem de usar a mesma 
tática que se recomenda em relação à caixa de areia: pegar 
nele e levá-lo até ao local certo.

Repreensões

O ideal será recorrer, sempre que possível, ao reforço po-
sitivo: presentar o gato quando ele se comportar de acordo 
com o que lhe foi ensinado. Porém, nem sempre resulta e 
por isso o uso da repreensão - estas devem ser sempre as 
mesmas, para que exista um padrão. Uma das hipóteses é 
usar a palavra “não”, tal como costuma ser recomendado 
no caso dos cães. Pode também bater palmas, porque o som 
consegue chamar a atenção do gato.

OS CÃES PODEM COMER PÃO?

COMO EDUCAR UM GATO: 5 TRUQUES ESSENCIAIS
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FYI
-Kika
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Farejar 
o cancro

São já muitos os avanços tecnológicos que permitem, com alguma precisão, dete-
tar determinados estados de saúde. Uma realidade que, anteriormente, era quase 
impossível de imaginar em determinadas áreas.  

Mas e se existisse entre nós um género de “sensores naturais” capazes de fazer o mesmo 
ou até, quem sabe, um melhor trabalho?
Já foram realizadas diversas experiências mas vou falar-lhe de um estudo em particu-
lar e mais recente: levado a cabo pela empresa farmacêutica BioScent Dx, este estudo 
já foi apresentado na reunião anual da Sociedade Americana de Bioquímica e Biologia 
Molecular. E qual é o seu “trunfo”? O faro dos cães! Estes animais possuem recetores 
olfativos 10 mil vezes mais poderosos e precisos do que os humanos, o que lhes torna 
possível detetar odores que a nós, humanos, nos passam despercebidos.
E foi com base nessa premissa que um grupo de investigadores norte-americanos desta 
empresa farmacêutica descobriu e provou que estes nossos amigos de quatro patas po-
dem efetivamente usar o seu olfato para farejar o cancro em amostras de sangue, com 
uma precisão quase perfeita -  cerca de 97%. Incrível, não? 
Se se concluir que de facto este é um novo método viável, podemos estar perante uma 
solução barata, acessível e não-invasiva para rastreio desta doença - um exemplo per-
feito em que se junta o útil ao agradável.
Mas mais do que agradável, esta é também uma solução de extrema importância visto que 
apesar de, infelizmente, ainda não se conhecer cura para o cancro, a deteção precoce é, 
em muitos casos, sinónimo de uma maior probabilidade e esperança de sobrevivência.
Heather Junqueira, cientista e professora, é a principal investigadora do BioScentDx 
e responsável pelo estudo e explicou que, juntamente com a sua equipa, recorreram a 
uma abordagem diferente para treinarem quatro cães da raça Beagle: estes foram ensi-
nados, através do reforço positivo, a distinguir o odor do soro normal das amostras de 
pacientes com cancro de pulmão maligno. Acontece que nem todos os animais tiveram 

a mesma reação - um deles mostrou-se desmotivado, no entanto os restantes consegui-
ram identificar com sucesso as amostras de cancro de pulmão em 96,7% das vezes e as 
amostras normais em 97,5% das vezes. Importa dizer que estes Beagles detetaram ainda 
a presença de tumores até 18 meses antes dos mesmos serem detetados com recurso a 
aparelhos científicos ou médicos.
“Este trabalho é muito emocionante porque abre caminho para novas investigações em 
dois caminhos, que podem levar a novas ferramentas de deteção do cancro. Um desses 
caminhos está a usar a deteção de cheiro canino como um método de triagem para o 
cancro, e o outro seria para determinar os compostos biológicos que os cães detetam e, 
em seguida, projetar testes de triagem da doença com base nesses compostos”, confes-
sou a investigadora Heather Junqueira.
Mas não é tudo! A BioScentDx lançou, em 2018, um outro estudo sobre o cancro de 
mama, sendo que os participantes doaram amostras da sua respiração para que os cães 
treinados possam “farejar a doença”. 
Para além disso, os cientistas e investigadores pretendem também, como forma de isolar 
as substâncias que causam o odor e que são possíveis de serem detetadas pelos cães, sepa-
rar as amostras nos seus componentes químicos e apresentá-las aos animais. Estudos an-
teriores já indicaram que existia a possibilidade de um cão detetar cancro da próstata atra-
vés do cheiro da urina, ou mesmo da mama ou pulmão ao farejarem o hálito dos doentes.
Se por acaso possuir um ou mais cães em casa não desvalorize os seus comportamentos. 
Um farejar constante em determinada zona, uma maior “necessidade” de estar ao pé 
de si ou até uma maior tendência para lamber aliada a sintomas que, por alguma razão, 
pode estar a ignorar podem merecer um pouco mais de atenção e até quem sabe uma 
visita a um especialista. Antes prevenir do que remediar...
E agora… já acredita que eles são mesmo os nossos melhores amigos?

Inês Barbosa/MS

Por que será que não aceitamos mo-
mentos de conflitos internos, tristezas, 
dias cinzentos? Por que será que temos 
tanta dificuldade em encarar essas fa-
ses? Será porque não fomos prepara-
dos para entender que essas sensações 
são inerentes à composição humana?  

Acontece que esses momentos são 
para nós como um bicho de sete ca-
beças; sentimos medo e queremos 

nos livrar dele o mais rápido possível. O 
pior é que quanto mais fugimos, maior o 
monstro fica. Sugiro praticar o seguin-
te exercício de imaginação: transforme 
esse monstro assustador em uma pequena 
criança.  Acuada, sentada e apoiando a ca-

beça nos braços, num canto escuro e frio, 
com medo, chorando e perdida. Aperta o 
coração só de imaginar, não é? Você vai 
ignorar ou vai em direção à essa criança 
acolhê-la, entender o que está aconte-
cendo, munir-se de ideias e ferramentas e 
tentar resolver o problema?

 É exatamente isso que deveríamos fazer 
com os nossos sentimentos mais negativos. 
Acolhê-los, entendê-los, procurar olhar 
todos os seus ângulos, para que assim pos-
samos perceber qual a melhor forma de re-
solver a questão.

Na verdade, somos condicionados a 
esconder a tristeza e as crises existenciais 
como se a vida fosse um mar de rosas. 
Quando encaramos de frente essas su-
postas “fraquezas” estamos priorizando 
o nosso crescimento individual; afinal 
somos “metamorfoses ambulantes” e a 
todo momento precisamos de ajustes e 
adaptações. Ninguém é feliz e bem resol-
vido 100% como numa linha do tempo do 
Instagram. As pessoas não são só sorrisos 
de comerciais de TV e as relações não são 

harmoniosas o tempo todo como num fil-
me de comédia romântica. 

O que nos falta é amadurecer um lado 
que não nos é ensinado: o de entender que 
as sombras fazem parte da nossa cons-
tituição humana e vez ou outra estarão 
mais fortes.  Precisamos apenas aceitá-las 
e perguntar a elas: o que vocês querem? 

Muitas vezes, nesses casos, precisamos 
de ajuda, porque nos sentimos sozinhos e 
impotentes nessa fase. E não é para me-
nos: se somos condicionados a esconder 
os problemas debaixo do tapete, como 
vamos acolher o tal “bicho de sete cabe-
ças”? Para isso temos à disposição pro-
fissionais e atitudes que podem caminhar 
conosco nessa jornada.

Há tantas possibilidades! Terapias con-
vencionais, terapias holísticas, religião, 
constelação familiar, artes; enfim, as fer-
ramentas estão aí para serem utilizadas, 
basta dar o primeiro passo e não se entre-
gar ao medo paralisante. 

É lógico que ninguém quer passar por 
esses ciclos de sofrimento; eu seria louca 

se afirmasse que essa é uma sensação boa 
de experienciar mas, certamente, é uma 
grande oportunidade de entender a si mes-
mo, de saber lidar com as sombras e com-
preender cada vez mais os seus próprios 
sentimentos. Eu acredito que para contro-
lar nossos comportamentos externos temos 
que desenvolver a capacidade de controlar 
os internos (nossos sentimentos e pensa-
mentos). Esse é um poder incrível que pou-
cos possuem e que os tornam em verdadei-
ros vencedores. Não é o milionário, nem o 
que tem o carro do ano, nem a mansão mais 
cara da cidade e nem o cargo mais impor-
tante. Vencedor/a é aquele/a que consegue 
viver em paz consigo mesmo/a apesar dos 
tsunamis da vida. Para tanto, aprenda a se 
conhecer, a entender do que você é feito 
(a): luz e sombra, bem e mal. Aceite-se.  

Olhe bem para esse “bicho de sete ca-
beças” e você perderá o medo. Você con-
seguirá enxergar a criança assustada e 
fará o que tem a fazer!

Adriana Marques
Opinião

O bicho de sete cabeças e a criança assustada
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EÃO

OURO,
RESTAURANTE BAR

leaodouro.com | 905.566.5326
920-A Dundas St, E. Mississauga

SudokuPalavras cruzadas

Caça palavras

Jogo das 10 diferenças

O objetivo do jogo é a colocação de números de 
1 a 9 em cada um dos quadrados vazios numa 
grade de 9×9, constituída por 3×3 subgrades 
chamadas regiões. O quebra-cabeça contém 
algumas pistas iniciais. Cada coluna, linha e 
região só pode ter um número de cada um 
dos 1 a 9. Resolver o problema requer apenas 
raciocínio lógico e algum tempo.

MORANGO

AMORA

MANGA

TORANJA

BANANA

AMEIXA

MACADÂMIA

ABACAXI

MAMÃO

GUARANÁ

JAMBO

LIMA

KIWI

CAJU

Verticais

2. Aquele que se exprime sem intenção de 
disfarçar seu pensamento; verdadeiro, 
leal;

3. Que desperta interesse, que motiva;
4. Que ou o que tem ciúme;
6. Que tem gordura acima da usual; obe-

so, cheio, corpulento;
7. Aquele que tem pouca ou nenhuma 

gordura;
11. Aquele que sabe esperar; tem paciência;
12. Que tem bons modos; civilizado, polido;
13. Cuja temperatura varia entre o quente e 

o frio; pouco aquecido;
15. Aquele que teima; que insiste, que não 

desiste facilmente.

Horizontais

1. Que ou quem não é dependente, age com 
autonomia;

5. Arrojado, inovador; que ousa;
8. Aquilo que possui baixa temperatura;
9. Firme; que não é tenro, macio;
10. Que cede à pressão, suave ao tato; brando, 

mole, tenro;
14. Desprovido de beleza, de aparência desa-

gradável;
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 N Q G F M G H O M A N G A B B
 J K L I B O J E I X A C A B A
 V C O G U A R A N A B V R U S
 N I R P I I S A L A A E P R C
 R G I O T X I J N L I M A N F
 H U A T L U I R P G D T Q Y K 
 V I A R O M A N A Q O A S I T
 Y L E F I Z O B M A J N W S A
 L D T A I D R I I O U I C N A
 A X I E M A T E H A J G Y A N
 I D B A T O R A N J A I B I A
 E E U M N I X P Y P C O I O N
 A K U O I S S F T O C I Y L A
 M A C A D A M I A S C G A O B
 N A J N A R A L V J M A M A O
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Ingredientes:

• 1/2 coelho 
• 150ml de cerveja 
• 1/2 colher (sopa) de alecrim   
• 1 colher (chá) tomilho
• 1 folha de louro
• 3 dentes de alho
• 250g de cogumelos laminados
• 1 tomate bem maduro
• 2 colheres de polpa de tomate
• 1/2 cebola
• Sal
• Pimenta
• Azeite

Modo de preparação:

Partir o coelho em pedaços e regar com a 
cerveja. Temperar com sal, pimenta, to-
milho, alecrim, a folha de louro e o alho 
picado. Deixar marinar se possível de um 
dia para o outro.
Picar a cebola e refogar num fio de azeite. 
Quando a cebola começar a ficar doura-
da juntar o coelho bem escorrido e deixar 
dourar. Juntar a polpa de tomate e o tomate 
bem picado e deixar refogar uns minutos. 
Regar com a marinada e deixar cozinhar 
em lume brando até o coelho ficar tenro. 
Quando o coelho estiver tenro juntar os 
cogumelos e deixar cozinhar mais uns cin-
co minutos. 
Acompanhar com puré ou arroz.
Bom apetite!

Culinária por Rosa Bandeira
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Coelho estufado 
com cogumelos
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New & Used 
ebikes

mobility scooters

363 Barton street east, Hamilton
(289) 389-4000

Terça - sexta: 11 - 6  |  sábado: 11-5 SAT
APR18

1036 Lakeshore Rd. E., Mississauga | oasisconvention.com
For more information or to Reserve your tickets please call us (905) 891-7777

Amigos do Lomba da Maia
10th Anniversary

Valentines Dinner & Dance
featuring

  
Marc Dennis
& Os Jovens

SAT
feb15

Soluções
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

Nesta semana é possível que al-
guém precise da sua ajuda e de-

dicação, auxílio esse que prestará com 
elevado sentido de solidariedade. A nível 
afetivo, atravessa agora uma fase de intro-
versão em que desejará manter secretos e 
guardar dentro de si os seus sentimentos, 
evitando ao máximo expô-los.

LEÃO 22/07 A 22/08 

Está a atravessar um bom período 
no que toca às finanças, pois terá 

maior capacidade de atrair dinheiro, seja 
do seu parceiro, sócio ou de qualquer ins-
tituição. Se pretender fazer algum emprés-
timo, é agora a altura ideal. A nível amoro-
so é possível que se verifiquem mudanças 
profundas dentro da sua relação.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Ao longo deste período sentirá ne-
cessidade de desenvolver a harmo-

nia dentro da família e no lar exteriorizan-
do os seus sentimentos para com os que lhe 
são chegados. Organize uma pequena festa 
ou reunião de família pois estas são ativida-
des que lhe serão gratificantes e lhe propor-
cionarão momentos de felicidade.

TOURO 21/04 A 20/05

Este poderá ser um período de 
boas transformações no seu am-

biente de trabalho, podendo também ha-
ver mudanças positivas num outro setor 
qualquer da sua vida. Nesta altura os re-
sultados das suas ações serão negativos ou 
positivos conforme o seu modo de agir seja 
mais calmo ou mais impetuoso. 

VIRGEM 23/08 A 22/09

Poderá obter bastante alegria e sa-
tisfação através do relacionamento 

com amigos e entes queridos. É provável que 
estes lhe retribuam o apoio e a atenção que 
sempre lhes tem dado. Ao longo destes dias 
os seus sentimentos para com o seu parceiro 
irão tornar-se mais claros e percetíveis. Óti-
ma altura para cuidar da sua aparência. 

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Esta semana poderá querer aplicar 
o seu dinheiro em domínios rela-

cionados com a comunicação. Este pode 
ser a altura para pôr em marcha um pro-
jeto que tem vindo a estruturar e que está 
relacionado com as suas posses e bens ma-
teriais. A sua segurança material é um fator 
que nestes dias absorve a sua atenção. 

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Está numa altura em que se preocu-
pará mais com certos aspetos da lei, 

das suas exigências e repercussões. Apro-
veite para organizar assuntos legais, definir 
uma visão global das coisas sem se deter em 
grandes pormenores. É também uma boa 
altura para viajar satisfazendo a sua curiosi-
dade, o seu desejo de libertação e mudança.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Neste momento as suas preocupa-
ções centrar-se-ão sobretudo em 

questões domésticas ou de trabalho. Tudo o 
que agora fizer procurará fazer com perfei-
ção, exigindo muito do próprio desempe-
nho. Aproveite este trânsito para cuidar da 
sua saúde, talvez começando a fazer mais 
exercício físico ou deixando de fumar.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Neste período o isolamento não é 
a atitude mais propícia. O trabalho 

ou projetos a desenvolver deverão ser feitos 
em colaboração com amigos ou colegas. E 
é do trabalho associativo que poderá surgir 
o seu êxito e não de atitudes individualis-
tas. Fugas à rotina e situações «clandesti-
nas» poderão surgir nesta altura.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Nesta altura poderá conhecer al-
guém que lhe desperte uma atenção 

muito especial. Alguém muito interessante 
capaz de lhe transmitir emoções e valores 
culturais diferentes. Poderá e irá sentir von-
tade de viajar. Vai querer conhecer destinos 
com que sempre sonhou. E se conseguir ir vai 
tirar um enorme proveito a todos os níveis.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Este é um período em que a intros-
peção e a análise serão uma boa ma-

neira para encontrar respostas no domínio 
dos sentimentos e emoções. Neste momento 
exprime de forma sensível e com profundi-
dade aquilo que sente. Pode sentir o desejo 
de esclarecer alguma situação menos clara 
da sua infância, da família ou do passado.

PEIXES 20/02 A 20/03

É possível que sinta agora uma 
maior ansiedade, nervosismo ou 

indecisão. Deve tentar arrumar as suas 
ideias, aproveitando o período de maior in-
teriorização que agora atravessa. As suas re-
lações com outras pessoas e as delas consigo 
poderão não ser caracterizadas pela maior 
honestidade e clareza. Tome cuidado.
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MILÉNIO |  EVENTOS

AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO

RANCHO FOLCLÓRICO
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ON IOTAR

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

REPRESENTANTES 
DE VENDAS 

fluentes em português e inglês.

PROFISSIONAIS 
DE TELEVISÃO 
operadores de câmera, editores 
de vídeo e apresentadores.

Envia o teu curriculum vitae para: 
info@mdcmediagroup.com

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

QUER CASA?
Não tem dinheiro para a entrada e 
custos de compra? Arrende uma casa 
com contrato com opção de a comprar. 

Telefone já.

416-727-8863
www.opcaodecompra.com

Agenda comunitária Classificados

A Caixa Geral de Depósitos contrata Assistente 
Comercial,  para o seu Escritório de Represen-
tação no Canadá

Requisitos
- Licenciatura em Gestão, Economia, Finanças, 
Contabilidade e Marketing e/ou equivalentes;
- Bom domínio falado e escrito do português e 
inglês;
- Conhecimentos de informática na ótica do 
utilizador;
- Experiência profissional na Área Comercial; 
- Capacidade adaptação, flexibilidade e traba-
lho em equipa;
- Apetência por funções comerciais incluindo a 
atividade de prospeção; 
- Disponibilidade para deslocações locais;
- Preferencialmente conhecimento do sistema 
financeiro.

Caso reúna os requisitos necessários, deverá 
enviar a sua candidatura, até 10/02/2020.

Condições de remuneração compatíveis com a 
experiência demonstrada.

Asseguramos total confidencialidade das can-
didaturas recebidas.

Resposta e candidatura a efetuar para o email: 
toronto@cgd.pt

This art installation is an interactive retro-futuristic machine powered 
by you. Visitors can hop on two at a time into one of the six illuminated 
cylinders and pump a lever to activate the lights and glowing images.

YORK STREET PARK

FREE

JANUARY 15TH – FEBRUARY 9TH | HOURS: 9AM-10PM

Opening Party 

The Power Plant
Contemporary Art Gallery

24 January 2020 | 8:00 PM - 11:00PM
231 Queens Quay West, Toronto, ON, Canada

Join us for a FREE party to celebrate the launch of The Power Plant’s 
Winter 2020 Exhibition Season! Be amongst the first to experience 
exhibitions by Naufus Ramírez-Figueroa, Dawit L. Petros, Naeem 
Mohaiemen and Rashid Johnson.

Dept. of Spanish and Portuguese 
(University of Toronto)                                                                                      
English-Portuguese Speakers Needed
We are currently recruiting bilingual En-
glish-Portuguese speakers to participate in a 
research study on speech acquisition. Parti-
cipation will include: two production tasks, 
two listening tasks, and a questionnaire.
To participate, you must:
1) Be an English-Portuguese speaker born in 
Toronto to Portuguese-speaking parents or 
moved from Portugal until the age of 3;
2) Have been exposed to European Portugue-
se at home since birth;
3) Have never lived in a Portuguese-speaking 
country for more than 3 months.
Testing takes place from January to March 
2020 in room 326 Carr Hall, and it requires 
approximately 60 minutes.
Participants will receive 15$.
If you meet the above criteria and are interes-
ted in participating, please write to anabela.
rato@utoronto.ca to book an appointment.

Amor da Pátria Community Centre                                                                                      
Noite da Chamarrita
1136 College St
Sexta-feira, 24 de janeiro, às 19h30
Uma noite de convívio com jantar, cha-
marrita e divertimento
Informações: 905 274 9488

Amigas de Toronto                                                                                      
Festa das Amigas de Toronto
1263 Wilson Ave, LiUNA Local 183
Sábado, 25 de janeiro, às 19h
Jantar que tem como finalidade a anga-
riação de fundos para a Princess Margaret 
Cancer Foundation
Atuações de Conjunto Mexe-Mexe, Henrik 
Cipriano, Tony Câmara e Jessica Amaro
Informações: 416 537 6821 / 416 953 5960

Canadian Madeira Club                                                                                      
Festa de Aniversário do Rancho 
Folclórico
1621 Dupont St
Sábado, 25 de janeiro, às 18h
Atuação de DJ Nazaré Praia
Informações: 647 781 3856/ 416 686 2851

Luso Canadian Charitable Society                                                                                      
Dia das Amigas
- Ancaster Fairgrounds Hall
630 Trinity Rd, RR#1, Jerseyville, ON
Sábado, 1 de fevereiro, às 18h30
Os fundos reverterão a favor da nossa insti-
tuição: : Luso Support Centre de Hamilton

Casa dos Açores do Ontário                                                                                      
2.º Jantar do Divino Espírito Santo
1136 College St
Sábado, 1 de fevereiro
Atuação de Tony Silveira

Casa das Beiras                                                                                      
20.º Aniversário 
34 Caledonia Rd
Sábado, 1 de fevereiro, às 18h
Atuação de Gilberto Amaral

Convívio dos Naturais e Amigos 
de Água de Pau                                                                                      
Liuna Local 183
Sábado, 8 de fevereiro, às 19h
Atuações de David Loureiro, Sylvie Pimen-
tel e Karma Band
Informações: 647 781 3856/ 416 686 2851
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2020 CHEVROLET EQUINOX

COSTCO
MEMBER
PRICING COSTCO SHOP CARD

$500*

ELIGIBLE COSTCO MEMBERS RECEIVE

(WITH $2,300 DOWN PAYMENT)

WEEKLY FOR 48 MONTHS
1%$75 AT

APR

LEASE SELECT MODELS

FROM $150 BI-WEEKLY, THAT’S LIKE:

3000 Woodchester Drive, Mississauga  |  905-828-2221  |  applewoodauto.com

Tony Carvalho  |  cell: 416-275-1417  |  tcarvalho@applewoodauto.com

To qualify for the Costco Member Pricing, you must be a Canadian resident holding a valid driver’s license, have been a Costco member since January 2, 2020, or earlier and must: (1) Register with Costco to receive your non-trans-
ferable Authorization Number; (2) Present the Authorization Number to a participating dealer; (3) Retail purchase, finance or lease an eligible new or demonstrator in-stock 2020 GMC: Terrain, Acadia, Yukon, Yukon XL; delivered 
from January 3, 2020, to March 31, 2020. In addition, to receive a $500 Costco Shop Card by email, submit a redemption form to Costco within thirty (30) days of vehicle delivery and complete a Costco member satisfaction survey. 
Please allow three weeks for Costco Shop Card delivery, pending completion of all eligibility requirements; including redemption form submission, purchase verification and survey completion. Costco Shop Cards will be emailed 
to the email address provided to Costco at the time of registration. 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. For full program details and for any applicable exclusions see a participating dealer or costcoauto.ca/GM. For Costco Shop Card terms and conditions, visit Costco.ca and 
search “Shop Card”. Tax, title, registration and license fees, personal property registration fees, and additional products and services are not included in the Costco Member Pricing. 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.

2020 CHEVROLET EQUINOX

COSTCO
MEMBER
PRICING COSTCO SHOP CARD

$500*

ELIGIBLE COSTCO MEMBERS RECEIVE

(WITH $2,300 DOWN PAYMENT)

WEEKLY FOR 48 MONTHS
1%$75 AT

APR

LEASE SELECT MODELS

FROM $150 BI-WEEKLY, THAT’S LIKE:



FOR SALE 
Jane & Lawrence

GILBERT LOPES
www.soldbygil.com

416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
Rep. Vendas

416-731-4280

RUI RAMOS
Rep. Vendas

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
FernandoFerreira.ca 

416-528-4724

Leaside: 1739 Bayview Avenue  
Tel: 416.487.5131

Trinity Bellwoods : 836 Dundas Street W  
Tel: 416.530.1080

Corso Italia: 1192 St. Clair Avenue W  
Tel: 416.656.3500

remaxultimate.com 

Highly sought after neighborhood lot 50 by 125 
for buyers who appreciate one of the best value 
pockets in the city. Great opportunity to purchase 
a well built solid brick home on a premium 50’ x 
125’ lot in a family-friendly quiet neighbourhood. 
Being sold by the original owners, ideal to live-in 
and renovate to suit your budget & taste.

Beautiful 3-bedroom with w/o 2-bedroom basement 
in the ever growing keswick. Minutes to big box shop-
ping & 404, also close to lake simcoe for fi shing in the 
summer/winter/ tenants can stay or move.

Brick detached 2 storey with detached 2 car garage 
on 39.5 X 120 ft lot; steps to public transit and major 
highways. Well established schools and community.

Detach Bungalow on a 28 by 140 lot with a 
detach garage in the back. Fully renovated with 
3 bedrooms and a side entrance. Perfect for 
entertaining. Close to future Eglinton LRT.
Call Daniela for more information 416-731-4280

Be the fi rst to live in a fully renovated 3 bedroom 
house. Open concept living and dining with a 
huge eat in kitchen, 3 big bedrooms, Laundry 
and 2 parking spots.
Call Daniela for more information 416-731-4280

Beautiful raised bungalow with 3 bedrooms 
and a built-in garage, basement apartment 
for extra income. Very well maintained home.
Call Daniela to Book an appointment 
416-731-4280

5 Langside Ave, Toronto

149 Oakcrest Dr, Georgina

118 Harding Ave, Toronto

FOR SALE 
Keele/Rogers

Para toda a informação sobre os condos “Gal-
leria On The Park“ - preços, planos, andares, 
facilidades de uso, pagamentos e muito mais 
informações - contacte-me

  DUFFERIN AND DUPONT CONDOS
“Galleria On The Park“

2 quartos, 2 casas de banho, um enorme terraço 
com vista para sul

CONDO FOR SALE

 FOR RENT 
$2,500

4 quartos

Black Creek e 401

4 quartos – 5 casas de banho

Mississauga

4 quartos, 3 casas de banho, lote de .75 acre, 
piscina e garagem grande. Pedem $1,200,000

Bungalow
North of Hwy 9

4 quartos – 5 casas de banho

Casa Nova

SOLD

SOLD

SOLD SOLD


