
Krystle Ferreira, B.A. (Hons), LLB
Family Law & Real Estate Lawyer – Notary Public

1249 St.Clair Ave W | 647.417.NOVA (6682)
Ligue para marcar a sua consulta de 30 minutos GRATUITA 

Advogada – falamos português

Fernando Ferreira
Sales Representative

416.528.4724
www.fernandoferreira.ca

avaliação grátis  •  free home evaluation  

Fernando Ferreira

ULTIMATE
Realty Inc., Brokerage
Independently Owned and Operated

Veja a última
Página para
Ler a nossa
Lista de imóveis   Ano XXIX edição nº 1469    |      31 de janeiro a 6 de fevereiro 2020     mileniostadium.com

 

apresentador 
Manuel DaCosta

convidados
Lenita Lopes 
Vince Nigro   sexta-feira às 18h

1. Resumo político da semana
2. Análise do editorial do Milénio Stadium
3. Os desafios da parentalidade 
 – vida profissional vs filhos; os efeitos 
 das greves dos professores nas famíliasTe

m
as

 e
m

 d
is

cu
ss

ão

P12

Mais de 200  
restaurantes no  
Winterlicious 2020 P22

Coronavírus  
OMS declara emergência 
de saúde pública mundial

P38 
e 39

Super Bowl LIV  
49ers vs Chiefs  
Os números 

Pais e filhos 
A vida no meio das greves



MILÉNIO |  EDITORIAL

Proporcionar a aprendizagem e a aquisição de conhecimento, 
capacidades, valores, crenças e hábitos, forma a base da edu-
cação. Este processo que começa quando somos ainda crian-
ças, providencia o alimento para as nossas mentes e preen-
che vazios que nos irão guiar para o resto da vida. Os males 
coletivos da sociedade estão muitas vezes ligados à falta de 
instrução, de orientação e falta de satisfação, principalmente 
durante os nossos anos de formação. Tal como com a comida, 
a educação torna-nos naquilo que somos e revê-se na forma 
como nos comportamos. Na semana passada, no editorial do 
Milénio, sugeriu-se que a combinação das redes sociais, dos 
jogos de computador e a falta de ligações pessoais criam uma 
sociedade de jovens desprovidos de muitas das ligações que 
precisamos para sobreviver numa sociedade complexa, com 
todas as suas exigências pessoais para trabalhar e aproveitar. 

Com o prolongamento da guerra entre educadores e o Governo 
do Ontário, continuo à procura de respostas e/ou motivos que 
levam indivíduos inteligentes a não conseguirem concordar 

com um sistema que não interrompa a vida das famílias recorrente-
mente. As respostas e os motivos parecem ser simples, mas não são. 
Hoje, a perturbação à educação pode ter impactos sérios, com dura-
bilidade de vários anos, na vida desses indivíduos. Ambos os lados 
desta disputa sugerem que estão a contestar e negociar o melhor para 
as crianças e suas famílias. Eu sugeria o contrário. Todo o processo 
foca-se em manter e elevar as posições financeiras do sindicato dos 
professores e o posicionamento político do partido no poder. O sindi-
cato dos professores e a sua liderança tornaram-se partidos políticos 
cujo principal objetivo é a substituição do partido no poder, porque a 
mensagem desse partido não corresponde ao seu agrado. Estes sindi-
catos tornaram-se fortes entidades políticas com estrutura para alte-
rar a forma como as nossas crianças são educadas e para instalar o re-
ceio político aos eleitos, forçando-os a submeterem-se à sua agenda. 

Deveriam ter este tipo de poder? O comportamento dos sindicatos 
sugere que não e, do meu ponto de vista, a educação deveria ser le-
gislada como um serviço essencial. 

A aquisição de conhecimentos não deveria ser um privilégio 
controlado pelos sindicatos ou educadores, alguns dos quais não 
são nada mais que protecionistas egoístas de um ambiente consi-
derado exclusivo para alguns negócios financiados pelos contri-
buintes, sem qualquer respeito pelo nosso trabalho árduo. Esperar 
por uma pensão, independentemente de ser bom ou não no seu 
trabalho, sem quaisquer implicações ou fiscalização, não é um 
bom exemplo para as nossas crianças ou para os pais cujas vidas 
estão constantemente a ser agitadas por indivíduos que só que-
rem proteger o pote de ouro no final do arco-íris. Está na altura de 
desarmar estas instituições e redesenhar um sistema que respeite 
famílias e uma sociedade que exige excelência na forma como as 
mentes são moldadas. 

Doug Ford e Stephen Lecce dizem que a paciência para com os 
sindicatos de professores do Ontário não vai durar eternamente. E 
a sua resposta é providenciar $60.00 por dia aos pais para a des-
pesa de ter alguém que tome conta dos seus filhos? A interrupção 
do quotidiano destas pessoas vale muito mais que isso. Os líderes 
dos sindicatos e do Governo deveriam ter vergonha por estarem 
a usar crianças e as suas famílias como peões num jogo de xadrez 
onde os únicos vencedores são os próprios jogadores. Ford afirma 
que os professores temem os sindicatos. A sério? Onde estão os 
contraprotestos da greve? 

O que precisamos é a combinação da socialização e comunica-
ção com uma liderança exemplar por aqueles que estão no poder 
para existir uma melhoria da sociedade. O bater no peito pelas 
organizações poderosas não apresenta uma via para o aperfeiçoa-
mento do sistema de educação, nem providencia certezas aos pais 
cujas vidas estão constantemente a ser interrompidas por dema-
gogos interessados apenas em si mesmos. 

Digam às vossas crianças que estão quase lá, mas que têm de 
mudar um sistema erguido por dinossauros.  

Manuel DaCosta
Editorial
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Continua o braço de ferro entre professores e Governo
Pela primeira vez em mais de 20 anos, 
os principais sindicatos da educação 
em Ontário estão envolvidos numa luta 
ao mesmo tempo. O Premier do Ontário, 
Doug Ford, acusou recentemente os sin-
dicatos de manterem os pais “reféns” e 
disse que o seu Governo vai manter fir-
me a sua proposta de aumentos salariais 
para a função pública em 1%.

O sindicato dos professores do ensino 
básico, o Elementary Teachers’ Fe-
deration of Ontario (ETFO), o maior 

sindicato da província na área da educação, 
que tem cerca de 83,000 membros, anun-
ciou que vai manter greves rotativas e fechar 
escolas. A greve vai começar por afetar To-
ronto, a Região de York e Otava. O sindicato 
está a atuar de acordo com as regras, o que 
inclui a não supervisão de atividades extra-
curriculares fora do dia normal da escola e a 
não participação em excursões.

Entretanto, o sindicato dos professores 
do ensino secundário, o Ontario Secon-
dary School Teachers’ Federation (OSSTF), 
que representa cerca de 60,000 membros, 
também decidiu continuar com as greves 
rotativas, n mesmo dia em que o sindicato 
dos professores católicos de inglês escolhe-
ram para fazer a greve.

O Ministro da Educação do Ontário, Ste-
phen Lecce, diz que a posição do ETFO é 
“inaceitável” e que vai “fazer com que as 
famílias de toda a província corram para as 
creches”. Lecce anunciou que os pais vão po-
der candidatar-se a uma compensação diária 
que não deverá ultrapassar os $60. O valor é 
referente a cada um dos filhos cuja escola en-
cerrou devido à greve dos professores.

Os líderes sindicais, contudo, afirmam que 
ficaram com pouca escolha porque o gover-
no do Partido Conservador está a fazer cortes 
profundos na educação que vão afetar nega-
tivamente os alunos e as famílias. 

Existem vários assuntos em cima da 
mesa e o Milénio Stadium fez uma síntese.

Dimensão das turmas
A anterior ministra da Educação do On-

tário, Lisa Thompson, anunciou em março 

que a média das turmas ia aumentar de 22 
alunos para 28 ao longo dos próximos qua-
tro anos, isto para o ensino secundário. As 
direções escolares foram obrigadas a cortar 
cursos e os números do Governo mostra-
ram que o aumento de alunos por turma 
iria resultar na eliminação gradual de mi-
lhares de vagas para os professores.

Lecce, que chegou à pasta em junho, sua-
vizou a posição do Governo e anunciou que 
as turmas iam aumentar, em média, para 25 
alunos. O que mesmo assim significa um au-
mento de 0,5% face ao ano passado (22,5%). 
O novo ministro também informou que o 
Governo podia considerar voltar atrás na 
decisão, desde que os sindicatos sugerissem 
propostas para poupar dinheiro.

O OSSTF alertou que a proposta do Go-
verno para reduzir estas turmas incluía 
também cortar nas turmas de ensino espe-
cial. O ETFO pediu ao Governo para reduzir 
as turmas nos jardins de infância e em al-
guns anos escolares. O sindicato informou 
os seus membros que não é incomum ver 
mais de 30 alunos numa sala de aulas do 4º, 
5.º, 6.º, 7.º e 8.º ano. 

Salários
Os professores da província podem 

ganhar em média um salário anual de 
$86,000, segundo dados do ministro da 
Educação do Ontário. Só em Alberta é que 
o salário médio anual de um professor é que 
é superior, onde ronda os $89,000. 

As tabelas salariais dos professores per-
mitem que os salários aumentem ao fim de 
dez anos de acordo com a educação e a ex-
periência e vários professores ganham mais 
de $100,000, segundo a lista da província 
que divulga os salários públicos. 

Lecce disse que o aumento salarial que os 
sindicatos propõem, de 2% em vez de 1% 
para os salários da função pública, de forma 
a refletir o aumento da inflação, continua a 
ser neste momento o principal obstáculo às 
negociações entre Governo e professores. 

Os líderes sindicais estão a contestar a le-
gislação em tribunal e Harvey Bischof, pre-

sidente do OSSTF, disse que as declarações 
do Governo só “inflamam a situação”. Lis 
Stuart, presidente da Ontario English Ca-
tholic Teachers’ Association, garantiu tam-
bém que “o aumento salarial não é o único 
assunto que está a ser negociado e que o 
Premier Doug Ford e o ministro da Educa-
ção deviam ter vergonha pela forma como 
estão a tentar enganar os ontarianos”. 

Cursos de aprendizagem online
O Governo recuou recentemente na sua 

proposta para cursos online e a partir de 
agora vai exigir que os alunos do ensino se-
cundário façam dois cursos para se formar, 
em vez do plano inicial de quatro.

Mesmo com dois cursos, a província do 
Ontário seria uma grande exceção quando 
comparada com outros países do mundo 
ou até com os EUA, onde vários estados, 
incluindo Michigan e a Flórida, exigem que 
os alunos obtenham um crédito online.

Os detalhes sobre os créditos online são 
ainda pouco precisos, mas o ministro ex-
plicou que os cursos vão ser lecionados por 
professores certificados e que os alunos que 
concluírem o ensino entre 2023-24 vão ser 
o primeiro grupo que terá de concluí-los 
obrigatoriamente.

Fonte do Governo revelou que estes 
cursos vão ter em média 35 alunos e que 
isso acabaria por criar menos vagas para 
professores. O ministério refere ainda que 
o interesse dos alunos por este tipo de cur-
sos tem aumentado, mas nunca apresen-
tou nenhuma evidência pedagógica sobre 
a sua eficácia. 

Por outro lado, o president do OSSTF 
considera que a obrigatoriedade de crédi-
tos online é uma má política porque para 
além de alguns alunos não terem acesso à 
internet, cerca dos 5% que tira cursos onli-
ne, de forma voluntária, apresentam taxas 
de sucesso mais baixas em relação ao ensi-
no tradicional.
Dia inteiro de jardim de infância

O programa de jardim de infância do On-

tário é único no Canadá porque incorpora 
dois anos de dia inteiro, uma aprendizagem 
baseada em brincadeiras, com um profes-
sor e um educador infantil na frente da sala 
de aula. 

Um estudo descobriu que os alunos de 
dia inteiro estão à frente dos seus colegas de 
meio dia em leitura, escrita e conhecimen-
to de números até ao final do segundo ano. 
Eles também obtêm ganhos emocionais e 
comportamentais, que incluem a capaci-
dade de seguir instruções e cooperar com 
os colegas.

Lecce disse que seu Governo está com-
prometido em “fortalecer” o modelo de 
jardim de infância de dia inteiro e embora 
tenha transmitido publicamente esse inte-
resse, o ETFO tem uma versão diferente dos 
factos. Para este sindicato, as negociações 
falharam porque o Governo não garantiu 
que este programa vai permanecer intacto. 

O presidente Sam Hammond disse antes 
que o Governo se disponibilizou para man-
ter o programa tal como está se o sindicato 
concordasse com o aumento salarial de 1%. 
“Não brinque com o programa de jardim de 
infância”, disse Hammond ao ministro da 
Educação. 

O ETFO reuniu-se quarta-feira (29 de ja-
neiro) com o governo pela primeira vez em 
mais de um mês. Se as partes não chegarem 
a acordo, o maior sindicato da Educação do 
Ontário vai continuar com as greves rotati-
vas uma vez por semana, sendo que a pró-
xima está marcada para 6 de fevereiro. 

O presidente do sindicato Sam Hammond 
diz que espera que os intermediários do go-
verno tenham indicações para recuar nos 
cortes, aumentar o apoio aos alunos com 
necessidades especiais, preservar o atual 
modelo de jardim de infância e manter prá-
ticas justas e transparentes de contratação.

Já o ministro da Educação espera que o 
sindicato venha para as negociações com 
propostas realistas que deem prioridade ao 
sucesso académico dos alunos em vez de 
aumentar o salário dos professores.

Joana Leal/MS
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Teachers’ strikes:

Teachers’ strikes are successive. Par-
ents are already used to (or should I say 
tired of…) dealing with the problem that 
results from this - children forced to stay 
home from school have to go some-
where else or stay at home, often forcing 
parents to miss work. On the other hand, 
companies where the parents work are 
forced to deal with absenteeism from 
employees who, although are not on 
strike, are still unable to work.

In fact, effective strikes always have 
a domino effect - reaching far more 
people and services than are directly 

linked to it, because if they don’t, no one 
cares about them. 

In any case, what is motivating the teach-
ers? What is behind this strike? Is the claim 
of education professionals fair when we 
consider how much this is affecting others? 
In this edition of Milénio Stadium we tried 
to understand what is really at stake by lis-
tening to both sides of this “barricade”. Un-
fortunately it was not possible to obtain a 
statement from the Government of Ontario, 
but we present the arguments from the 
teachers’ side through this interview with 
Cindy Lopes, a Luso-Canadian teacher from 
the Toronto District School Board.

In the end, what the teachers claim to be 
at stake, is the future—the future of many 
professionals who fear losing their jobs and 
generally, the future of education in Ontario.

Milénio Stadium: What are the reasons that 
have led to teachers’ strikes in Ontario?
Cindy Lopes: Teachers and education 
workers from various school boards in 

Ontario have been working without a con-
tract since August 31st, 2019. Our unions 
have been trying to come to the table with 
this Conservative government to negotiate 
a fair deal that includes: 

• special education funding 
• classroom violence 
• Full Day Kindergarten maintained in 

its current form 
• class sizes 
• compensation that keeps up with infla-

tion. 
Unfortunately, the Conservative govern-
ment is not interested in protecting our 
world class education system in Ontario. 
Instead, it has made cuts to public educa-
tion and is focused on making more cuts, 
including $150 million in public elemen-
tary budgets. We are striking to protect the 
future of public education in this province.

MS: What future effects will the meas-
ures announced by the Doug Ford gov-
ernment have?
CL: We have already seen the effects of the 
cuts with our secondary counterparts. High 
school teachers in Ontario have lost their 
jobs, high school programs have been cut 
(with less programs being offered to stu-
dents) and more visibly, the ballooning of 
class sizes in high schools. If issues of class 
size and special education funding are not 
negotiated in these rounds of bargaining, 
then we will see the erosion of our publicly 
funded system. This will mean larger class 
sizes in elementary school, less supports for 

students with special needs and no guaran-
tee that our Kindergarten classes will have 
a qualified Teacher in every class. Once the 
government makes cuts to education and 
critical programs, they are very hard to re-
verse. Ontario is still recovering from the 
last round of cuts made to education by the 
Harris Conservative government. 

MS: Do you think that teachers’ strikes 
will have the desired effect? Do you think 
the Ford government will go back?
CL: At this point, we want Lecce and the 
government to take their role in the bar-
gaining process seriously. As of today, we 
have no scheduled bargaining dates.  If 
they are serious about students and edu-
cation, they need to get to the bargaining 
table, make real progress and offer an in-
vestment to education, NOT cuts! 
We know that families and students feel 
the impact of our strike actions, such as 
cancelled field trips, no extra-curricular 
activities and full walkouts. I am a mom of 
a student in a TDSB school. When students 
are not at school, I must look for childcare 
for my child, also. However, these actions 
are a means to get the government to the 
bargaining table and have serious discus-
sions about education.

MS: Don’t you fear that strikes will turn 
public opinion against teachers? 
CL: I believe parents in Ontario see that we 
are fighting for public education. Parents 
and grandparents come to me everyday and 
tell me that they support what we are doing 

and ask how they can support us. They see 
the larger picture of a well-funded educa-
tion system. Our community does too. I am 
Luso-Canadian. My parents immigrated to 
Canada so that I would have opportunities 
that they did not back home. Our com-
munity values education and sees that it is 
a means to a better future for our children. 
Parents want to maintain a high-quality 
education system, not decimate it with cuts.

MS: Do you think that there is still a 
chance of coming to an understanding be-
tween the government and the Union that 
represents Teachers?
CL: Currently, there are four unions repre-
senting teachers, support staff and educa-
tion workers battling to reverse the cuts 
this government has made or is proposing 
to make to education. This is not a fight 
with only one group. High school teach-
ers, public elementary teachers, French 
school boards, Catholic elementary and 
high school teachers, DECEs are all wait-
ing for this Conservative government to set 
some bargaining dates and get to the table 
to engage in meaningful discussions. The 
Elementary Teachers of Ontario has not 
been at the table with the government since 
December 19th, 2019. We all want this re-
solved. We are working without a contract. 
There will only be a resolution when the 
government decides to bargain at the table 
and our Minister of Education stops nego-
tiating in the media. Our union negotiating 
team is ready.

Madalena Balça/MS
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“The one-per-cent annual raise to teacher’s 
salaries the government is offering is reason-
able”, says the Minister of Education.

The Minister of Education says that “the 
one-per-cent annual raise to teacher’s 
salaries the government is offering is 

reasonable” and ensures that financial sup-
port to parents will be provided if teachers 
insist on new strikes. 

Milénio Stadium tried to obtain more 
information about the last meeting be-
tween government and teachers’ unions, 
but Stephen Lecce didn’t disclose any up-
date. The Minister of Education stressed 
that government was flexible on the class 
size issue and clarified that “online learn-
ing pedagogy has matured significantly 
over the last decade”.

The Minister talked with our news-
paper about teachers strike and promised 
to continue “the good faith discussions” 
with the unions. 

Milénio Stadium: What happened in the last 
meeting between Ontario Education Minis-
ter and teachers’ unions?
Stephen Lecce: Out of respect for the 
ongoing central negotiations, we cannot 
comment on specifics discussions at the 
bargaining tables.

MS: Do we have public budget to increase 
the teacher’s wage to 2%?

SL: The one-per-cent annual raise to 
teacher’s salaries the government is of-
fering is reasonable and is consistent with 
settlements we have already reached. 

MS: If teacher’s prolonged the strikes, the 
government is considering to extend even 
more the subsidy to parents?

SL: Financial support will be provided to 
parents/guardians for each day of school that 
is missed on account of the strike, regardless 
of the length of the labour disruption.

MS: If the government increases the high 
school average class size from 22 to 28 stu-
dents, the teachers believe that schools 
won’t have enough money to replace the 
teachers and education workers that will 
retire or leave the profession. What is the 
government opinion?

SL: As part of the bargaining process, the 
ministry has made an offer to our labor 
partners to change maximum average class 
sizes to 25 for grades 9 to 12. This is down 
from the class size average of 28 over four 
years that was announced previously.

We will continue the good faith discussions 
about class sizes with our labor partners.
The government is also providing an esti-
mated $1.6 billion in additional funding be-
tween 2019–20 and 2022–23 through the 
Teacher Job Protection Fund. This funding 
will support and mantain teaching pos-
itions, where needed, so that reductions 
from the changes to class size and changes 
to online learning can be managed through 
teacher retirements and voluntary leaves.
As committed to in the spring, it is ex-
pected that there should be no involun-
tary job loss for teachers from the class size 
changes within the 2019–20 GSN.
The Financial Accountability Officer con-
firmed what the government had been say-
ing - that there would be sufficient funding 
to ensure no involuntary job loss due to the 
implementation of the class size changes.
Many teachers who received redundancy 
notices across the province were later re-
called for the 2019-20 school year. 

MS: E-learning will replace gradually 
teacher’s on the province?

SL: Online learning is a measure we are 
introducing to support student choice and 
flexibility and support their long-term 
success.
Online learning pedagogy has matured 
significantly over the last decade, and re-
search tells us that teacher-student inter-
action is a key determinant of success.
Unlike distance education courses in the 
past, where interaction with and guidance 
from teachers can be minimal and students 
are expected to learn independently, On-
tario’s online learning experience is richly 
teacher-supported and -facilitated. Teachers 
will still be a part of the online learning ex-
perience and will be supported through pro-
fessional learning and training so that they 
are able to provide high quality instruction in 
an online learning environment.

MS: The government is planning to do 
more cuts on education until the end of 
the mandate?

SL: The 2019-20 Grants for Student Needs 
(GSN) is projected to be $24.66 billion – 
representing a historic, high level of in-
vestment for Ontario’s publicly funded 
education system. In addition, $330 mil-
lion is being provided for the Priorities and 
Partners0 they can reach their full potential 
and succeed in school, life, and beyond.
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Marit Stiles is the MPP for Davenport, 
elected by NDP, and she is a parent and 
former Toronto District School Board 
Trustee.

Marit served as a board member at 
the Toronto Foundation for Student 
Success and she is a passionate advo-

cate for public education.
On this edition, we have the vision of the 

Official Opposition Education Critic about 
teacher’s strike.

“Along with the class size increase comes 
a major cut to funding and the loss of be-
tween 6,000 and 10,000 teaching positions 
at the end of four years”

Milénio Stadium: As a mother of two daugh-
ter’s how do you explain to them what’s 
happening right know between teachers 
and Ontario Provincial Government? 
Marit Stiles: I have a daughter in university 
and one in Grade 10, and absolutely there is 
some anxiety about what will happen. But 
there’s more anxiety about the devastat-
ing impact of Doug Ford’s education cuts. 
My daughter’s classmates have already lost 
courses because of these cuts. The NDP’s pos-
ition is that the provincial government should 
be investing in education, not making cuts.

MS: Former education minister Lisa 
Thompson announced last March that 
class-size averages would increase in high 
school to 28 students from 22 over four 
years. How will this affect the quality of 
education in Ontario?
M. Stiles: I don’t know a single parent who 
wants their kids to receive fewer supports 
in the classroom, yet that’s exactly what 
Doug Ford’s cuts and class size increases 
will mean. Those class sizes are an average 
size, meaning that classes can grow to 40 
students or more. That means less one-on-

one support from teachers, more distrac-
tions and more disruptions for our kids. 
We’ve heard of some classes where that 
many desks won’t even fit in the room. 
Along with the class size increase comes 
a major cut to funding and the loss of be-
tween 6,000 and 10,000 teaching pos-
itions at the end of four years. Ford’s cuts 
will take thousands of caring adults out 
of our schools, which will also result in 
the loss of thousands of course options. 
Already kids have had their timetables 
turned upside down and have lost courses 
they need to graduate.
The government is trying to balance the 
budget on the backs of our kids – and 
that’s not right.

MS: E-learning has become a major talk-
ing point in the fight between the provin-
cial government and education workers. 
Why are the teachers so worried about it?

M. Stiles: While the government plans to 
remove thousands of teachers and educa-
tion workers from our schools, they also 
announced a plan to force kids into risky, 
mandatory online-only courses. What 
little research there is on e-learning shows 
clearly is that it does not work for all kids. 
When pushed, the Minister of Education 
could only point to a handful of states, like 
Alabama, where e-learning is mandatory. 
We believe kids learn best with teachers in 
classrooms, not by being left to struggle on 
their own. Don’t kids get enough screen 
time as it is?

“Since his election, Doug Ford 
has targeted teachers and edu-

cation workers – calling teachers 
thugs”

MS: How many teachers and students do 
we have in the province?
M. Stiles: In 2017-18, there were over two mil-
lion students and 76,000 high school teachers 
and 115,000 full time equivalent teachers.
MS: The median family income in Ontario 
is $75,000 but teachers in the province 
earn an average salary of around $86,000, 
according to data provided by Ontario’s 
Ministry of Education. 
M. Stiles: Since his election, Doug Ford has 
targeted teachers and education workers – 
calling teachers “thugs.” His government 
followed with a wage-restraint bill that is 
likely unconstitutional. When the Liberal 
government did that, the courts imposed a 
massive $100 million penalty. Instead, Doug 
Ford could end these strikes today by can-
celing his cuts and getting back to the bar-
gaining table to reach a fair settlement with 
the people who deliver our kids’ education. 

“Students are paying the price 
with fewer supports, few-

er course options and larger    
class sizes”

MS: In Hamilton, the public-school board 
operates on an annual budget of $504 
million. Of that amount, $373 million, or 
73 per cent, goes to teachers’ salaries. If 
benefits are included, that number jumps 
to 87 per cent. Just four per cent, by com-
parison, goes to supplies and textbooks. 
M. Stiles: We are already seeing the im-
pact of Ford’s cuts in classrooms and this 
is only year one of four years of planned 
cuts. School boards have had to scramble 
to make up for lost funds and balance their 
budgets as required by law. Students are 
paying the price with fewer supports, few-
er course options and larger class sizes. The 

education of our next generation is one of 
the most important things the provincial 
government is responsible for – no parents 
I’ve talked to want to see their kids have 
fewer opportunities. No one voted for that. 

“Parents in my community would 
welcome a real plan to tackle the 

childcare shortage – people in 
Toronto pay some of the highest 

childcare fees in the country”

MS: In the wake of the strikes, the Ontario 
government has announced a subsidy for 
parents of children affected by the strike. 
The amount starts in $25 and it goes until 
$60 per day.
M. Stiles: Our kids should be in class. In-
stead of creating complicated payment 
schemes that would barely cover the costs 
of childcare, Doug Ford should reverse his 
education cuts immediately and negotiate 
a deal at the bargaining table. Parents in 
my community would welcome a real plan 
to tackle the childcare shortage – people in 
Toronto pay some of the highest childcare 
fees in the country. 
MS: Ontario Education Minister says that 
“teacher strikes hurt kids”. What is NDP 
opinion?
M. Stiles:Teachers and education work-
ers have not held province-wide strikes 
of this scale in over 20 years. It shows you 
the extent of the cuts the Conservative 
government is making to our public edu-
cation system – cuts that will have long-
term consequences for our kids and their 
future. We all want to see kids back in the 
classroom where they belong. But parents, 
teachers and the vast majority of Ontarians 
agree that accepting deep cuts to our chil-
dren’s education is so much worse. 

Joana Leal/MS
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lNDP says that Ontario 
can lose 10,000 teachers

31 de janeiro a 6 de fevereiro de 20206 www.mileniostadium.com

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.

MILÉNIO |  CAPA



VOX POP
Parentalidade vs Greves vs Emprego

Não falhar no emprego enquanto se é mãe ou pai nem sempre é fácil. Os horários que não são compatíveis, as emergências que surgem, os imprevistos que teimam constantemente 
em aparecer, o filho que fica doente ou a filha que afinal hoje não tem escola porque há greve. 

Ser mãe ou pai é por si só um trabalho, mas ter que ultrapassar estes obstáculos pontuais inerentes a esse papel, que tantos desempenham, pode exigir um grande jogo de cintura. 
O jornal Milénio Stadium desta semana foi tentar perceber de que forma os pais conciliam a necessidade de ter uma vida profissional ativa, que proporcione bem-estar à família, 

com o acompanhamento aos seus filhos que lhes é exigido. Para além disso, quisemos perceber o que acontece no dia a dia destas famílias, por si só já complexo, em dias de greve 
nas escolas. 

Catarina Balça/MS

Melissa Oliveira, registered early childhood educator

How many children to you have?
I have two children and the third on the way. 

How can you conciliate having a job and being a mother?
I’m fortunate to have a mother in law who can either take my children to school or 
pick them up from school when I need it. It’s a challenge working and then coming 

home and having the energy for your family. But somehow being a mom you kind of 
have no choice and just do things, whether you are tired or just don’t want to do it.
What happens when schools have strike days? Does it affect your daily life in any way?
With the strike like I mentioned before, I have my mother in law who doesn’t work 
and is able to stay with my children and my husband who works from home someti-
mes too. So it’s not too difficult to figure out something for my children. They are also 
older where at this point could stay at home on their own if worse came to worse.

Helder Botas, eletricista 
Quantos filhos tem?
Tenho três filhas.
Como consegue conciliar o facto de ter um emprego, com o outro trabalho que é ser pai?
Por ser pai sou obrigado ainda mais a concentrar-me e ser mais eficaz no trabalho para 
poder continuar a providenciar uma vida normal para as minhas filhas, mas sei que 
lhes falto um pouco na presença e educação pois os dias de trabalho são longos e prati-
camente só as vejo de manhã a dormir ou de noite ao jantar antes de começar a rotina 

de ir para a cama. No verão, no entanto, há mais tempo. 
Gostava de ter mais tempo para a família com certeza.

O que acontece em dias de greve nas escolas? Prejudica de alguma forma o seu dia a dia?
Nos dias de greve é um grande transtorno, pois tanto eu quanto a minha esposa traba-
lhamos e um de nós (normalmente eu, porque tenho mais disponibilidade) vai levá-los 
a um familiar, se possível, ou a uma ama se houver disponibilidade. Se não houver 
recursos, um de nós tem de ficar em casa. Perdemos um dia no trabalho, mas não há 
outra alternativa. 

Cristina Pinheiro, florista
Quantos filhos tem?
Tenho dois filhos.
Como consegue conciliar o facto de ter um emprego, com o outro trabalho que é 
ser mãe?

Há dias em que corre tudo bem, mas há outros que temos que fazer uma ginástica 
bem acrobática (risos). Porque cumprirmos horários de trabalho e de escola torna-se 
difícil nesta cidade.

O que acontece em dias de greve nas escolas? Prejudica de alguma forma o seu dia a dia?
No meu caso não, porque trabalho por conta própria e a minha filhota já é grande.

Dra Marcelina Benedito, dentista
Quantos filhos tem?
Eu tenho três filhos: um menino de 13 anos de idade, uma menina de 11 anos de idade, 
e uma caçula de quatro anos de idade.
Como consegue conciliar o facto de ter um emprego, com o outro trabalho que é 
ser mãe?
Eu já me acostumei a conciliar as duas vidas, ou seja, a de mãe e a de dentista.  No início 
não era fácil, mas com o passar dos anos se tornou o meu estilo de vida.  Eu trabalho 
período integral e também três noites na semana. Eu preparo as lancheiras de escola, as 
refeições, e às vezes comemos também lanches rápidos como sanduíches e pizza. Aju-

do as crianças com tarefas da escola quando necessário e também levo e pego eles na 
escola e a jogar futebol. O meu assistente me ajuda levando eles para aulas de português 
e para a ginástica. Eles também estudam música, mas para facilitar a rotina matriculei 
eles em uma escola bem próxima aonde conseguem ir sozinhos.

O que acontece em dias de greve nas escolas? Prejudica de alguma forma o seu dia a dia?
A greve não tem afetado a nossa rotina, porque os meus filhos já são maiorzinhos e 
conseguem ficar um dia ou outro em casa. O mais velho fez um curso de babá com 
a Red Cross e a de 11 anos tem um curso de “home alone”, também feito através da 
Red Cross.  Às vezes vão brincar com os amigos vizinhos. A mais novinha fica com 
o pai nesses dias.

Teresa Marques, profissional de marketing
Quantos filhos tem?
Tenho uma filha com seis anos.

Como consegue conciliar o facto de ter um emprego, com o outro trabalho que é 
ser mãe?
Não é fácil, nada mesmo. Há dias que fico mesmo desesperada. Sou mãe solteira e ter 
que ajustar os horários do trabalho, com os horários escolares, com o trânsito, com 
tudo o que há para fazer em casa e ainda dar atenção à minha filha... É uma loucura (ri-
sos). Não me queixo, porque sinceramente desde que tenhamos saúde, temos que nos 
considerar sortudos. Mas é, de facto, muito complicado... Sem exagero digo que todos 
os dias são uma aventura.

O que acontece em dias de greve nas escolas? Prejudica de alguma forma o teu dia a dia?
Prejudica e muito. Eu posso até entender que as greves sejam necessárias, as pessoas 
querem lutar pelos seus direitos, mas enquanto essa luta acontece, todos perdermos. 
Não tenho outra alternativa a não ser ficar em casa com a minha filha. Se o meu patrão 
não fosse compreensivo, eu a esta altura do campeonato já tinha perdido o meu em-
prego – não só pelas greves, mas porque não controlamos os atrasos do trânsito e os 
horários escolares, como falei anteriormente, e também não conseguimos controlar se 
os nossos filhos ficam doentes. Por isso acho mesmo que tenho muita sorte, porque na 
minha empresa compreendem que eu não tenho outra pessoa para dividir esta tarefa 
difícil que é criar uma criança. Perder o meu emprego é a última coisa que pode aconte-
cer e estas greves, apesar de não fazerem com que alguém fique sem trabalho assim do 
dia para a noite, causam muito transtorno na minha vida e, acredito, na de muita gente.
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Tal como muitos de vocês já lidaram ou irão lidar 
no futuro com as mudanças radicais pelas quais 
adolescentes de 14 anos passam e com o intensi-
ficar da preocupação dos pais e daqueles que os 
rodeiam, tenho vivenciado isso com o meu filho 
de 14 anos. O início da adolescência, as tentações 
trazidas pela sociedade, a pressão social dos ami-
gos, a mania das redes sociais e mais efetivamen-
te em setembro ir para o ensino secundário, tudo 
muda. Essencialmente, durante 14 anos tivemos 
esta criança carinhosa e amorosa, um filho per-
feito. 

Depois, na primavera do ano passado, a de-
cisão de onde iria frequentar o ensino se-
cundário tornou-se primordial e difícil. E 

ainda, a mãe dele tinha decidido mudar de bairro 
antes da conclusão do 8º ano. Isso também con-
duziu a alguma ansiedade da parte dele em parti-
cular. Durante grande parte do 7º e 8º ano ele es-
tava decidido que queria ir para a Dante quando 
fosse para o ensino secundário. Quando se deu a 
mudança de casa e ao longo do verão a ansieda-
de sobre essa decisão crescia e tornava-se rotina. 
Esses eram os sinais iniciais e sim, deveríamos ter 
prestado mais atenção. Chegou setembro e ele foi 
para a Dante. O primeiro semestre tem sido, no 
mínimo, um desafio. Mudanças de humor ines-
peradas, comportamento que grita por um pedi-
do de ajuda e desobediência perante toda a gente, 

desde professores aos membros da família. Tem-
pos difíceis.

O pior estava mesmo ao virar da esquina. En-
quanto ambos os pais estavam, com dificuldade, 
a tentar ter paciência, apoiar e permitir que o seu 
progresso acontecesse ao seu próprio ritmo, fora 
deste ‘período de nevoeiro’ o Toronto Catholic 
District School Board informa que Dante Alighie-
ri é uma das seis escolas que estão a ser realocadas 
em setembro de 2020. Sem consultar a comuni-
dade, sem aviso prévio para os pais, simplesmen-
te nada. Além disso, como se as coisas não fossem 
já más, a relocação da escola para os próximos 
quatro anos, basicamente todo o seu tempo de 
ensino secundário, é a 13 quilómetros da High-
way 400 e Finch. Não é aceitável. 

A 16 de janeiro, os administradores das escolas 
locais enviaram um aviso aos pais com variadas 
desculpas ‘da treta’. Primeiro, que apenas soube 
da relocação poucos dias antes. Depois que rece-
beu uma nota informativa a 17 de dezembro, mas 
que não a viu. Devem estar a brincar comigo.  
Que ela, a equipa de administração, professores 
e SIM, estudantes, foram apanhados de surpresa. 
E, SIM... NÃO acredita em consultar a ‘comuni-
dade’ depois destas decisões serem tomadas. E 
por fim, espera que consigamos uma extensão 
para consultar as comunidades escolares antes 
da relocação. 

Em conclusão, como um pai que vê os desafios 
diários do seu filho, a lidar com mudanças pelas 
quais passa um adolescente de 14 anos - se nós, pais, 
soubéssemos da futura realidade da Dante e da sua 
relocação nunca o teríamos inscrito nessa escola...

Quando o Sistema de 
Educação pára de servir
aqueles que deveria servir

José M. Eustáquio
Opinião
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Doug Ford parece estar a perder a
sua batalha contra os professores em Ontário

A batalha de Doug Ford contra os professo-
res das escolas do Ontário está a ir muito, 
muito mal e uma maioria do público do On-
tário está a apoiar os professores em vez de 
Doug Ford. De acordo com novos dados de 
pesquisa da EKOS, uma clara maioria dos 
ontarianos (57%) diz apoiar os professores 
na disputa em andamento entre o Governo 
Ford e os professores das escolas do Ontá-
rio e menos de um terço dos entrevistados 
(30%) disseram que estão a  apoiar o Sr. Ford. 
Um em cada 10 afirmou não apoiar nenhum 
dos lados.

Surpreendentemente, os dados da pes-
quisa mostram que um número signi-
ficativo de conservadores decidiu que 

não apoiarão Doug Ford nessa luta. Enquanto 
87% dos partidários oficiais do NDP do Ontá-
rio da oposição e 80% dos partidários de libe-

rais do Ontário dizem que estão com os pro-
fessores, um quarto dos apoiantes de PC do 
Ontário não estão em conflito com Ford – na 
verdade, 22% dos Tories dizem que também 
estão com os professores.

Os dados da pesquisa, recolhidos entre 
15 e 19 de janeiro, aparecem quando o Mi-
nistro da Educação parece ter tido dificul-
dades durante o seu momento de destaque, 
especificamente quando Stephen Lecce, 
repetidamente, evitou perguntas básicas 
sobre os benefícios educacionais do seu 
plano de ensino on-line durante uma en-
trevista de rádio com CBC Otava. Lecce já 
havia defendido o plano ao notar que apro-
ximaria Ontário a um modelo de educação 
em estados controlados pelos republicanos 
como “Alabama” e “Arkansas”. Mais tar-
de, um homem retratado num artigo de Joe 
Warmington, do Toronto Sun, como um 
pai comum com raiva de professores, reve-
lou-se um ativista conservador do distrito 
eleitoral de Lecce, com aparentes conexões 
com o ministro da Educação.

Documentos obtidos pelo Toronto Star 

mostram que o governo de Doug Ford está a 
planear cortes sucessivos para os conselhos 
escolares do Ontário em 2023. Os estudan-
tes do Ontário desaprovam esmagadora-
mente o plano do primeiro-ministro Doug 
Ford de substituir professores humanos por 
cursos on-line. O Governo do Ontário diz 
que pretende expandir significativamente 
a educação obrigatória on-line e eliminar 
vários milhares de empregos de professo-
res. Uma pesquisa realizada pela OSTA-
-AECO (Ontario Student Trustees Associa-
tion) constata que 94,5% dos estudantes do 
Ontário “desaprovam” o plano de Ford. A 
pesquisa da associação perguntou a 6.000 
alunos com idades compreendidas entre os 
oito e 12 anos em 60 concelhos escolares de 
escolas públicas e católicas do Ontário sobre 
as suas experiências com os atuais progra-
mas de e-learning do Ontário.

Entretanto, os professores públicos pri-
mários do Ontário planeiam realizar pa-
ralisações em toda a província um dia por 
semana, além das greves em andamento, o 
que significa que as escolas serão fechadas 

duas vezes por semana por ação de traba-
lho. A Federação dos Professores do Ensino 
Fundamental do Ontário disse que realiza-
rá uma greve de um dia em todos os con-
selhos escolares, onde seus membros tra-
balham a 6 de fevereiro, se nenhum acordo 
for alcançado com o Governo da província 
até o final do mês.

Para mim, parece que alguém está à pro-
cura de economizar dinheiro e não para fa-
zer o que as crianças realmente precisam. 
Para além disso, a ideia de permitir que os 
alunos obtenham diplomas “inteiramente 
on-line” é especialmente “esquisita”.

A credibilidade do Governo Ford está em 
declínio e a a realidade política atual é par-
ticularmente prejudicial para o Governo de 
Doug Ford, porque eles insistiram repetida-
mente que a mudança para o ensino obri-
gatório de e-learning foi projetada exclusi-
vamente para ajudar os alunos – e não para 
cortar os custos na educação. Quem está a 
aconselhar o premier sobre este assunto? 

Peter Ferreira
Opinião

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.
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EditorialEnglish version

Are we there yet?
Facilitating learning and the acquisi-
tion of knowledge, skills, values, be-
liefs and habits, forms the base of edu-
cation. This process installed starting 
when we are children provides food 
for our minds and fills voids which will 
guide us for an entire lifetime. The so-
cial ills of society are very much tied 
into the lack of education, guidance 
and fulfillment gathered particularly 
in our formative years. As with food, 
knowledge makes us who we become 
and how we behave. In last week’s 
Milénio editorial it was suggested 
that the combination of social media, 
computer games and the absence of 
personal connection create a society 
of young people devoid of many of the 
connections we require to survive a 
complex society with all its personal 
demands for work and play. 

As the war between educators and 
Government of Ontario con-
tinues, I continually look for an-

swers and/or reasons why intelligent 
thinking individuals cannot agree on a 
system which would not interrupt the 
lives of families every few years. The 
answers and reasons appear to be sim-
ple, but they are not. The disruption to 
education today can have serious impact 
in the lives of individuals for many years 
to come. Both sides in this feud suggest 
that they are disputing and negotiating 
for the betterment of children and their 
families. I would suggest otherwise. 
The entire process is about maintaining 
or enhancing the financial positions of 
teachers unions and the political posi-
tioning of the party in power. The teach-
ers unions and their leadership have 
become political parties with their main 
aim being displacement of the party in 
power because the parties message is 
not to their liking. These unions have 
become strong political entities with a 
framework in place to change the course 
of how our children are educated and to 
instill political fear into elected officials 
forcing them to kowtow to their agenda. 
Should they have tis amount of power? 

The behavior of the unions suggests not, 
and in my view, education should be 
legislated as an essential service. 

The acquisition of knowledge should 
not be a privilege controlled by unions 
or educators, some whom are nothing 
more than self-serving protectionists of 
an environment considered exclusive to 
a brand of business funded by taxpayers 
without any respect for our hard work. 
Waiting for a pension, regardless if you 
are good or bad at your job without any 
respect for our hard work. Waiting for 
a pension, regardless if you are good or 
bad at your job without any implications 
or oversight is not a good example for our 
children or to parents whose lives are 
being continually disrupted by individ-
uals who care only about protecting that 
pot of gold at the end of the rainbow. It’s 
time to dismantle these institutions and 
redesign a system that respects families 
and a society which demands excellence 
in how minds are shaped. 

Doug Ford and Stephen Lecce suggest 
that patience with Ontario’s teachers 
unions will only last for so long. Their 
answer is to provide $60.00 per day for 
daycare to parents? The disruption to 
people’s daily lives is worth a lot more 
than that. The heads of the unions and 
the Government should be embarrassed 
for using children and families as pawns 
in a chess game where the only winners 
are the chess players. Ford says that 
teachers are terrified of their unions. 
Really?! Where are the counter protests 
to the strikes?

Socializations and communication 
combined with exemplary leadership by 
those in charge is what’s needed to be 
provided for the betterment of society. 
Chest thumping by powerful organiza-
tions will not resolve how we make the 
educational system better and how we 
provide certainty to parents whose lives 
are constantly disrupted by demagogues 
interested in themselves only. 

Tell your children they are almost 
there, but that they have to change a 
system put together by dinosaurs.

Manuel DaCosta

Carlos Teixeira
Managing Partner
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Coming soon
Pickering/ Ajax 416-535-8846

Coming soon
Brampton/ Halton 416-535-8846

Coming soon
Richmond Hill/ Markham 416-535-8846

416-535-8846

Tax Advice
Personal Taxes
Business Taxes

Back Office

Bookkeeping
Accounting

Corporate Life Insurance
Private Pension Plans

Estate Planning

Retirement Options

Corporate Financing
Corporate Debt Solutions
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Gabriela Pavão, no meio e Maria Conceição Amorim à direita. Fotos: Joana Leal

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

As Amigas de Toronto voltaram a juntar-se 
na LiUNA Local 183 e reuniram mais de $80 
mil dólares para apoiar o Princess Margaret 
Cancer Centre, o maior centro do país no tra-
tamento de cancro. 

Em declarações ao Milénio Stadium, An-
gela Machado, presidente e fundadora 
das Amigas de Toronto, confessou que 

o objetivo era ambicioso. “Quando come-
çámos este jantar anual só com mulheres 
achámos que contribuir para a investigação 
na área do cancro da mama podia ser uma 
boa causa. Infelizmente no salão não temos 
espaço para mais pessoas, mas eu gostava de 
ultrapassar o valor que juntámos no ano pas-
sado”, avançou.

Maria Conceição Amorim e Gabriela Pa-
vão sobreviveram ao cancro da mama e 
provaram que a vida não acaba com o diag-
nóstico desta doença. A primeira foi diag-
nosticada há mais de 20 anos, numa altura 
em que se falava pouco de cancro. “Já lá vão 
23 anos e naquele tempo não se falava mui-
to da doença nem da prevenção. As mu-
lheres têm que estar atentas às alterações 
do seu corpo, porque na hora de tratar faz 
toda a diferença. Lembro-me do processo 
inteiro, desde a biópsia até à quimioterapia. 
Perdi o cabelo e tive de usar peruca. Mas 
nunca senti vergonha, achei apenas que o 
mundo ia desabar debaixo dos meus pés”, 
recordou ao nosso jornal.

Gabriela Pavão recebeu o diagnóstico ter-

minal e passados 10 anos ainda está viva. 
“Foi um pesadelo, tinha tido o meu quarto 
filho há pouco tempo e os médicos disse-
ram que tinha que começar logo a quimio-
terapia. Só pedi a Deus que me desse mais 
alguns anos para conseguir criar os meus fi-
lhos. Sou enfermeira, não fumo e não tenho 
herança genética, sou um daqueles casos ra-
ros”, adiantou ao Milénio Stadium.

Gabriela retirou um dos peitos e hoje utili-
za uma prótese. “Nunca achei que é o corpo 

que nos define enquanto pessoas, mas sendo 
mulher claro que afetou a minha autoestima. 
Mas o mais importante é viver um dia de cada 
vez e depois de ter tido uma segunda opor-
tunidade agora digo sempre o que sinto pe-
las pessoas à minha volta. Sei que não estou 
curada, mas agradeço a Deus por cada dia e 
por poder ver os filhos crescerem”, contou.

A Canadian Cancer estima que um em 
cada dois canadianos vá desenvolver a 
doença durante a sua vida e os investiga-

dores agradecem o apoio da comunidade 
para o desenvolvimento da investigação. 
Srikala Sridhar é investigadora no Princess 
Margaret Cancer Centre e é uma presença 
assídua neste evento. “Já há muitos anos 
que as Amigas de Toronto nos ajudam e es-
tes fundos vão ser muito importantes para 
dar continuidade ao nosso trabalho, mas 
é claro que ainda há muito a fazer. Temos 
feito avanços significativos na área da imu-
noterapia com que fazem que os pacientes 
possam viver mais tempo e com mais qua-
lidade de vida durante os tratamentos”, 
referiu.

Os cortes na saúde em Ontário estão a afe-
tar a investigação que reclama mais verbas 
para testar novos medicamentos e para o tra-
tamento ao domicílio. “Os cortes têm afetado 
vários setores, inclusive a saúde. Precisamos 
de mais financiamento para testar novos me-
dicamentos. Este dinheiro também vai ser 
útil para que os pacientes possam recuperar-
-se em casa sem terem de se deslocar ao hos-
pital, porque os nossos hospitais estão muito 
congestionados e assim os nossos pacientes 
também têm mais qualidade de vida”, infor-
mou a investigadora.

A noite terminou com o sorteio de uma 
viagem aos Açores, uma oferta da Azores 
Airlines, e com uma homenagem a Fátima 
Pereira, uma antiga colaboradora do grupo 
que não sobreviveu aos tratamentos.

 Joana Leal/MS

Amigas de Toronto apoiam 
o Princess Margaret Cancer Centre

A presidente das Amigas de Toronto com a investigadora 
do Princess Margaret Cancer Centre

Lúcia Moreira foi a vencedora da viagem aos Açores, 
uma oferta da Azores Airlines
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O folclore é uma manifestação de cultura po-
pular tipicamente portuguesa. Considerado 
pela UNESCO como património cultural ima-
terial da humanidade, os seus trajes, instru-
mentos e cantigas são facilmente identificá-
veis e esta cultura tem passado de geração 
em geração - prova disso mesmo são os 36 
anos celebrados pelo Grupo Folclórico da 
Casa da Madeira de Toronto.

Laurentino Esteves, membro do Comi-
té Ad-Hoc da ACAPO, esteve presen-
te na festa de aniversário deste grupo. 

Adepto confesso de folclore, Laurentino 
Esteves possui também um programa de 
folclore na Camões Rádio, denominado 
“Raízes do nosso povo”. Na Casa da Ma-
deira, realçou a importância deste tipo de 
eventos que, acima de tudo, ajudam na 
promoção da cultura madeirense.

 “A minha presença aqui - para além de 
estar em nome da ACAPO - deve-se ao meu 
gosto pelo folclore, é uma das minhas pai-
xões, e também porque o folclore é a vita-
lidade da maioria das associações. Assim, 
eu acho que celebrar o rancho folclórico é 
também uma forma de se poder atrair al-
guma juventude. 36 anos do folclore ma-
deirense é, de facto, um marco histórico e 
importante na vida desta casa que repre-
senta a Região Autónoma da Madeira e que 
é o único rancho folclórico madeirense no 
Canadá”, afirmou.

 As diversas iniciativas levadas a cabo 
pela comunidade portuguesa no Canadá 
possibilitam que todos possam ficar a co-
nhecer as diferentes regiões do nosso país. 
No entanto, existe uma dificuldade que já 
não é de agora mas que teima em não desa-
parecer: o desinteresse da juventude. Lau-
rentino Esteves assume que “a juventude 
de hoje não procura as mesmas coisas que 

os jovens de há 30 ou 40 anos procuravam. 
A juventude hoje é mais universal, mais 
informada, com mais estudos… e portanto 
hoje um jovem tem muito pouco interesse 
em ir a um jogo de cartas, a um Baile da Pi-
nha ou um Baile do Chapéu. Procura algu-
ma coisa que o cative e com a qual se iden-
tifique. E eu estou convencido que através 
da cultura podemos também ir buscar os 
nossos jovens… é preciso é que nos saiba-
mos moldar, saber acolhê-los”.

 Este rancho, que na sua fundação era 
composto por três grupos, conta neste mo-
mento com 17 elementos - 10 dançarinos, 
cinco tocadores e duas crianças.

 Mas há algo que, até aos dias de hoje, não 
mudou: José de Freitas tem 71 anos e é en-
saiador do Grupo Folclórico da Casa da Ma-
deira de Toronto desde sempre!

  “Hoje em dia é diferente de antigamen-

te… antigamente havia mais vontade! Os 
rapazes, raparigas e adultos não tinham o 
que temos hoje - hoje temos muita coisa! 
Temos a internet, temos bola que não havia 
antigamente… estava tudo amarrado em 
casa e isto para eles era uma alegria, um di-
vertimento!”, confessou o ensaiador.

 Esta noite de aniversário contou ainda 
com um convidado muito especial: o Gru-
po Folclórico Transmontano de Toronto. 
Quando recebeu o convite, Ana Maria Cos-
ta, presidente e ensaiadora do Grupo, não 
hesitou. Afinal, tanto neste como na maio-
ria dos casos, a união faz a força!

 “Tal como nós, eles estão a passar por 
uma crise. É difícil, temos altos e baixos e 
para eles continuarem temos que dar for-
ça. Somos uma família a lutar pela nossa 
cultura e tradições! Gostaria de desejar 
ao Rancho Folclórico da Casa da Madeira 

as maiores felicidades! São os únicos cá, 
exatamente como nós, e temos que conti-
nuar!”, disse Ana Maria Costa.

Celebrar 36 anos de existência numa 
Casa que também ela irá brevemente cele-
brar 57 anos não é para qualquer um... Que 
o diga José Luís Bettencourt, presidente da 
Casa da Madeira!

 “Isso é verdade, não é para qualquer um! 
Eu tenho orgulho em saber que o Rancho 
Folclórico da Casa da Madeira faz 36 anos 
e que eu fui um dos principiantes, embora 
não pertença ao grupo agora. É um orgulho 
para os madeirenses e para os portugueses 
em geral. A tecnologia está muito avança-
da e os rapazes e raparigas preferem mais 
a tecnologia, mas era um orgulho ter a 
juventude connosco. Nós temos de ter jo-
vens na direção - já temos alguns mas não 
é suficiente. Queremos mais! Nós estamos 
a ficar um pouco cansados e queríamos ver 
os jovens continuar com esta casa”, apelou.

 Desde que assumiu a presidência, José 
Luís Bettencourt tem tentado que a Casa da 
Madeira de Toronto esteja mais ativa, or-
ganizando diversas atividades. E podem já 
marcar na agenda: o próximo evento vai ser 
carregado de amor, no Dia dos Namorados! 

 “Gostávamos de fazer um apelo a todos 
os casais, jovens ou não, que participassem 
e que viessem. Vamos oferecer flores a to-
dos e era um prazer ver a casa repleta não 
só de madeirenses como de portugueses em 
geral e alguns estrangeiros. São todos bem 
vindos a esta casa!”, lembrou o presidente.

 Não se esqueçam que no último fim de 
semana de maio a Casa da Madeira de To-
ronto vai celebrar mais um aniversário! 
Não vão com certeza querer faltar!

 Inês Barbosa e Carmo Monteiro/MS

Grupo Folclórico da Casa da Madeira de Toronto
Há 36 anos a cantar e dançar a cultura madeirense
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643 Chrislea Rd. Unit 6,
Vaughan, Ontario L4L 8A3

(905) 856-5599
Info@olympictrophies.com
www.olympictrophies.com
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Mais de 200 restaurantes vão aderir à 17.ª 
edição do Winterlicious. O festival gastronó-
mico decorre de 31 de janeiro a 13 de feverei-
ro e as inscrições já estão abertas.

Se o preço do menu o tem assustado ao 
ponto de nunca ter entrado no restau-
rante dos seus sonhos, esta pode ser 

uma oportunidade única. A Câmara de To-
ronto em parceria com a restauração local 
oferece menus mais em conta. Ao almoço os 
preços variam entre $23, $28 e $33. Já ao jan-
tar vai pagar entre $33, $43 e $53. 

No Winterlicious vamos encontrar a diver-

sidade cultural de Toronto. O preço aqui refe-
rido não inclui taxas nem gorjeta e cada menu 
inclui entrada, prato principal e sobremesa. 

Nesta edição encontramos nomes de 
peso, como os restaurantes de luxo Au-
berge du Pommier e Bymark, até espaços 
mais descontraídos como o Fonda Lola e 
o Hawthorne Food & Drink. Os mais ex-
perientes no Winterlicious vão reparar 
que existem alguns nomes novos, como 
o Arthur’s steakhouse; o Grand Cru Deli; 
o Bandit Brewery; o Rosalinda e o Planta 

localizado em Yorkville. 
Este ano participam cinco restaurantes 

portugueses: Adega Restaurante ($28 - 
$43); Chiado ($33- $53); Flor de Sal – ($33 
- $53); Lisbon by Night ($23- $33) e Via 
Norte ($28- $43). 

Num comunicado de imprensa a au-
tarquia de Toronto encoraja o público a 
participar. “O Winterlicious é um ótimo 
momento para os residentes conhecerem 
a nossa gastronomia única e deliciosa e ex-
perimentar novos restaurantes na cidade. 
Toronto tem uma grande reputação inter-

nacional nesta área e temos grandes chefs 
que têm em Toronto a sua casa”, disse John 
Tory, o presidente da autarquia.

Devido à elevada procura, a organização 
recomenda que faça a reserva com antece-
dência, pelo telefone ou online. Antes de 
se decidir pelo restaurante, certifique-se 
também que consulta o menu disponível 
para o Winterlicious, isto porque neste 
Festival os restaurantes normalmente não 
incluem os pratos mais dispendiosos. 

Joana Leal/MS

Mais de 200 
restaurantes 
participam no Winterlicious

Cataplana de marisco do restaurante Flor de Sal
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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.

DOMINGO AS 17H`

Portuguesa e cabo-verdiana ao mesmo tempo, mas com o coração 
no mundo, Sara Tavares é reconhecida como uma das melhores 
vozes femininas da comunidade lusófona.

Gisela João está hoje entre os maiores nomes da música portuguesa, 
apresentando um Fado contemporâneo sem desvios nem artifícios.
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Register now at  MississaugaConvention.com

75 Derry Road West, Mississauga   |   905-564-1920

STYLE  |  LUXURY
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Lealdade e honestidade!!!
Será que ainda se acredita em lealdade 
no ambiente de trabalho?
Será que o patronato pode depositar 
confiança nos seus trabalhadores?

Esta semana, depois de tomar conheci-
mento de acontecimentos e de conhecer 
casos concretos com tanta falsidade en-
volvida, falta de coragem, de reconheci-
mento pelo feito, e de se preocuparem 
mais com interesses pessoais etc., tinha de 
escrever no meu espaço de opinião sobre 
este assunto.

Lealdade e honestidade já não existe 
mentre nós. No entanto, eu ainda acre-
ditava que o reconhecimento, os valo-

res e todo o passado fossem apreciados, mas 
desculpem, nada disso existe. Andamos num 
mundo muito colorido e isto vê-se nas notas e 
moedas de cada país. Reparem bem nas cores 
do nosso inimigo, “o dinheiro”, as cores mais 
brilhantes estão escondidas e assim acontece 
no ser humano: os interesses estão escondi-
dos e quem vê caras não vê corações. Muitos 
de vocês estarão a pensar - mas o que tem o 
dinheiro a ver com a honestidade/lealdade? 
Meus caros tem tudo a ver, vocês acham que 
amizade e a lealdade residem numa identida-
de que se encontra em qualquer lado? Leal-
dade é uma palavra cada vez menos usada no 
ambiente de trabalho pela elevada competi-
tividade do mercado laboral. Já não se respei-
tam os compromissos assumidos com outra 
pessoa ou com uma empresa, assim andamos 
enganados. Lealdade é um substantivo femi-
nino - aqui diz tudo - até podemos familiari-
zar com qualidade, sinceridade e dedicação, 
que deve vir de dentro, mas quando o ser hu-
mano dentro é uma coisa e fora é outra não se 
considera honesto ou sincero com os outros. 
Através das palavras tudo se resolve. Todos 
sabem que há o segredo do negócio - que é 
a palavra-chave para o sucesso de qualquer 
empresário -, mas há factos que exigem leal-
dade entre empregado e empregador e é isto 
que hoje não existe. Podemos fazer mil e uma 
coisas de bom, mas de um dia para o outro 
esquecemos tudo basta que as cores se envol-

vam no meio. Perdemos as qualidades todas 
e a maior parte dos empregados esquece-se 
como ali chegaram, as oportunidades que a 
empresa lhes deu para hoje serem quem são 
e quem pensam que são porque nem sempre 
se é o que se pensa. Não valorizar o trabalho 
com documentação para que chegasse ali e 
se tornasse um cidadão igual a outros sem ter 
que andar escondido, tanto bem se faz que 
o retorno é inaceitável. As pessoas leais são 
aquelas que procuram agir com verdade, não 
precisam de mentir nem esconder ao ponto 
de ter que sair em silêncio e nem coragem 
ter para dar a cara e esclarecer acontecido - 
isto cada vez mais acontece entre todos nós. 
A lealdade pode ser expressa em relação aos 
amigos, familiares, colegas de trabalho e até a 
nós próprios, quando somos leais aos nossos 
valores, aos nossos sonhos e opiniões, vive-
mos de forma mais coerente, demonstramos 
através de atitudes tudo aquilo que carre-
gamos dentro de nós. Bonito se assim fosse 
e acreditem que conseguíamos levar a vida 
com mais honestidade. 

A lealdade é uma qualidade nossa que de-
monstramos através de atitudes que se têm 
todos os dias, seja no trabalho, com ami-
gos, em família, etc.. Não basta ser leal com 
os outros apenas uma vez e no dia seguin-
te mentir e desrespeitar. Dizer a verdade é 
uma obrigação moral para grande parte das 
pessoas, mas quando os interesses jogam 
no meio, especialmente dinheiros, mentir 
é a forma mais fácil julgando que é o cami-
nho mais adequado a ser seguido. É aí que 
se falha e se esquece do que fizeram e a for-
ma como ali chegaram.

Será que atitudes como estas no empre-
gado estão certas? O tempo o dirá. Quando 
desejar sair do seu local de trabalho para 
outra empresa seja leal e frontal. Coloque as 
verdades em cima da mesa e não seja men-
tiroso porque a mentira tem perna curta.    

Seja leal, honesto e reconheça o que fize-
ram pela sua pessoa. 

Nunca se iluda com o que ouve e com 
promessas, a relva é verde em todo lado. 

Nunca queime as pontes por onde um dia 
pode ter de passar novamente.

Augusto Bandeira
Opinião
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Canadá confirma suspeita de coronavírus 
e vai repatriar cidadãos na China
Dois casos já foram confirmados no país. O 
Governo informou que há um avião fretado 
para transportar os canadianos que quise-
rem deixar a província de Hubei, cuja capital 
é Wuhan.

O  Governo do Canadá confirmou nes-
ta quarta-feira (29) um novo caso 
suspeito de coronavírus no país e 

anunciou que repatriará os canadianos 
que estão na região de Wuhan, na China, o 
epicentro do surto da doença que já matou 
mais de 160 pessoas.

A suspeita, que se soma aos dois casos já 
confirmados em Toronto, foi registada na 
província de Columbia Britânica, na cos-
ta oeste do Canadá, uma região de grande 
vínculo comercial com a China.

O possível infetado pelo novo coronaví-
rus é um homem de 40 anos que viajou à 
China e voltou para Vancouver na semana 
passada. O Governo do Canadá ainda espe-
ra que os exames realizados sejam analisa-
dos pelo Laboratório Nacional de Microbio-

logia para confirmar o caso.
Além disso, o ministro de Relações Exte-

riores do Canadá, François-Phillipe Cham-
pagne, disse em Ottawa que o Governo 
conseguiu um avião fretado para transpor-
tar os cidadãos do país que quiserem deixar 
a província de Hubei, cuja capital é Wuhan. 
Faltam acertar detalhes com China para 
que a repatriação ocorra.

A pasta também reduzirá o número de 
diplomatas que estão na China em res-
posta à expansão do vírus para outras 
áreas do país. Apesar disso, o primeiro-
-ministro do Canadá, Justin Trudeau, ex-
plicou que está trabalhando para ajudar 
os canadianos na China.

“Vamos ver o que podemos fazer. Há 
muitos países que estão a pensar diferentes 
formas de ajudar. É uma situação comple-
xa, mas estamos a fazer tudo o possível para 
ajudar os canadianos”, afirmou Trudeau.

JP/MS

Trump assinou novo acordo comercial 
com Canadá e México
O novo acordo comercial, assinado após 
longos meses de negociações com a 
oposição interna, substitui o Acordo de 
Livre Mercado da América do Norte, es-
tabelecido em 1994.

O Presidente dos EUA, Donald 
Trump, assinou esta quarta-fei-
ra (29) o novo acordo comercial 

trilateral com o México e o Canadá, após 
longos meses de negociações com a opo-
sição interna, informou a Casa Branca.

O novo acordo comercial substitui o 
Acordo de Livre Mercado da América 
do Norte (NAFTA), que tinha sido esta-
belecido em 1994 entre os Estados Uni-
dos e os seus dois principais mercados 
de exportação.

O novo acordo começou a ser negocia-
do em 2017, e já fora firmado pelo México 
e pelo Canadá, em 2018, constituindo a 
resposta a uma promessa eleitoral de 
Donald Trump, de renegociar um acordo 
que ele considerava danoso dos interes-
ses dos interesses norte-americanos.

Este é um acordo avançado e de ponta, 
que protege, defende e serve as grandes 
pessoas do nosso país”, disse o Presiden-
te dos EUA, numa cerimónia na Casa 
Branca, cuja lista de convidados incluía 
mais de 70 membros republicanos do 
Congresso, mas nenhum democrata.

Trump teve de negociar o acordo com 
os parceiros do Canadá e do México, mas 
deparou-se com muitas resistências no 
Congresso, perante as dificuldades de en-
tendimento com a ala democrata, maio-
ritária na Câmara de Representantes.

O acordo já tinha sido firmado com 
os líderes do Canadá e do México, em 
2018, mas faltava ainda a ratificação 
pelo Congresso, que foi conseguida 
após a inclusão de várias alterações 
propostas pela oposição.

“O que o Presidente assinará é bem di-
ferente do que o Presidente nos enviou”, 
disse a líder democrata da Câmara de Re-
presentantes, Nancy Pelosi, referindo-se 

ao que considera ser “melhorias” intro-
duzidas no documento final do acordo.

“Hoje, colocámos fim ao pesadelo 
de Alena”, disse Trump, referindo-se 
ao tratado NAFTA, que tinha sido assi-
nado pelo seu antecessor Bill Clinton e 
que foi alvo de muitas críticas por parte 
do atual Presidente norte-americano, 
que o considerou danoso para os inte-
resses dos EUA.

Trump considera que o anterior trata-
do impelia as empresas norte-americanas 
a deslocarem as suas fábricas e negócios 
para o México e apostou em conseguir um 
acordo em que beneficia esses empreen-
dimentos em regressar aos EUA, dizendo 
que trará benefícios de centenas de mi-
lhares de milhões de dólares.

A Comissão Independente de Comér-
cio Internacional dos EUA, contudo, fez 
as contas e calculou que o novo acordo 
tripartido acrescentará apenas cerca de 
68 mil milhões de dólares (cerca de 60 mil 
milhões de euros) ao crescimento econó-
mico dos Estados Unidos (0,35% do PIB).

Entre os críticos do novo acordo es-
tão grupos ambientalistas, preocupados 
com o facto de as novas regras não terem 
tido em conta as alterações climáticas.

OB/MS

Canadá quer envolver Cuba numa solução para a Venezuela
Juan Guaidó encontrou-se com o primei-
ro-ministro canadiano, Justin Trudeau, e 
parece ter ficado algo surpreendido dado 
o alinhamento tradicional entre Caracas 
e Havana. Falta ainda saber a opinião da 
Casa Branca sobre tão disruptiva opinião.

O Canadá é a mais recente escala do 
périplo planetário que Juan Guai-
dó, líder da oposição venezuelana 

ao regime de Nicolás Maduro, está a fazer 
há cerca de uma semana – e que o levou, 
entre vários outros lugares, ao Fórum de 
Davos. E foi em Otava, Canadá, que Guai-
dó ouviu do primeiro-ministro canadiano, 
Justin Trudeau, e do ministro das Relações 
Exteriores, François-Philippe Champagne, 
um ambicioso plano de paz e entendimento 
que, para ser verdadeiramente eficaz, deve 
tentar envolver Cuba, o principal aliado re-
gional de Maduro.

Donald Trump, que por essa altura es-
tava envolvido noutro plano de Paz, o do 
Médio Oriente, ainda não se pronunciou, 
mas nada indica que a Casa Branca venha a 
apoiar a iniciativa canadiana.

François-Philippe Champagne disse que 
conversou por telefone com Gustavo Meza 
Cuadra, ministro das Relações Exteriores 
do Peru (que chefia o Grupo de Lima), sobre 
medidas adicionais para encontrar uma so-
lução para a crise venezuelana. “Precisamos 
de pensar no próximo passo”, disse Cham-

pagne, afirmando que o Canadá entrará em 
contato com alguns países que podem aju-
dar nessa tarefa – e que um deles é Cuba.

Guaidó reconheceu que o regime cuba-
no pode ser “parte da solução” – mas não 
se coibiu de recordar que  até o momento 

Havana apenas apoiou o Governo de Ma-
duro e tem estado sempre ao lado do regi-
me. Hugo Chávez, antecessor de Maduro e 
que foi operado várias vezes em Cuba, teve 
sempre naquele país (e também na Bolívia 
de Evo Morales) o suporte necessário para 

empreender as suas políticas internas.
O ministro das Relações Exteriores do 

Canadá disse em entrevista coletiva que a 
conversa com Guaidó estava focada na ne-
cessidade de “reavivar” os esforços para 
resolver a crise no país sul-americano e 
observou que o Canadá quer uma transição 
pacífica, liderada pelo povo venezuelano 
através de eleições livres, justas e o mais 
rapidamente possível.

Juan Guaidó também participou numa 
reunião com embaixadores de países que 
compõem o Grupo de Lima – que se tem 
destacado no combate ao regime de Ma-
duro, apesar das reticências de alguns dos 
países que o compõem. Aos embaixadores, 
Guaidó afirmou que “com o primeiro-mi-
nistro Justin Trudeau conversámos sobre a 
necessidade de consolidar ações interna-
cionais para defender os direitos humanos 
na Venezuela e a segurança da região”.

Londres, Bruxelas, Paris e Madrid foram 
as capitais europeias por onde Juan Guaidó 
passou, com encontros ao mais alto nível. 
Entretanto, a imprensa especula que Guai-
dó pode ainda, antes de regressar à Ve-
nezuela, ser recebido na Casa Branca por 
Donald Trump. No início do périplo inter-
nacional, a 19 de janeiro, Guaidó encon-
trou-se com o secretário de Estado norte-
-americano Mike Pompeo.

JP/MS
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Daniel Bastos
Opinião

O legado da emigração madeirense 
em Trindade e Tobago

No âmbito da recente estreia em Portu-
gal do filme “1917”, oitava longa-metra-
gem do afamado realizador britânico Sam 
Mendes que evoca a I Guerra Mundial, 
tem sido muito badalado o facto da peli-
cula cinematográfica ser inspirada nas vi-
vências do seu avô português Alfred Men-
des. Um antigo soldado que se tornou um 
dos escritores de referência da literatura 
caribenha, e que era filho de um emigran-
te português que partiu da Madeira para 
a antiga colónia inglesa de Trindade e To-
bago, na confluência do mar das Caraíbas 
com o oceano Atlântico.

Esta origem madeirense de “1917”, 
um dos grandes favoritos aos Ós-
cares deste ano, tem por estes dias 

impelido a redescoberta do fluxo emigra-
tório oitocentista madeirense para Trin-
dade e Tobago. Uma onda emigratória 
profusamente estudada por Vítor Paulo 
Freitas Teixeira, especialista em Estudos 
Interculturais (Variante de Estudos Lu-
so-Brasileiros), e autor da tese Entre a 
Madeira e as Antilhas: a emigração para a 
Ilha de Trindade: século XIX.

Como aponta o investigador natural 
da Camacha, a onda emigratória madei-

rense para a nação caribenha composta 
por duas ilhas, perto da Venezuela, re-
monta à centúria oitocentista. Uma épo-
ca em que as crises agrícolas, o excesso 
demográfico e o recrutamento militar 
obrigatório que atingiram a pérola do 
Atlântico, compeliram mais de dois mi-
lhares de madeirenses a emigrar para as 
Antilhas Britânicas, em particular para 
Trindade e Tobago, nas plantações de 
cana-de-açúcar.

No início do século XX vários des-
tes madeirenses ou seus descendentes, 
tornar-se-iam donos de pequenos co-
mércios. Reminiscências que ainda hoje 
perduram em anúncios em Porto de Es-
panha, capital de Trindade e Tobago: Ca-
macho Bros., Ferreira Optical, padarias 
Coelho’s, ou o famoso Rum Fernandes, 
uma bebida secular, entretanto vendida 
à multinacional Baccardi.

A presença madeirense em Trindade 
e Tobago esteve ainda no alvorecer do 
séc. XX na base da criação da Associação 
Portuguesa Primeiro de Dezembro, um 
Clube Português cujo “objectivo de unir 
a comunidade madeirense, e aumentar o 
seu prestígio na colónia inglesa”, consti-
tui segundo Vítor Paulo Freitas Teixeira, 
um “elo com o passado, e um tributo aos 
antepassados que fizeram um século XIX 
de presença madeirense na Ilha de Trin-
dade, e um reforço aos descendentes que 
continuaram a caminhada no século XX”.

Coronavírus

Portugueses que chegarem da China 
serão rastreados no aeroporto
Os cerca de 15 portugueses que devem che-
gar da China nos próximos dias vão ser ras-
treados à partida, mas também à chegada 
ao aeroporto, garantiu esta quinta-feira (30) a 
ministra da Saúde.

O dispositivo contra o coronavírus ain-
da não está totalmente definido. Há 
questões ainda por responder, como 

o número exato e quando vão chegar os por-
tugueses vindos da província de Wuhan e a 
estratégia de quarentena, admitiu Marta Te-
mido. Certo, frisou, é que serão “seguidos os 

protocolos internacionais”.
Cada um à chegada terá uma consulta 

na qual responderá a um inquérito epi-
demiológico e transmitirá a sua historia 
clínica recente, explicou a ministra, as-
segurando que “qualquer suspeita será 
encaminhada de imediato”.

O regime de quarentena - se quem chegar 
irá ficar confinado em isolamento em casa ou 
num hospital - ainda “está a ser estudado e 
preparado”, sublinhou Marta Temido.

JN/MS

Agressão a médicos e enfermeiros 
será crime de investigação prioritária

A “violência contra profissionais de saúde 
vai passar a ser considerada um crime de 
prevenção e investigação prioritária através 
da próxima proposta de lei política criminal”, 
anunciou o Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde anunciou, esta 
quinta-feira (30), as medidas defi-
nidas pelo grupo de trabalho, criado 

no início do ano, no âmbito do aumento dos 
casos de violência contra profissionais de 
saúde.

“Também vai ser criado um serviço de 
atendimento no centro de contacto SNS24 
para aconselhamento, orientação e apoio 
aos profissionais de saúde em fevereiro”, foi 
anunciado, em conferência de imprensa.

O plano com as medidas previstas vai es-
tar em consulta pública em fevereiro.

Os últimos dados disponíveis indicam 
que, até final de setembro de 2019, foram 
reportados 995 casos na plataforma criada 
pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para o 
efeito, envolvendo vários grupos profissio-
nais. Em 2018, foram comunicados 953 ca-
sos. As injúrias são o principal tipo de notifi-
cação, representando cerca de 80% do total.

Casos
No passado dia 23, uma médica foi agre-

dida na Urgência do Hospital de Águeda, 
por uma mulher que acompanhava o filho 
a uma consulta. Uma enfermeira foi agre-
dida na Urgência do Hospital Santa Maria, 
em Lisboa, no dia 8, por uma doente que 
estava a assistir e entendeu que demorou 
muito tempo a ir buscar um medicamento.

Uma médica foi agredida violentamen-
te no Hospital Setúbal, a 27 de dezembro, 
por uma doente que não gostou de ser 
chamada a atenção.

Um outro clínico foi socado e pontapeado, 
no Centro de Saúde de Moscavide, em Lis-
boa, por um jovem utente revoltado por não 
ter visto a baixa renovada, a 31 de dezembro.

Também no último dia do ano passado, 
no Hospital de Setúbal, um casal de mé-
dicos foi sequestrado e agredido por um 
idoso, que esperou mais de quatro horas 
nas urgências, tendo sido ajudados por um 
agente da PSP que teve de quebrar o vidro 
da porta do gabinete para os libertar.

JN/MS

SNS

A eutanásia vai voltar a ser discutida no Par-
lamento no dia 20 de fevereiro. A data foi pro-
posta pelo BE e foi aceite em conferência de 
líderes, na de quinta-feira (30).

Os projetos de lei do PS, BE e PAN que 
visam a legalização da eutanásia vão 
ser discutidos em plenário, no dia 

20 de fevereiro. Essa foi a data acertada, na 
conferência de líderes da manhã de quinta-
-feira (30), a pedido do Bloco de Esquerda.

Recorde-se que a descriminalização da 

eutanásia foi discutida no Parlamento em 
maio de 2018. As propostas do PS, PEV, BE 
e PAN foram rejeitadas.

O projeto do PS teve 110 votos a favor e 
115 contra, com quatro abstenções. O do 
PAN teve 107 votos a favor, 116 contra e 11 
abstenções. A proposta do BE recebeu 104 
votos a favor, 117 votos contra e oito abs-
tenções. O do PEV recolheu 104 votos favo-
ráveis, 117 contra e oito abstenções.

JN/MS

Parlamento discute 
eutanásia a 20 de fevereiro
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Relembrar 
Auschwitz

Daniel Bastos
“Relembrar Auschwitz” 
in Terra.

Vagueiam nus em Auschwitz,
perdidos no silêncio infame,
os corpos dos nossos irmãos
aguardando disformes
o prenúncio da morte.
Arrastam-se lentamente
presos num corpo despojado
de dignidade que já foi seu.
Imploram aos carcereiros
obreiros da iniquidade,
alivio para a dor lancinante
que dilacera as entranhas
da humanidade.
Erguem-se em Auschwitz
as vozes dos inocentes
que padeceram a crueldade
hedionda do Holocausto.
Repousam em Auschwitz
as cinzas da história
que nunca devíamos
ter deixado acontecer!

Ilustração de
Mestre-Pintor Orlando Pompeu

Fronteiras

Portugal vai analisar pedido de proteção 
dos 11 imigrantes que chegaram a Olhão
Portugal vai avaliar o pedido de proteção in-
ternacional feito esta quarta-feira (29) pelos 
11 cidadãos marroquinos que chegaram de 
barco ao Algarve, adiantou o Serviço de Es-
trangeiros e Fronteiras em comunicado.

“Portugal vai apreciar o pedido de pro-
teção internacional feito hoje pelos 
11 cidadãos marroquinos que foram 

detetados ao largo da Ilha de Armona, no 
concelho de Olhão. O grupo, composto por 
homens com idades compreendidas entre 
os 21 e os 30 anos, será ainda hoje transferi-
do para Lisboa”, lê-se no comunicado, que 
refere que o SEF e o Conselho Português 
para os Refugiados “acautelaram o aloja-
mento para os 11 requerentes de proteção 
internacional”.

“Ao abrigo do quadro de proteção interna-
cional aplicado em outros casos de cidadãos 
estrangeiros resgatados no Mediterrâneo, será 
registado o pedido de concessão do estatuto e 
providenciada documentação que comprova 
o período de análise do mesmo. Essa docu-
mentação permite que, durante esse período, 
lhes possa ser garantida assistência médica, 
educação, alojamento e meios de subsistên-
cia”, explica o SEF no comunicado.

O ministro da Administração Interna, 
Eduardo Cabrita, disse que os 11 imigrantes 
ilegais intercetados numa embarcação junto a 
Olhão seriam interrogados durante a tarde, e 
considerou prematuro falar de uma nova rota 
de migração para Portugal.

“É de todo prematuro. Tivemos dezenas 
de milhares de chegadas em Espanha e não 
poderemos, relativamente a 19, nestes dois 
casos nestes meses, extrair daí qualquer 

conclusão. Estamos atentos, estou em diá-
logo com autoridades espanholas e marro-
quinas, e conto aliás estabelecer, nas pró-
ximas semanas, um encontro direto com 
o meu homólogo marroquino sobre vários 
temas, entre os quais este”, afirmou Eduar-
do Cabrita, em Tavira, quando questiona-
do sobre a possível existência de uma nova 
rota de migração para a Europa.

“Não há nenhum dado que permita con-
cluir definitivamente nesse sentido”, in-
sistiu o governante, em declarações aos 
jornalistas, à margem da cerimónia militar 
do dia do Comando Territorial da GNR de 
Faro, que cumpriu o seu 11.º aniversário. 
A interceção da embarcação com 11 imi-
grantes marroquinos, registada junto à ilha 
da Armona, em Olhão, foi o segundo caso 
registado em cerca de dois meses de uma 
embarcação de madeira que deixou as cos-
tas de Marrocos rumo a Portugal, tendo a 
primeira chegado à praia de Monte Gordo, 
em dezembro, com oito pessoas a bordo.

Questionado sobre o eventual estatuto 
de proteção que estes novos 11 imigrantes 
possam ter, Eduardo Cabrita afirmou que é 
preciso primeiro esperar pela sua audição, 
que está a ser conduzida pelo Serviço de Es-
trangeiros e Fronteiras (SEF), para “apurar 
exatamente as condições em que chegaram 
a Portugal e verificar qual o quadro jurídico 
em que será analisada a sua situação”.

Quanto aos oito migrantes que desem-
barcaram em Monte Gordo, em dezembro, 
o ministro disse que estão “sob proteção 
do Centro Português para os Refugiados” e 
com o “estatuto jurídico a ser avaliado pelo 

SEF”, sendo esperada uma “decisão preli-
minar nos próximos dias”.

“Não está terminada ainda essa avaliação, 
o que foi solicitado foi um estatuto de prote-
ção internacional, entendemos que não faz 
nenhum sentido, relativamente a um país 
amigo como Marrocos, a concessão de um 
estatuto de asilo para o qual não foi apre-
sentado nenhum fundamento adequado”, 
referiu Eduardo Cabrita, acrescentando que 
serão sempre avaliadas as alternativas que 
se colocam, “designadamente a concessão 
de uma autorização de residência”.

Aos que chegaram na quarta-feira (29) à 
zona de Olhão, Eduardo Cabrita disse que 
será aplicado “o princípio genérico” de 
fazer, “em função daquilo que resultar da 
audição destes 11 cidadãos, a avaliação de 
qual o estatuto jurídico que lhes será dado”.

Aos requerentes de proteção interna-
cional em Portugal pode ser concedido, 
em caso de decisão positiva das autorida-
des portuguesas, o estatuto de refugiado, 
para pessoas perseguidas nos seus países de 
origem “em virtude da sua raça, religião, 
nacionalidade, opiniões politicas ou por 
pertença a certo grupo social”; ou o esta-
tuto de proteção subsidiária, concedido a 
pessoas impedidas de regressar ao seu país, 
“por aí se verificar a violação sistemáti-
ca dos direitos humanos ou por correrem 
o risco de sofrerem ofensa grave: pena de 
morte, tortura ou tratamento desumano e 
degradante”, de acordo com a informação 
disponível na página oficial do SEF.

JN/MS
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A nossa sobrinha (apesar de nunca teres 
chegado a ser tia, é nessa qualidade que 
hoje te invoco), tem de apresentar um tra-
balho sobre a árvore genealógica da nossa 
família. Achou que eu, como tia mais velha, 
seria a pessoa mais indicada para lhe dar 
as informações de que necessitava. De 
bom grado acedi ao seu pedido, pois se-
ria a melhor maneira de voltar a tocar nos 
ramos que formam a copa da nossa árvore 
comum. Fui apenas até aos trisavôs mas, 
muito antes de lá chegar, ordenei cronolo-
gicamente todos os filhos de nossos pais, 
a começar por mim que fui a primogénita.

Logo a seguir, um ramo que muito cedo 
se partiu – tu: Maria Elizete Batista, 
1950. Olhando para as nossas datas 

de nascimento, 48 e 50, dois anos nos se-
param, mas, bem feitas as contas, nem ano 
e meio tínhamos de diferença. Guardo me-
mórias muito vagas do teu funeral, mas a 
data da tua morte nunca chegou a ser aver-
bada em Portugal, pelo que ainda hoje não 
sabemos exatamente em que ano te foste. 
Resta-me uma única fotografia a preto e 
branco, em que estamos com a nossa mãe: 
eu de pé e tu bebé ao colo dela. 

A mãe sempre me disse que a foto ha-
via sido tirada antes de embarcarmos para 
Angola a fim de irmos ter com o nosso pai. 
Como estamos pouco agasalhadas, presu-
mo que tenhamos partido por alturas do 
verão. A taxa de mortalidade infantil, na 
década de cinquenta do século passado, 
era muito elevada e, em Angola, muito 
mais alta ainda. Tu pouco tempo resistis-

te, e cedo foste engrossar as estatísticas do 
número de vidas que o paludismo ceifava. 
A tua missão na Terra, acreditando em Ri-
chard Bach, não fora teres sido minha irmã. 
O universo lá saberá porquê, mas eu penso 
muitas vezes em como a minha vida pode-
ria ter sido diferente, se alguma vez tivesse 
partilhado da tua companhia como irmã, 
companheira, amiga, confidente. 

Entretanto, o avô Costa e a avó Dores, 
pais de nossa mãe, foram ter connosco a 
Benguela e eu ganhei um tio, mais velho do 
que eu apenas três anos, que veio preencher 
o vazio deixado por ti. É dele que tenho re-
cordações de brincadeiras de uma infância 
breve, quando, de bicicleta, atravessáva-
mos a cidade percorrendo a distância que 
separava os dois bairros onde morávamos 
- Massangarala e Camunda – delimitados 
pelos rios Cavaco e Coringe.

A criança, que ainda não tivera tempo 
de crescer, estava destinada a lidar com 
perdas sucessivas. Uma tarde, em que o tio 
Gabriel se dirigia para a última sessão de 
catequese antes da comunhão solene, que 
iria fazer nesse domingo, não conseguiu 
travar a tempo a bicicleta quando, num dos 
cruzamentos mais conhecidos da cidade, 
foi mortalmente colhido por um camião. A 
notícia correu célere, como correm todas 
as más notícias, e o luto voltou a vestir de 
dor as nossas casas. Os jornais teceram loas 
a mais um anjinho que fora para o Céu!

Eu já tinha mais um irmão, mas faltava-
-lhe idade para perceber o meu sofrimen-
to. Quando voltei a ter uma irmã, sete anos 
nos separavam, e sete anos quando se é 
criança é muito tempo. A prole continuou 
a aumentar na mesma proporção em que 
aumentava a minha responsabilidade e a 
distância que se ia cavando entre nós. Eu 

deixara de ser irmã, para acompanhar mi-
nha mãe na exigência das tarefas, de cada 
vez que mais uma maternidade se anuncia-
va. Percebi, então, que essa fora a minha 

missão - ser mãe de tantos irmãos!
Dada esta por cumprida, não sei o que me 

espera, mas, se estou viva, é porque alguma 
outra se encontra ainda por terminar.

Carta a Elizete
Aida Batista
Opinião
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Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores
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Eis um teste para saberes 
se terminaste a tua missão na 

Terra: se estás vivo não a terminaste.

                                               Richard Bach



A “tragédia” da nova 
“Rainha de Matamba”!...

Luís Barreira
Opinião

Confesso que não sou apreciador da im-
prensa cor-de-rosa, pela ilusão e coscuvi-
lhice que alimenta entre os seus apreciado-
res. Também não sou adepto da imprensa 
de escândalos e dramas, que poluem o 
interesse pela informação mais relevante. 
Detesto a imprensa de fração política e 
económica, que reduz a verdade informa-
tiva ao interesse particular de grupos. Sou 
muito cauteloso para com a informação 
veiculada pelas redes sociais, pela quanti-
dade de calúnias e inverdades que difunde. 

Sou, no entanto, um adepto fervoroso da 
imprensa livre que, apesar dos inevitá-
veis desvios informativos que engendra, 

acaba produzindo informação de qualidade, 
possibilita o contraditório e o apuramento da 
verdade informativa.

Vem isto a propósito do trabalho desenvol-
vido durante vários meses por um consórcio 
internacional de jornalistas de investigação 
(ICIJ) que, perante mais de 715 mil ficheiros 
de denúncia, colocaram a nu os negócios de 
Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de 
Angola, entre 1980 e 2018, provocando um 
verdadeiro terramoto de reações públicas, 
sobre os elevados níveis de eventual corrup-
ção que tal denúncia expõe, sobre a forma 
fraudulenta de como eram executados os 
referidos negócios e o comportamento dos 
homens e instituições que colaboravam em 
toda essa “engenharia financeira”.

Perante as acusações de que é agora alvo, 
a mulher mais rica de África, proprietária de 
uma fortuna fabulosa de muitos milhares de 
milhões, adornada por uma ostentação sig-

nificativa e adorada até agora por um séquito 
de personalidades da vida política e econó-
mica de Angola e de Portugal, viu-se aban-
donada no seu carisma e por muitos dos “ca-
beças de turco” que impunha nos conselhos 
de administração das muitas empresas onde 
tinha participações.

Nas denúncias feitas por este consórcio 
de jornalistas, distinguem-se várias coisas 
que já toda a gente sabia: que ela só pode-
ria ter o sucesso inicial que obteve, porque 
era a rica “filha do pai” e pelos inevitáveis 
favores que recebia por pertencer à elite do 
poder angolano; que o seu comportamento 
era imoral, por pertencer ao grupo “liber-
tador” do colonialismo português, face à 
pobreza extrema da população do seu país e 
que dispunha da força geradora do dinhei-
ro, para multiplicar a sua influência política 
e económica nos negócios. 

Mas também não escapava à observação e 
comentários do comum dos cidadãos portu-
gueses, verem frequentemente em Portugal 
tantas figuras pardas do regime angolano e 
respetivas famílias, a “passearem-se” pelas 
luxuosas lojas da Avenida da Liberdade em 
Lisboa ou a comprarem apartamentos topo 
de gama na capital, ostentando uma riqueza 
contraditória para com a pobreza dos seus 
semelhantes, revelando que algo ia mal no 
antigo “reino de Ngola”.

Até aqui…tudo bem, ou tudo mal!...A (i) 
moralidade era sancionada pelo poder!

O impacto deste “Luanda Leaks”, divul-
gado por alguma imprensa portuguesa, foi de 
tal ordem que a empresária Isabel dos Santos 
não tardou a tentar desfazer-se de alguns dos 
seus investimentos em Portugal, assim como 
alguns dos seus homens e mulheres de con-
fiança em Portugal e Angola se apressaram a 
abandonar o navio que naufragava ou a cla-
mar “só sei que nada sei”! 

No entanto, mesmo que inteligente e mui-
to esperta, Isabel do Santos não conseguiria 
realizar sozinha todo o seu vasto império sem 
a ajuda de um elevado grupo de pessoas e ins-
tituições que ajudavam a concretizar os seus 
negócios e off-shores que “limpavam” os 
seus dinheiros. CEOs das empresas, respon-
sáveis bancários, consultores financeiros, 
empresas de auditoria, gabinetes de advo-
gados famosos e tantos outros que a inves-
tigação ainda vai dar conta, através das Pro-
curadorias Gerais da República de Angola e 
de Portugal, (sem excluir os casos que talvez 
nunca se saberão…), foram os exímios execu-
tores de uma rápida e diversificada acumula-
ção de riqueza da senhora “filha do pai”, uma 
boa parte obtida por “empréstimos/ofertas” 
que obtinha em instituições onde tinha algu-
ma influência!

Até ao momento Angola considera ar-
guidos além de Isabel dos Santos, por má 
gestão e desvio de fundos públicos da So-
nangol, alguns dos seus mais próximos co-
laboradores, tais como: Sarju Raikundalia, 
ex-administrador financeiro da petrolífera 
Sonangol; Paula Oliveira, amiga da em-
presária e administradora da NOS; Mário 
Leite Silva, gestor de Isabel dos Santos e 

Nuno Ribeiro da Cunha, gestor de conta da 
empresária no EuroBIC, que se suicidou re-
centemente em Lisboa, justificando que o 
fez por vergonha de ter autorizado, através 
do seu banco, a transferência suspeita de 
muitos milhões de dólares para uma conta 
da Isabel dos Santos no estrangeiro.

Há ainda muito a saber e a questionar no 
comportamento de governos, reguladores 
das atividades financeiras e instituições ju-
diciais nacionais, sobre o porquê de só agora 
“acordarem” para o charco de corrupção que 
todos estes negócios indiciam.

Mas se “acordaram” (??) é bom que rea-
jam depressa porque, com a forma rápida 
com que a empresária está a vender o seu 
património, se não declaram imediata-
mente o arresto dos seus bens, Isabel dos 
Santos recompõe toda a sua fortuna, go-
zando os seus dias bronzeada num paraíso 
fiscal de alguma praia sul-americana ou no 
seu apartamento de 50 milhões de euros 
no Mónaco, divertindo-se nos luxuriantes 
iates da zona ou entre a exibição dos seus 
diamantes e os da clientela do Casino. 

De qualquer forma, está ainda longe de 
voltar à estaca zero, vivendo como começou, 
ou seja, a vender ovos na rua!
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Chuva intensa provoca inundações 
e derrocadas na ilha de São Miguel
“Não há feridos, nem pessoas desaloja-
das” a registar, apenas “pequenas inun-
dações em habitações e em vias, e derro-
cadas”, adiantou fonte oficial da Proteção 
Civil dos Açores.

A chuva forte originou cerca de 30 
ocorrências nos Açores desde a 
tarde de terça-feira (28), “grande 

parte” das quais na ilha de São Miguel, 
relacionadas com “inundações em vias e 
habitações e ainda pequenas derrocadas”, 
segundo a Proteção Civil.

Num balanço feito quarta-feira (29) de 
manhã à agência Lusa, uma fonte do Servi-
ço Regional de Proteção Civil e Bombeiros 
dos Açores adiantou ainda que “os con-
celhos de Ponta Delgada, Ribeira Grande, 

Vila Franca do Campo, Lagoa e Povoação”, 
na ilha de São Miguel, foram os mais afeta-
dos pelo mau tempo.

Além de São Miguel, a Proteção Civil dos 
Açores registou “uma ocorrência em Angra 
do Heroísmo, na ilha Terceira, e outra nas 
Velas, em São Jorge”, acrescentou.

Segundo a Proteção Civil, “não há infor-
mação de estradas encerradas, nem feri-
dos”. Das ocorrências registadas, “a maio-
ria já foi solucionada”, havendo apenas 
“cinco em fase de resolução”. 

Contatada pela Lusa, fonte da transpor-
tadora aérea açoriana SATA referiu não 
existir neste momento quaisquer cancela-
mentos de voos.
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Imposto sobre os combustíveis 
não vai subir nos Açores
O Fundo Regional de Apoio à Coesão e 
Desenvolvimento Económico dos Aço-
res esclareceu hoje que o imposto sobre 
os combustíveis não vai subir na região 
este ano, porque não é “diretamente fi-
xado pelo Orçamento do Estado”.

Numa nota de imprensa envia-
da pelo executivo açoriano, o 
presidente do Fundo Regional 

de Apoio à Coesão e Desenvolvimento 
Económico (FRACDE), João Roque Fi-
lipe, esclarece que “o ISP [Imposto so-
bre Produtos Petrolíferos] nos Açores é 
definido pela resolução do Conselho de 
Governo n.º 44/2019, de 25 de março, 
não sendo diretamente fixado pelo Or-
çamento do Estado”.

“A alteração do teto máximo do ISP 
prevista no Orçamento do Estado não 
altera o ISP nos Açores, que é fixo e se 
mantém inalterado desde 26 de março 
de 2019”, prossegue a nota, que surge 
em resposta às declarações do deputado 
social-democrata à Assembleia da Repú-
blica Paulo Moniz.

Na segunda-feira (27), o deputado 
açoriano do PSD apelou “a todos os par-
tidos da oposição” para que “no debate 
na especialidade” rejeitem o aumento da 
taxa máxima do imposto sobre combus-
tíveis para os Açores previsto no Orça-
mento do Estado para 2020.

Confrontado pelos jornalistas com o 
facto de que o aumento do teto máximo 
do ISP não corresponde necessariamen-
te a um aumento do preço dos combus-
tíveis, o deputado afirmou que, “não 
havendo essa intenção [de aumentar os 
preços], não há razão nenhuma para que 
o teto máximo seja alargado, em prejuízo 
dos consumidores”.

“Como se comprova, o valor do ISP em 
vigor encontra-se abaixo do teto máximo 
definido no Orçamento do Estado, con-
trariando, assim, o que afirma o deputado 
do PSD, sendo inegável que não há altera-
ção do ISP nos Açores, com o ajustamento 
do teto máximo definido no Orçamento 
do Estado”, acrescenta o FRACDE.

NM/MS

Governo dos Açores distingue empresas 
‘Marca Açores – Certificado pela Natureza’

O Governo dos Açores distinguiu cerca de 
duas dezenas de empresas na I Gala Marca 
Açores, que se realizou quinta-feira (30), na 
ilha Graciosa, para assinalar o 5.º aniversá-
rio da Marca Açores.

A 30 de janeiro de 2015, o Governo Re-
gional lançou a Marca Açores, uma 
marca própria que veio conferir 

aos produtos, serviços e estabelecimentos 
um selo de origem facilmente reconheci-
do, que se constituiu desde o início como 
uma importante ferramenta de acesso aos 
principais mercados nacionais e interna-
cionais, recorda nota do Executivo.

Cinco anos depois do seu lançamento e 
da materialização oficial da marca, a Mar-
ca Açores é composta por mais de 200 em-
presas e o selo ‘Marca Açores – Certificado 
pela Natureza’ é visível em mais de 3.600 
produtos, serviços e estabelecimentos.

Um crescimento que tem sido acompa-
nhado de diversas campanhas de comu-
nicação, parcerias, eventos de ativação de 
marca, missões inversas, auditorias, entre 
outras iniciativas, sempre acompanhadas 
de uma gestão muito próxima entre o Go-
verno dos Açores e as empresas aderentes, 
nomeadamente através dos gestores Marca 
Açores, que acompanham todo o processo 
de adesão e renovação deste certificado.

Para assinalar o 5.º aniversário da Marca 
Açores, o Governo Regional distinguiu as 
empresas que ostentam desde 2015 o selo 
‘Marca Açores – Certificado pela Natureza’.

O evento teve início no Monumento Na-
tural da Caldeira da Graciosa, a denomina-
da ‘Furna do Enxofre’, e seguiu-se com a 
cerimónia de distinção daquelas empresas.

OA/MS

Aeroportos da ANA nos Açores movimentaram 
2,5 milhões de passageiros em 2019
Só os aeroportos de Lisboa e do Porto su-
peraram no ano passado a taxa de cresci-
mento dos aeroportos geridos pela empre-
sa nos Açores, que protagonizaram uma 
subida de 6,2% face a 2018.

A seguir a Lisboa e ao Porto, os aero-
portos da ANA geridos nos Açores 
– Ponta Delgada, em São Miguel; 

Horta, Santa Maria e Flores –  foram os 
que registaram no ano passado uma maior 
taxa de crescimento de passageiros, na or-
dem dos 6,2%, para um total de cerca de 
2,5 milhões de passageiros.

Recorde-se que além destes aeroportos 
geridos pela ANA, detida pelo grupo francês 
Vinci, a SATA Aeródromos gere ainda os ae-
roportos da ilha Graciosa, da ilha de São Jor-
ge, da ilha do Pico e da ilha do Corvo, além 
de o Governo Regional dos Açores gerir o 
aeroporto civil das Lajes, na ilha Terceira.

Em relação a estes aeroportos ainda não é 
possível obter os dados de tráfego de passa-
geiros referentes a 2019, pelo que o número 
final de passageiros movimentados no ar-
quipélago dos Açores no ano passado será 
significativamente superior ao apresentado 
nos quatro aeroportos geridos pela ANA.

Em termos de movimentos, os aeroportos 
geridos pela ANA nos Açores contabilizaram 
um total de de 29.496, uma subida de 3,9%.

Estes movimentos foram superiores aos 
registados nos aeroportos da Madeira ge-
ridos pela ANA – Funchal e Porto Santo – 
que verificaram um total de 26.068 movi-
mentos de aeronaves, uma quebra de 3,3% 
face ao ano precedente.

Em termos de passageiros, a ANA registou 
no ano passado na Madeira um total de 3,370 
milhões de passageiros, uma subida ligeira 
de 0,7% face a 2018, a mais fraca entre todas 
as regiões de aeroportos geridos pela ANA.

No aeroporto de Faro, no ano passado, 
o crescimento foi de 3,7% em passagei-
ros, acima da barreira dos nove milhões, 
enquanto em movimentos de aeronaves 
ocorreu um aumento de 2,5%, para 58.788.

Em relação aos aeroportos de Lisboa e 
do Porto, cujos dados o Jornal Económico 
avançou em primeira mão, registou-se res-
petivamente um crescimento de 7,4% nos 
passageiros (para 31,7 milhões de passagei-
ros) e de 1,9% nos movimentos de aerona-
ves (para 217.703), e de 9,8% (para 13,105 
milhões de passageiros) e de 4,9% (para 
96.537 movimentos de aeronaves).

No total, no ano passado, os 10 aeropor-
tos geridos pela ANA em Portugal regista-
ram um total de 59,120 milhões de passa-
geiros, um crescimento de 6,9% face ao 
ano precedente, assim como uma subida 
de 2,4% no movimento de aeronaves, para 
um total de 428.084 movimentos.

Esta realidade traduz que cada vez me-
nos aviões transportam mais pessoas, o que 
se explica pelo facto de os aviões estarem a 
conseguir melhores índices de ‘load factor’ 
(maior taxa de ocupação por assento dis-
ponibilizado) e de estarmos perante aviões 
com maior capacidade de transporte de 
passageiros.

JE/MS
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Albuquerque destaca potencial da pesca e agricultura, 
setores cujas vendas superaram os 81 milhões
O presidente do Governo reforçou, esta 
terça-feira (28), o contributo do setor 
primário para a economia regional. No 
Santo da Serra, Albuquerque prometeu 
ainda concluir, no próximo ano, o pavi-
lhão gimnodesportivo local.

O chefe do Executivo madeirense pre-
sidiu, esta terça-feira (28), à cerimó-
nia de inauguração da Sidraria do 

Santo da Serra, a primeira da Madeira e que 
está, sublinhou, tecnicamente habilitada 
para produzir a sidra regional.

Da nova infraestrutura, Albuquerque 
espera a produção futura de “uma das me-
lhores sidras” regionais.

“A ideia é tirarmos partido desta in-
fraestrutura, os produtores e a rede de 
comercialização”, afirmou o governan-
te, lembrando que o sucesso dos produtos 
regionais está associado à modernização, 

à criação de marcas atrativas ao mercado, 
tudo dentro das regras fitossanitárias.

Com a economia a crescer “há 77 me-
ses a uma taxa superior à média nacional e 
europeia”, Albuquerque tem como priori-
dade manter esta trajetória e, neste enqua-
dramento, o setor primário não pode ser 
encarado como residual na economia ma-
deirense. Aliás, vincou, tem tido um cres-
cimento exponencial.

“A pesca fechou o ano acima dos 21,8 mi-
lhões de euros de comercialização e a agri-
cultura nos 60 milhões de euros líquidos. 
Temos que olhar para estes setores como 
atividades económicas centrais”, subli-
nhou Albuquerque, evocando a criação da 
Escola Agrícola como uma ferramenta para 
habilitar produtores e empresários numa 
produção e comercialização mais rentável.

MD/MS

Programa Abem – rede nacional do medicamento’ 

abrange 118 pessoas em Machico
A Câmara Municipal de Machico assinou 
no passado dia 3 de abril de 2019 um 
protocolo com a Associação Dignitude, 
que visa auxiliar a população mais ca-
renciada do município na aquisição dos 
fármacos que lhes são prescritos.

Assim sendo, e até ao final do ano 
que agora findou, a autarquia 
aprovou 118 candidaturas, perfa-

zendo uma verba de 118 mil euros dispo-
nibilizados através dos ‘Cartões Abem – 
Rede Nacional do Medicamento’, refere 
um apontamento do município.

Na reunião de Câmara da passada quin-
ta-feira, dia 23 de janeiro, foram aprova-
das as últimas 52 candidaturas referentes 
aos pedidos de 2019 e que em breve serão 
também contempladas pelos cartões.

De referir que “a população a usufruir 
desta ajuda tem ao seu dispor todas as 
farmácias do concelho, que prontamente 
se mostraram interessadas em aderir ao 
projeto, e que as candidaturas continuam 
abertas para a avalização de novos pedi-
dos”, remata a nota da Câmara Municipal.

MD/MS

Governo celebra protocolo com consultora de seguros 
que pode beneficiar 50 mil madeirenses

A vice-presidência do Governo Regional 
assinou esta semana um protocolo com 
a MDS, uma consultora portuguesa de 
riscos e seguros, com vista a proporcio-
nar “condições especiais” aos cerca de 
12 mil a 13 mil funcionários da adminis-
tração pública regional e seus familiares 
que adquiram os seguros.

Somando os funcionários públicos e os 
seus familiares, o protocolo poderá 
abranger um universo de 50 mil pessoas 

e, de acordo com Rui Santos, da MDS, os pro-
dutos contratados poderão ser “entre 20 a 30 
por cento” abaixo dos valores de mercado, e 

com a “melhor relação preço/qualidade”.
Os beneficiários poderão adquirir seguros 

automóvel, habitação, vida, empregada do-
méstica, entre outros, de acordo com Mário 
Vinhas, membro do conselho de administra-
ção e chief operations officer da MDS.

O vice-presidente do Governo Regional 
enfatizou, por seu turno, que o protocolo 
é mais uma medida que visa “zelar pelos 
funcionários públicos”, e surge a par de 
outras políticas como sejam, por exemplo, 
as progressões nas carreiras e os aumentos 
dos salários.
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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. 

Governo investe 1,2 milhões 
na escola do estreito
O Governo da Madeira investiu 1,2 milhões 
de euros na escola do Estreito de Câma-
ra de Lobos, considerada “exemplar” em 
projetos como o de “Turma Mais” que tem 
integrado alunos com sucesso, disse esta 
quarta-feira (29) o presidente do executivo.

“Esta escola é exemplar, paradigmá-
tica em projetos que têm tido um 
grande sucesso”, declarou Miguel 

Albuquerque que visitou as obras de bene-
ficiação em curso naquele estabelecimen-
to de 2.º e 3.º ciclo, no concelho de Câmara 
de Lobos, contíguo a oeste ao do Funchal.

A intervenção passa pela beneficiação nos 
quatro pavilhões escolares e na piscina cober-
ta atualmente existente e respetivos balneá-
rios, que vão dar lugar a um polidesportivo.

O governante madeirense destacou que 
um dos projetos desenvolvidos por este 
estabelecimento de ensino foi o denomi-
nado “Turma Mais”, um projeto que cria 
uma turma suplementar por cada ano do 
3º ciclo, para onde vão os alunos que têm o 
mesmo nível de conhecimentos.

Albuquerque salientou que, em vez de 
separar e criar turmas de elite, como alguns 
pensavam, este projeto acabou por permi-
tir uma melhor “integração e recuperação 
dos alunos”, complementando que “tem 

sido notável o que esta escola conseguiu 
concretizar” com este “projeto-piloto, que 
tem dado resultado”.

Esta escola ainda desenvolve projetos tec-
nológicos, de expressão artística, com os 
“chamados trabalhos manuais antigos”, e in-
teração, nomeadamente na área da robótica.

“Tudo isto são inovações muito impor-
tantes para preparar os nossos jovens para 
o mundo que se avizinha, repleto de incóg-
nitas, interrogações”, sustentou o Miguel 
Albuquerque, sublinhando ser necessário 
preparar os alunos para a “mudança tecno-
lógica que está a acontecer no mundo que é 
imparável, irreversível”.

Ainda vincou que os jovens têm de estar 
habilitados “para um mundo novo, onde 
a forma de vivermos, de trabalharmos, de 
comunicarmos e interagirmos, vai mudar 
substancialmente”.

“A nossa obrigação é prepararmos as novas 
gerações para esse novos desafios”, destacou.

Sobre outras obras a decorrer em escolas 
da região, Miguel Albuquerque mencionou 
o caso da Ribeira Brava, que representa um 
investimento de sete milhões de euros e 
deve estar “concretizada no princípio do 
próximo ano”.

MD/MS

Mubi pede incentivos para uso de bicicleta 
com assistência elétrica na Madeira
A MUBi - Associação pela Mobilidade 
Urbana em Bicicleta, enviou uma nota à 
redação congratulando o Governo Re-
gional dos Açores por ter, em Decreto 
Regulamentar publicado esta segunda 
feira, 27 de janeiro de 2020, definido o 
quadro legal para a atribuição de incen-
tivos à aquisição de velocípedes com 
assistência elétrica para deslocações 
quotidianas, à imagem do que acontece 
a nível nacional desde 2019.

“Este incentivo surge integrado num 
programa regional mais amplo de in-
centivo à mobilidade elétrica, redução 

das emissões de poluentes do sistema de 
transportes, descarbonização da economia e 
combate às alterações climáticas”, explica.

Mas já no que toca ao mesmo tema, na 
Madeira, a MUBi escreve que “o Orçamento 
da Região Autónoma da Madeira para 2020, 
aprovado na semana passada, contempla 
igualmente um programa de incentivos à 
mobilidade elétrica (PRIME-RAM: Progra-
ma de Incentivo à Mobilidade Elétrica na 
Região Autónoma da Madeira)”, mas realça 
que o mesmo documento não clarifica a sua 
aplicação a bicicletas com assistência elétri-
ca, “cabendo, agora, aos membros do Go-
verno Regional responsáveis pelas áreas das 
finanças e dos transportes definir as condi-
ções e termos do programa”.

Por esse motivo, a MUBi afirma que “se-
ria inaceitável que, como aconteceu com 
o PRIME-RAM iniciado em 2019 apenas 
na ilha do Porto Santo, este programa, em 
2020 estendido a toda a Região Autónoma 
da Madeira, discriminasse negativamente 
a bicicleta com assistência elétrica”, visto 
que a “bicicleta com assistência elétrica é, 
em contexto urbano, o modo de transpor-
te mais rápido porta-a-porta em distâncias 

até 10 km, e até 20 km a diferença para o 
automóvel é marginal”. “Ao permitir des-
locações de mais longa distância, tornar 
obstáculos naturais mais fáceis de superar 
e possibilitar o transporte de cargas mais 
pesadas por quem faz compras ou ser usada 
nas atividades de distribuição, proporciona 
uma solução de mobilidade saudável, eco-
lógica e energeticamente eficiente a novos 
grupos da população e tem um grande po-
tencial de substituir deslocações em auto-
móvel”, acrescenta.

Realça ainda que “as políticas públicas 
de incentivo à acessibilidade e mobilidade 
elétrica devem ter em conta todos os mo-
dos de transporte, e não ser focadas na re-
dução de emissões de apenas um modo, ou 
não ter em consideração outros problemas 
da sociedade como o sedentarismo da po-
pulação, o congestionamento das cidades 
ou o uso e qualidade do espaço público”, 
assegurando que a utilização da bicicleta 
“contribui para a maioria dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável da Organiza-
ção das Nações Unidas”.

MD/MS
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Encontrado o maior túnel para tráfico 
de droga: são 1313 metros
As autoridades descreveram-no como 
“impressionante”. E não é caso para 
menos: tinham acabado de encontrar o 
maior túnel para tráfico de droga, numa 
extensão total de 1313 metros na fron-
teira entre os Estados Unidos (EUA) e o 
México. Não houve detenções.

Os detalhes e as imagens da operação 
foram divulgados na quarta-fei-
ra (29) pela agência antidroga dos 

EUA, embora a entrada do túnel já tivesse 
sido descoberta em agosto do ano passado, 
num pequeno edifício de uma área indus-
trial nos arredores de Tijuana, a cerca de 
800 metros da fronteira com a Califórnia.

Segundo o “El País”, agentes do Grupo 
de Ação dos Túneis de San Diego (SDT-
TF) começaram a mapear o túnel do lado 
mexicano. Até à fronteira, mede 1239 me-
tros. Aquele que era anteriormente con-
siderado o maior túnel descoberto sob a 
fronteira, em 2014 e também em San Die-
go, tinha 904 metros de extensão.

As imagens, que foram cedidas pela 
Polícia de fronteira CBP e pela agência 
antidroga DEA, mostram o túnel inun-
dado e trilhos para transporte de vagões. 
A obra tem 1,68 metros de altura e 0,61 
metros de largura. A profundidade mé-
dia é de 21,3 metros.

As autoridades referem que o túnel 
tem ventilação, cabos e painéis de alta 
tensão, um sistema de drenagem pluvial 
e um elevador na entrada.

O túnel principal estende-se por mais 
de 200 metros no território norte-ame-
ricano. A saída fica numa área industrial 
de Otay Mesa, em San Diego, próximo à 
fronteira, e estava bloqueada com cente-
nas de sacos de açúcar.

“A sofisticação deste túnel demonstra 
a determinação e os recursos financeiros 
dos cartéis [de droga]”, afirmou o agente 
da DEA John Callery, em comunicado. 
“Embora os túneis não sejam uma ideia 
nova na fronteira entre o México e a Ca-
lifórnia, a sofisticação e a extensão deste 
em particular demonstram o esforço e o 
tempo que cartéis internacionais são ca-
pazes de investir no tráfico transfrontei-
riço”, disse o agente de Segurança Inter-
na Cardell T. Morant.

De acordo com a agência de notícias 
Associated Press, a Polícia descobriu 15 
túneis sob a fronteira da Califórnia des-
de 2006. Embora não se conheça ainda 
quem é responsável por este túnel em 
concreto, o tráfico de droga na área é as-
sociado ao famoso cartel de Sinaloa.

JN/MS

Enfermeira acusada de envenenar 
bebés com morfina
A polícia alemã está a investigar uma en-
fermeira depois de encontrar no seu ca-
cifo uma seringa com morfina e leite ma-
terno. É suspeita de administrar aquele 
fármaco altamente analgésico a cinco 
bebés prematuros num hospital em Ulm, 
na Alemanha.

Cinco bebés prematuros manifesta-
ram repentinamente dificuldades 
respiratórias graves, ao início da 

manhã de 20 de dezembro, depois de a 
enfermeira ter estado de serviço, no tur-
no da noite, no Hospital Universitário de 
Ulm, no sudeste da Alemanha, segundo os 
investigadores do caso.

Em declarações à imprensa, esta quinta-
-feira (30), o chefe da polícia de Ulm, Ber-
nhard Weber, indicou que os recém-nasci-
dos afetados tinham entre um dia e cinco 
semanas de vida e, provavelmente, tudo 
indica que não sofrerão danos permanentes 
de saúde com o ocorrido.

Segundo o hospital, três bebés tiveram 
de ser ventilados logo após o incidente. Ini-
cialmente, suspeitou-se que os prematuros 
estariam a ser vítimas de uma infeção. No 
entanto, o hospital alertou a polícia depois 
de testes feitos à urina dos bebés terem re-
velado que ingeriram morfina - um analgé-

sico potente normalmente só administrado 
para dores fortes.

Os investigadores conseguiram limitar o 
período horário em que a administração da 
morfina terá ocorrido, concluindo que terá 
sido durante a madrugada de 20 de dezem-
bro, explicou o diretor do Ministério Públi-
co de Ulm, Christof Lehr, na conferência 
conjunta com o chefe da polícia. No turno 
da noite estavam a trabalhar quatro enfer-
meiras e dois médicos.

Nas buscas realizadas aos cacifos desses 
profissionais de saúde, os investigadores 
encontraram uma seringa com leite mater-
no entre os pertences da enfermeira. Testes 
realizados posteriormente revelaram que a 
seringa também continha morfina. A en-
fermeira foi detida logo nesse dia.

O caso ainda está sob investigação e a 
acusação formal ainda não foi redigida, 
no entanto, estão em causa pelo menos 
cinco tentativas de homicídio e ofensas 
físicas graves. Nas primeiras declarações 
públicas sobre o caso, na presença do ad-
vogado, a enfermeira negou as acusações 
do Ministério Público. Está a aguardar jul-
gamento sob custódia devido ao risco de 
fuga e será alvo de um exame psicológico.

JN/MS

Coronavírus: China transformou prédio 
em hospital em apenas 48 horas
A China aposta na construção de hos-
pitais para travar a progressão do co-
ronavírus. Um já abriu, dois estão em 
construção e um quarto poderá estar a 
caminho.

Enquanto centenas de trabalhadores se 
afadigam para construir, de raiz, um 
hospital com mil camas, num terreno 

baldio em Wuhan, as autoridades chinesas 
anunciaram, entretanto, que precisaram 
apenas de 48 horas para transformar um 
edifício desocupado no primeiro hospital 
dedicado ao coronavírus.

O Centro Médico Regional da Montanha de 
Dabie, em Huanggang, abriu na quarta-feira 
(29), cerca de 48 horas após o início dos tra-
balhos de transformação de um edifício vago 
naquele que é o primeiro hospital dedicado 
ao coronavírus, na província de Hubei.

Segundo noticia a imprensa internacio-
nal, cerca de 500 trabalhadores e volun-
tários trabalharam na transformação do 
edifício. Os primeiros pacientes, cerca de 
150, foram transferidos durante a noite de 
quarta-feira (29).

Este primeiro hospital está situado a cer-
ca de 100 quilómetros de Wuhan, epicentro 
da epidemia de coronavírus, que já causou 
pelo menos 170 mortos e infetou mais de 
sete mil pessoas, números oficiais.

Mais dois hospitais em           
construção em Wuhan

Em Wuhan, estão em construção mais 
dois hospitais, o primeiro dos quais deve ter 
mil camas prontas a usar a 3 de fevereiro, 15 
dias depois de terem começado os trabalhos.

Situado na montanha do Deus do Fogo, 
em Wuhan, ocupa uma área de 25 mil me-
tros quadrados e foi anunciado, a 23 de ja-
neiro, como o primeiro hospital dedicado 
ao tratamento de pessoas infetadas com o 
coronavírus.

Um terceiro hospital, também a ser cons-
truído de raiz, deve abrir dois dias depois, a 
5 de fevereiro, anuncia a imprensa inter-
nacional. Batizado de Hospital da Monta-
nha do Deus Trovão, ocupará uma área de 
60 mil metros quadrados e terá capacidade 
para 1600 camas e dormitórios para mais 
de dois mil elementos do “staff” médico.

Além da China e dos territórios chineses 
de Macau e Hong Kong, há pelos menos 50 
casos confirmados do novo coronavírus em 
18 outros países - na Tailândia, Japão, Coreia 
do Sul, Taiwan, Singapura, Vietname, Nepal, 
Malásia, Estados Unidos, Canadá, França, 
Alemanha, Austrália, Finlândia, Emirados 
Árabes Unidos, Camboja, Filipinas e Índia.

JN/MS
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OMS declara emergência 
de saúde pública mundial
A Organização Mundial de Saúde declarou 
esta quinta-feira (30) emergência global 
sobre a nova estirpe do coronavírus, que 
já provocou 170 mortos na China e 8100 
infetados, a maioria em território conti-
nental chinês mas também fora do país.

Após três reuniões, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) decidiu 
que o surto de coronavírus deve 

ser classificado como uma emergência de 
saúde pública de interesse internacional.

“Nas últimas semanas, temos testemu-
nhado a emergência de uma estirpe nova 
desconhecida. Escalou para um surto sem 
precedentes. Houve uma resposta também 
sem precedentes”, disse o presidente da 
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em 
conferência de imprensa. Esta é a sexta vez 
que a entidade aciona o dispositivo desde a 
criação do mecanismo, em 2005.

JN/MS
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You may have watched a bunch of men 
and women talking all day interrupting 
your soap opera shows and may be won-
dering what they are talking about…

Well in a simple phrase…they are 
trying to take down the President 
and make sure that he is not on the 

ballot for the 2020 presidential election.
You may ask why?
President Donald Trump was impeached 

by the United States House of Represent-
atives several months ago, on articles of 
abuse of power and obstruction. 

He’s accused of seeking help from 
Ukraine’s government to help himself get 
re-elected this November. He’s alleged to 
have held back millions of dollars of mil-
itary aid to Ukraine and dangled a pro-
posed White House meeting with Ukraine’s 
president, both as bargaining chips.

In exchange, witnesses say he wanted 
Ukraine to publicly announce an investiga-
tion into Joe Biden and his son Hunter Biden 
with insider help of Ukrainian companies 
that benefited from United States contracts.

A two-thirds majority of 67 votes in the 
100-seat Senate is required to convict and 
oust the President. But because Repub-
licans have a majority of 53 to 47 in the 
Senate, Trump is widely expected to be 
cleared. In the unlikely event that Trump 
being found guilty, he would be removed 
from office and Vice-President Mike Pence 
would be sworn in as President.

A simple majority of senators – 51- could 
also vote to end the trial should they wish 
that in the Senate.

For only the fourth time in history of the 
Republic, the American people face the 
real possibility that the President of the 
United States will be impeached and re-
moved from office.

The Presidency of the United States is 
a public trust, not a private domain. Any 
person who holds that office is under a sol-
emn obligation to exercise its powers for the 
benefit of the public in conformity with the 

Constitution and the Bill of Rights. The Presi-
dent is accountable to the public, not only 
for the wisdom of the policies he advocates 
at home and abroad, but for the morality of 
his administration. Even though elected by 
the people, the President has no irrevocable 
right to the Presidency. He can be defeated 
at the polls, or he can be impeached, con-
victed and removed from office.

A President can be defeated at the polls 
for many reasons, but he may lawfully be 
impeached only for treason, bribery or 
other high crimes and misdemeanors. The 

impeachment process consists of two very 
distinct steps: accusation by the House of 
Representatives and trial by the Senate. 
Although this process has certain analogies 
in civil and criminal law, it is a constitu-
tionally unique process and must not be 
confused with civil or criminal trials. Im-
peachment, by the deliberate choice of the 
framers of the Constitution, is a legislative, 
not a judicial, function. In reaching their 
momentous decisions, neither the House 
nor the Senate is under any obligation to 
act exactly like a court of law.

A President can continue governing even 
after he or she has been impeached by the 
House of Representatives. After Bill Clinton 
was impeached on December 19, 1998, he 
finished out his second term, which ended 
in January 2001, during which time he was 
acquitted in a Senate impeachment trial. 
While Clinton continued governing, and the 
impeachment had no legal or official impact, 
his legacy is marred by the proceeding.

Regardless of impeachment and what-
ever you may think of President Donald 
Trump his approval ratings are still main-
taining a health high. Most recent polls 
show that 57% of Americans approve of 
President Donald Trump’s handling of the 
economy and that, despite the impeach-
ment inquiry, Trump’s job approval is 
holding steady at 43%. Among Republic-
ans, Trump’s job approval is at 90%.

Another Gallup poll despite much focus 
on the impeachment investigation into 
President Trump’s actions regarding 
Ukraine, his approval rating remains sta-
tistically unchanged. 

Unless Bolton comes out with something 
that will incriminate Trump, he will be 
re-elected in 2020.
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Impeachment Proceedings…. 
Soap Opera or Political Theatre

Vincent Nigro
Chronicle
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Coronavírus: Autoridades sanitárias dizem que 
primeiros casos em África são “questão de tempo” 

Com cada vez mais casos confirmados 
do novo coronavírus – mais de sete mil, 
segundo as autoridades chinesas – o 
medo da contaminação está a aumentar 
em todo o mundo.

O mais recente balanço dá conta de 
170 mortos, todos na China. Há re-
gistos, porém, de infeções em vários 

países, incluindo uma dezena na Ásia. Nos 
Estados Unidos, na Austrália e em França 
também foram verificados casos. Na Ale-
manha, o número subiu para quatro.

No continente africano, ainda não há in-
feções confirmadas, mas aumentam as me-
didas de controlo e prevenção, sobretudo 
nos aeroportos. Moçambique suspendeu a 
emissão de vistos para a China devido ao 
alastrar do coronavírus.

Na Costa do Marfim, Etiópia e Quénia, as 
autoridades relataram casos suspeitos nos 
últimos dias. O diretor do Centro Africano 
para o Controlo e Prevenção de Doenças, 
John Nkegasonso, considera que pode ser 
apenas uma questão de tempo até se con-
firmarem as primeiras infecções.

“É bem possível que haja casos no conti-
nente que não tenham sido reconhecidos. 
Temos de admitir que não podemos ter 
tanta sorte que até agora não haja casos em 
África, quando já há em todo o mundo”, 
acredita Nkegasonso.
Todos os recursos disponíveis

Em conferência de imprensa, em Addis 
Abeba, o diretor do Centro Africano para o 
Controlo e Prevenção de Doenças anunciou 
que foi acionado o Centro de Operações de 
Emergência, uma estrutura de gestão da 
epidemia no continente africano. Nkega-
sonso anunciou que o centro intensificará 
a vigilância nos aeroportos, o apoio aos la-
boratórios e o tratamento de pacientes no 
continente.

“Incluímos vários Estados-membros da 
União Africana através dos seus institutos 
de saúde pública - o equivalente aos cen-
tros de controlo e prevenção de doenças 
- para criar uma rede de coordenação de 
esforços”, explica o diretor.

A experiência com a epidemia do ébola - 
que entre 2014 e 2016 matou mais de 10 mil 
pessoas na África Ocidental -  está a reve-
lar-se útil a alguns países, como a Costa do 
Marfim. O diretor do Instituto de Higiene 
Pública de Abidjan, Joseph Benié Bi Vroh, 

acredita que o país está preparado para en-
frentar o coronavírus.

“Ativámos o mesmo sistema de aler-
ta precoce. Temos câmaras térmicas, que 
controlam todos os passageiros no aero-
porto. É assim que vemos se têm febre.”  

OMS não declarou emergência
A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

ainda não declarou uma emergência inter-
nacional, mas vários governos começaram 
a retirar os seus cidadãos da região de crise 
em torno da cidade de Wuhan, o epicentro 
da epidemia.

Nesta quarta-feira (29) e sexta-feira (31), 
a União Europeia vai enviar dois aviões 
para repatriar 250 franceses e outros 100 
cidadãos europeus que solicitem sair de 
Wuhuan. A cidade chinesa está em qua-
rentena e isolada do mundo desde a passa-
da quinta-feira (23).

A situação é particularmente grave para 
quase 5 mil africanos que estudam na ci-
dade e que não têm grandes esperanças de 
regressar a casa em breve. Queixam-se de 
falta de apoio das embaixadas e dizem sen-
tir-se numa prisão.

A estudante guineense Jéssica Mendes Sil-
va pede ajuda para deixar Wuhuan, mesmo 
que seja para deslocar-se a outra cidade da 
China. “Só queremos sair daqui. Nem dá para 
receber comida. Não há comida, para com-
prar é difícil. Há uma semana, o meu país não 
consegue mandar dinheiro porque os bancos 
estão fechados. Estamos aflitos”, explica.

Em resposta a queixas semelhantes de es-
tudantes angolanos na China, a Embaixada 
de Angola no país emitiu um comunicado 
informando que está em contato permanen-
te com os cerca de 50 estudantes residentes 
em Wuhan. Devido à quarentena decretada, 
no entanto, afirma que não existe “nenhu-
ma forma para a canalização de ajudas par-
ticulares àquela região da China e nenhuma 
das embaixadas conseguiu fazê-lo”.

Cerca de 13 estudantes cabo-verdianos 
na cidade poderão ter oportunidade de re-
gressar em breve ao seu país, segundo o di-
retor do Serviço de Vigilância e Resposta às 
Epidemias de Cabo Verde. Domingos Tei-
xeira disse que o país pretende contar com 
apoio de Portugal para retirar os seus cida-
dãos de Wuhan e já está a ser desenvolvido 
um plano para o efeito.

DW/MS

Bruxelas vai apresentar nova Estratégia 
com África e quer fechar acordo
A Comissão Europeia liderada por Ur-
sula von der Leyen propõe-se apresen-
tar este ano uma nova Estratégia com 
África e “fechar” rapidamente o novo 
acordo de parceria entre União Euro-
peia e os países da África, Caraíbas e 
Pacífico (ACP).

O novo executivo comunitário 
que tomou posse em dezembro 
passado adotou e apresentou na 

quarta-feira (29), em Bruxelas, o seu 
programa de trabalho para 2020, que 
define as iniciativas que a Comissão vai 
levar a cabo este ano para concretizar as 
orientações políticas fixadas por Von de 
Leyen, com África a surgir em plano de 
destaque no capítulo de “uma Europa 
mais forte na cena mundial”, uma das 
suas seis “ambições principais”.

De acordo com o programa de trabalho 
adotado na quarta-feira (29) pelo colégio 
de Von der Leyen, “uma Europa mais 
forte no mundo significa trabalhar lado a 
lado” com os seus vizinhos e parceiros, 
“e neste espírito, a Comissão e o Alto Re-
presentante [da UE para a Política Exter-

na, Josep Borrell] vão desenvolver uma 
nova Estratégica com África abrangente, 
para estimular as relações económicas, 
criar postos de trabalho em ambos os 
continentes e aprofundar a parceria em 
todos os setores”.

A nova estratégia, que a Comissão se 
propõe apresentar ainda no primeiro tri-
mestre deste ano, deverá assim já estar 
pronta para ser colocada sobre a mesa na 
próxima cimeira UE-África, que deverá 
ter lugar no segundo semestre do ano, 
durante a presidência alemã do Conselho 
da União Europeia, sendo que as relações 
com África serão também uma das prio-
ridades da presidência portuguesa no 
primeiro semestre de 2021.

Por outro lado, a «Comissão Von der 
Leyen» indica que vai trabalhar no sen-
tido de “completar as negociações sobre 
um novo Acordo de Parceria entre a UE 
e os países ACP, para substituir o Acordo 
de Cotonou que expira no final de feve-
reiro” próximo.

NM/MS

Joalheira do marido de Isabel dos Santos 
anunciou falência
A joalheira De Grisogono, detida parcial-
mente por Sindika Dokolo, marido da em-
presária Isabel dos Santos, anunciou esta 
quarta-feira (29) que entrou em falência, 
depois de não ter conseguido encontrar 
um comprador e perante a acumulação 
de dívidas.

De acordo com a imprensa suíça, a 
decisão foi anunciada esta quar-
ta-feira (29) aos 65 trabalhadores 

na fábrica de Plan-les-Ouates, na Suíça, e 
surge na sequência da divulgação, por um 
consórcio internacional de jornalistas, da 
utilização de dinheiro público angolano 
nesta joalheira.

Em entrevista à agência Lusa, o Procu-
rador-Geral de Angola, Hélder Pitta Grós, 
admitiu que entre os processos em investi-
gação está o financiamento com dinheiros 
públicos da empresa pública de diamantes 
Sodiam (200 milhões de dólares, 180 mi-
lhões de euros) para a compra da joalheira 
De Grisogono.

No despacho-sentença que determinou o 
arresto de bens de Isabel dos Santos, divul-
gado no final do ano passado, é dito que em 
audiência de produção de prova, ouvidas as 
testemunhas, resultou provado, entre ou-
tros factos, que, em agosto de 2010, o exe-
cutivo angolano, chefiado então por José 
Eduardo dos Santos, decidiu comercializar 
diamantes angolanos no exterior do país.

Ficou também provado que “o antigo 

presidente da República decidiu inves-
tir numa empresa suíça - De Grisogono/
Joalharia de Luxo - que se encontrava em 
falência técnica em virtude de uma dívida 
para com os bancos UBS-Banco Cantonale 
de Genebra e BCV”.

Segundo a providência cautelar de ar-
resto, ficou igualmente provado que José 
Eduardo dos Santos decidiu comprar a dí-
vida da sociedade De Grisogono/Joalharia 
de Luxo junto dos bancos e “oferecer o ne-
gócio a Isabel dos Santos e Sindika Dokolo, 
sua filha e genro”.

JN/MS
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Detida no Brasil mulher que tentava 
embarcar com cocaína para Portugal
A polícia brasileira informou esta se-
gunda-feira (27) que prendeu no pas-
sado sábado (25) uma cidadã romena 
que tentava embarcar para Portugal, 
através do Aeroporto Internacional de 
São Paulo, com três quilogramas de 
cocaína ocultos na bagagem.

Segundo as autoridades, a mulher 
foi intercetada no momento do 
‘check-in’, tendo sido encontrada 

droga escondida dentro de “embalagens 
de lençóis e pó de café”.

Ainda no sábado (25), outras três ou-
tras pessoas foram presas na posse de es-
tupefacientes no mesmo aeroporto.

Um homem, nacional da Letónia, que 
pretendia embarcar para Addis Abeba, 
na Etiópia, tinha dois quilogramas de co-
caína escondidos no fundo falso da sua 
mochila. Ainda no mesmo voo, mais de 
13 quilogramas do mesmo estupefacien-

te estavam ocultos em solas de calçado, 
dentro da mala de um nigeriano, que 
estava no Brasil beneficiado pela Lei do 
Refúgio, de acordo com a polícia.

Uma brasileira que pretendia embar-
car para Joanesburgo, na África do Sul, 
foi também presa pelos agentes da Polícia 
Federal, com quase quatro quilogramas 
de cocaína ocultos na bagagem de mão.

Já no dia seguinte, domingo (26), igual-
mente no Aeroporto Internacional de São 
Paulo, um cidadão alemão que pretendia 
embarcar para Zurique, na Suíça, com 
mais de cinco quilogramas de cocaína, foi 
preso pelas autoridades brasileiras.

A Polícia Federal informou que os 
presos foram conduzidos para cadeias 
estaduais, onde ficarão a aguardar o de-
senvolvimento dos respetivos processos 
criminais.

JN/MS

Brasil investiga nove casos suspeitos 
de coronavírus, três deles em São Paulo
Ministério da Saúde informa que fará 
boletins diários para acompanhar a dis-
seminação da doença no país até que a 
situação se estabilize. 

Ainda não há nenhum caso confir-
mado de coronavírus no Brasil, mas 
o MInistério da Saúde monitora 

suspeitas em seis Estados: São Paulo, San-
ta Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Paraná e Ceará. O secretário-executivo do 
Ministério, João Gabbardo dos Reis, e o se-
cretário de Vigilância Sanitária, Wander-
son de Oliveira, divulgaram em entrevista 
realizada na tarde desta quarta-feira (29) 
que o Governo monitora nove casos sus-
peitos de coronavírus em território brasi-
leiro. Três deles são em São Paulo, dois em 
Santa Catarina, um em Minas Gerais, um 
no Rio de Janeiro, um no Paraná e outro no 
Ceará. Nenhum deles está confirmado. O 
Ministério acompanha o desenvolvimento 
da transmissão da doença no mundo junto 
com a Organização Mundial da Saúde e de-
verá fazer boletins diários para atualizar as 
suspeitas até que a situação se estabilize, o 
que, segundo o secretário executivo, “não 
deve acontecer rapidamente”.

O Ministério da Saúde foi notificado por 
órgãos estaduais e municipais de 33 possí-
veis situações de infecção do coronavírus 
no Brasil, mas 24 delas foram descartadas 
após análises laboratoriais e consultas mé-
dicas. Os casos suspeitos englobam pessoas 
que apresentaram sintomas de dificuldade 
respiratória e febre e que tenham viajado 
ao exterior recentemente. Como o Minis-
tério ainda não tem elementos para pro-
jetar a evolução de uma epidemia, a deci-
são por enquanto é observar como o vírus 
se comporta fora da China antes de tomar 
qualquer medida drástica. A classificação 
dos casos suspeitos pode ser alterada com o 
tempo e, por isso, Gabbardo promete atua-
lizações todos os dias sobre a situação.

O verão brasileiro torna a probabilida-
de de circulação da doença no país “mui-
to pouco provável” na avaliação de Wan-
derson de Oliveira. A situação é oposta à 
da China, polo epidêmico onde já foram 
confirmadas 169 mortes, e à dos Estados 
Unidos, que têm mais de 100 casos suspei-
tos, ambos atravessando o inverno. Ainda 
assim, os secretários fazem a ressalva de 
que o Brasil “se colocará como parte do 
esforço global de resposta ao coronavírus 
pelo mundo” e que a situação não deve se 
estabilizar de forma rápida.

Por enquanto, as principais recomenda-
ções feitas pelo Ministério da Saúde são de 
que os brasileiros evitem viajar para a Chi-
na. “Normalmente, as viagens são para tu-
rismo ou negócios, que são situações con-
tornáveis e não urgentes”, afirma Oliveira. 
Segundo dados da Polícia Federal, 15.000 
pessoas chegaram ao Brasil vindas da Chi-
na em novembro e dezembro do ano passa-
do, uma média de 250 viajantes por dia. O 
Governo não impedirá a entrada de pessoas 
vindas do lugar onde a epidemia começou, 
mas Gabbardo acredita que essa quantida-
de diminuirá com as recomendações brasi-
leiras e chinesas para que a população não 
viaje entre os países.

Por fim, Oliveira confirma que 27 labo-
ratórios médicos no Brasil estão capaci-
tados atualmente para realizar o teste es-
pecífico de identificação do coronavírus, 
mas cinco deles não contam com profis-
sionais qualificados para o exame. Os ou-
tros 22, segundo o secretário, são capazes 
de fazer centenas de testes simultâneos. 
O tempo mínimo para obter o resultado 
do teste é de sete dias, mas é necessário 
que o infectado faça exames para outras 
doenças respiratórias antes do específico 
para detectar o coronavírus.
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Atriz Regina Duarte aceita convite 
para secretária da Cultura do Brasil
A atriz brasileira Regina Duarte confir-
mou, esta quarta-feira (29), que aceitou o 
convite proposto pelo Presidente do país, 
Jair Bolsonaro, para chefiar a Secretaria 
Especial da Cultura, após a exoneração 
do antecessor que parafraseou um dis-
curso nazi.

Na tarde de quarta-feira (29), à saída 
de um encontro com Jair Bolsona-
ro no Palácio do Planalto, local de 

trabalho da Presidência da República, em 
Brasília, Regina Duarte foi questionada por 
jornalistas se tinha aceitado o convite do 
chefe de Estado, tendo respondido “sim”.

“Sim (...). Só que agora vão correr os pro-
clamas antes do casamento”, respondeu a 
atriz, numa referência a metáforas de noi-
vado que têm sido usadas por Regina Duarte 
e por Bolsonaro, para se referirem ao perío-
do de testes que a brasileira pretendeu efe-
tuar antes de dar uma resposta ao convite.

O edital de Proclamas é um documento 
que o cartório emite quando os noivos dão 
entrada no casamento civil.

A atriz, confessa apoiante de Bolsonaro, 
desembarcou em Brasília ao início da tar-
de de quarta-feira (29), mas na ocasião não 
deu detalhes à imprensa local, afirmando 
que havia um protocolo a ser seguido e que 
não poderia falar sobre o assunto.

Contudo, ao final da tarde, decidiu con-
firmar que será a nova secretária da Cultura 
do país sul-americano.

Já o chefe de Estado declarou, ao final da tar-
de, que está tudo “encaminhado” com a atriz.

“Está tudo certo, está encaminhado. Ela 
[Regina Duarte] está a acertar umas ques-
tões pessoais”, indicou Bolsonaro, citado 
pelo jornal O Globo.

Na rede social Twitter, o ministro do Tu-
rismo do Brasil, Marcelo Álvaro Antônio, es-
creveu que a Cultura do país “terá ainda mais 
voz” com a presença da atriz no Governo.

“Está quase na hora, Regina Duarte. Fal-
tam detalhes para [a] ter ao nosso lado no 
Governo do Presidente Jair Bolsonaro. Que 
os proclamas antes do casamento corram o 

mais rápido possível. Tenho certeza de que 
a Cultura terá ainda mais voz e vez com o 
seu trabalho”, indicou o responsável pela 
pasta do Turismo.

Contudo, para que Regina Duarte integre 
efetivamente o executivo do Brasil, a sua 
nomeação ainda terá de ser publicada no 
Diário Oficial da União.

Regina Duarte foi convidada para o cargo 
em 17 de janeiro, no mesmo dia em que Ro-
berto Alvim foi demitido da Secretaria da 
Cultura por ter parafraseado partes de um dis-
curso do ministro da Propaganda nazi, Joseph 
Goebbels, gerando uma onda de protestos.

A atriz ganhou fama em vários paí-
ses como protagonista de “Malu Mulher” 
(1979), uma das séries de maior sucesso no 
Brasil, e na qual interpretou uma jornalista 
divorciada que tentava ganhar a vida so-
zinha, e que na época lidava com questões 
nunca discutidas na televisão, como sexo, 
aborto ou drogas.

Regina Duarte participou ainda em no-
velas de grande sucesso em Portugal como 
“Roque Santeiro”, “História de Amor” e 
“Páginas da Vida”.

Politicamente, a artista apoiou publica-
mente a eleição dos presidentes Fernando 
Collor (1990-1992) e Fernando Henrique 
Cardoso (1995-2002), que derrotaram o lí-
der de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva, 
em três eleições consecutivas.

Porém, a sua posição nunca foi tão cla-
ra como em 2002, quando Regina Duarte 
apoiou o então candidato conservador José 
Serra e, numa propaganda da sua campa-
nha eleitoral, cunhou o ‘slogan’ “estou 
com medo”, numa referência a uma even-
tual, e posteriormente confirmada, vitória 
de Lula da Silva nas presidenciais.

Em 2018, a atriz declarou o seu apoio a 
Bolsonaro e, durante a campanha, visitou o 
agora chefe de Estado na sua residência no 
Rio de Janeiro, enquanto o político recupe-
rava de uma facada que sofreu durante um 
comício eleitoral.
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T H E  W I S D O M
O F  W E A LT H

The Wisdom of Wealth is here to give you 
fundamental financial knowledge that 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 falam-
-nos da nova linha de roupa exclusiva 
e edição limitada lançada por Brad Pitt, 
mostram-nos um casamento que não 
deixou de acontecer mesmo quando um 
vulcão bem perto estava prestes a en-
trar em erupção, contam-nos a história 
de um homem que esteve três semanas 
num deserto no gelo do Alasca 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 9:30 pm

Sab 18h

Seg-Sex 10h

Sab 14h30

Sex 18h

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

Sat 10pm

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

Portuguesa e cabo-verdiana ao mesmo 
tempo, mas com o coração no mundo, 
Sara Tavares é reconhecida como uma 
das melhores vozes femininas da co-
munidade lusófona.

Gisela João está hoje entre os maiores 
nomes da música portuguesa, apre-
sentando um fado contemporâneo sem 
desvios nem artifícios.

Dom 17h

Quando saiu de Penafiel o objetivo era 
emigrar para os EUA, mas o destino 
trocou-lhe as voltas e Rogério Vieira 
acabou por ficar no Canadá. O pre-
sidente da Associação 25 de abril de 
Toronto é um homem patriota que de-
fende que a liberdade é o bem mais 
precioso do mundo.

Sab 16h

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

Stella Jurgen visits The Interior Design 
Show 2020 at the Metro Convention 
Centre. Thank you to the designer Dar-
lene Janeiro for the guided tour. We 
visited the booths of Monogram Cana-
da (appliances), Miralis (kitchens), Kro-
vblit (artist), Trifold Creative, M.R. Walls 
Mario Romano (artist), IDY Space, Style-
garage (furniture), Woodcraft (furniture), 
SM-London (furniture) and the Edible 
Futures exhibition. Be inspired by Stel-
la’s Studio on Camões 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.

We will be investigating further into the 
Ford automotive dynasty and never before 
seen artifacts and relics that Mr. Terra will 
share with us from his private collection.

He will give us in-depth facts and legend-
ary stories behind these one of a kind 
never before seen items. He will also be 
sharing with us some items from the past 
that have interesting story lines and mys-
tic auras about these particular treasures. 
You will be pleasantly surprised by what 
you will be seeing on the next episode of 
Forgotten Treasures.

Muita animação, juntando a melhor 
música para o seu regresso a casa e 
uma variedade de informações 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

Joseph Tito of The Dad Diaries will be our 
exclusive guest, he will share with us his 
amazing story of his trials and tribulations 
of being a single gay man becoming a fath-
er of twin girls.

We will chronicle his globe-trotting ad-
ventures that will take us from Kenya and 
many other countries that he has managed 
to successfully be an influence trend setter.

Television producing, content director to jet 
setting model, Mr. Tito’s conversation will 
be something you won’t want to miss.

Está sempre a sentir-se cansado? No 
Body & Soul desta semana vamos des-
cobrir porquê e ajudá-lo a criar hábitos 
que transformarão aquele cansaço per-
sistente num ciclo de energia e vitalida-
de! Não perca ainda mais um episódio 
da rubrica Nutrição Com Coração, pela 
Ana Bravo.

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

Seg-Sex 18h

Sun 9pm

Seg-Sex 7h

Sat 9pm Dom 16h

Todos os anos em fevereiro, os canadianos 
são convidados a participar nas festivida-
des e eventos do Black History Month, que 
honram o legado dos canadianos negros, 
do passado e do presente.
Esta semana o Espaço Mwangolé irá lem-
brar também esta celebração.

Dom 18h30

Esta semana, Carmo Monteiro traz-nos 
o 36º Aniversário do Rancho Folclórico 
da Casa da Madeira de Toronto, o único 
rancho folclórico a representar aquele 
arquipélago no Canadá e a Festa das 
Amigas, que junta mais de 1000 mu-
lheres de todas as idades num ambien-
te de solidariedade para angariação de 
fundos que revertem a favor do Prin-
cess Margaret Cancer Centre, o maior 
centro de investigação científica para a 
cura do cancro do Canadá e o quinto 
maior do mundo.

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.

O ator, conhecido do grande público por 
ser também o apresentador do progra-
ma televisivo “O preço certo”, Fernando 
Mendes, plantou uma árvore, na Mata 
Nacional do Bussaco que tem vindo 
a ser reflorestada com o contributo de 
uma série de figuras públicas.

Os amigos de Ricardinho defrontaram os 
amigos de Luís Amado num encontro em 
que os vencedores foram a Associação 
Joãozinho (ala pediátrica do Hospital S. 
João do Porto) e a Associação de Apoio à 
Criança - Operação Nariz Vermelho.

Apresentador: Manuel DaCosta 
Convidados: Lenita Lopes e Vince Nigro 

• Resumo político da semana

•  Análise do editorial do Milénio Stadium

• Os desafios da parentalidade – vida 
profissional vs filhos; os efeitos das 
greves dos professores nas famílias 

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, 5 DE FEVEREIRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Espaço Mwangolé

09h30 Espaço Comunidade

10h00 Conneting You

10h30 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Wisdom of Wealth 

16h00 Roundtable

17h00 Stella’s Studio

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Forgotten Treasures

20h30 Here’s The Thing

21h00 Caminhos Da História

21h30 Timeline

22h30 It´s Showtime

23h00 Portugal À Vista

23h30 Body & Soul

00h00 Camões TV Magazine

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 6 DE FEVEREIRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Conneting You

10h30 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Espaço Mwangolé

16h00 Timeline

17h00 Forgotten Treasures

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Espaço Mwangolé

20h30 Espaço Comunidade 

21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth 

22h00 Stella’s Studio

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

23h30 Espaço Comunidade 

00h00 We Need To Talk

01h00 It´s Showtime

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA, 7 DE FEVEREIRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 Conneting You

10h30 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Espaço Comunidade 

16h00 Nós Por Cá 

16h30 Forgotten Treasures

17h00 Body & Soul

17h30 Musicbox

18h00 Roundtable

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Stella’s Studio

20h30 Wisdom of Wealth

21h00 Caminhos Da História

21h30 It´s Showtime

22h00 Espaço Mwangolé

22h30 Timeline

23h30 Forgotten Treasures

00h00 Here’s The Thing

00h30 Wisdom of Wealth

01h00 Stella’s Studio

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SÁBADO, 1 DE FEVEREIRO
 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 Colónia no Sonho - Documentário

20h30 Napalm Girl - Entrevista Joana Leal

 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, 2 DE FEVEREIRO
 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 O Anno do Cyclone - Documentário

 21h00 Stella’s Studio

 21h30 Forgotten Treasures

 22h00 Timeline

 23h00 We Need To Talk

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

SEGUNDA, 3 DE FEVEREIRO 
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Espaço Comunidade

 09h00 Caminhos Da História

09h30 Body & Soul

10h00 Conneting You

10h30 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Estação de Serviço

16h00 Espaço Mwangolé

16h30 Glitter Show

17h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Body & Soul

20h30 Portugal à Vista

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, 4 DE FEVEREIRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Conneting You

10h30 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Nós Por Cá 

16h00 Espaço Comunidade

16h30 Portugal À Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Timeline



Sab 15h

Seg-Sex 11h

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

The Wisdom of Wealth is here to give you 
fundamental financial knowledge that 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 falam-
-nos da nova linha de roupa exclusiva 
e edição limitada lançada por Brad Pitt, 
mostram-nos um casamento que não 
deixou de acontecer mesmo quando um 
vulcão bem perto estava prestes a en-
trar em erupção, contam-nos a história 
de um homem que esteve três semanas 
num deserto no gelo do Alasca 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 9:30 pm

Sab 18h

Seg-Sex 10h

Sab 14h30

Sex 18h

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

Sat 10pm

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

Portuguesa e cabo-verdiana ao mesmo 
tempo, mas com o coração no mundo, 
Sara Tavares é reconhecida como uma 
das melhores vozes femininas da co-
munidade lusófona.

Gisela João está hoje entre os maiores 
nomes da música portuguesa, apre-
sentando um fado contemporâneo sem 
desvios nem artifícios.

Dom 17h

Quando saiu de Penafiel o objetivo era 
emigrar para os EUA, mas o destino 
trocou-lhe as voltas e Rogério Vieira 
acabou por ficar no Canadá. O pre-
sidente da Associação 25 de abril de 
Toronto é um homem patriota que de-
fende que a liberdade é o bem mais 
precioso do mundo.

Sab 16h

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

Stella Jurgen visits The Interior Design 
Show 2020 at the Metro Convention 
Centre. Thank you to the designer Dar-
lene Janeiro for the guided tour. We 
visited the booths of Monogram Cana-
da (appliances), Miralis (kitchens), Kro-
vblit (artist), Trifold Creative, M.R. Walls 
Mario Romano (artist), IDY Space, Style-
garage (furniture), Woodcraft (furniture), 
SM-London (furniture) and the Edible 
Futures exhibition. Be inspired by Stel-
la’s Studio on Camões 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.

We will be investigating further into the 
Ford automotive dynasty and never before 
seen artifacts and relics that Mr. Terra will 
share with us from his private collection.

He will give us in-depth facts and legend-
ary stories behind these one of a kind 
never before seen items. He will also be 
sharing with us some items from the past 
that have interesting story lines and mys-
tic auras about these particular treasures. 
You will be pleasantly surprised by what 
you will be seeing on the next episode of 
Forgotten Treasures.

Muita animação, juntando a melhor 
música para o seu regresso a casa e 
uma variedade de informações 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

Joseph Tito of The Dad Diaries will be our 
exclusive guest, he will share with us his 
amazing story of his trials and tribulations 
of being a single gay man becoming a fath-
er of twin girls.

We will chronicle his globe-trotting ad-
ventures that will take us from Kenya and 
many other countries that he has managed 
to successfully be an influence trend setter.

Television producing, content director to jet 
setting model, Mr. Tito’s conversation will 
be something you won’t want to miss.

Está sempre a sentir-se cansado? No 
Body & Soul desta semana vamos des-
cobrir porquê e ajudá-lo a criar hábitos 
que transformarão aquele cansaço per-
sistente num ciclo de energia e vitalida-
de! Não perca ainda mais um episódio 
da rubrica Nutrição Com Coração, pela 
Ana Bravo.

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

Seg-Sex 18h

Sun 9pm

Seg-Sex 7h

Sat 9pm Dom 16h

Todos os anos em fevereiro, os canadianos 
são convidados a participar nas festivida-
des e eventos do Black History Month, que 
honram o legado dos canadianos negros, 
do passado e do presente.
Esta semana o Espaço Mwangolé irá lem-
brar também esta celebração.

Dom 18h30

Esta semana, Carmo Monteiro traz-nos 
o 36º Aniversário do Rancho Folclórico 
da Casa da Madeira de Toronto, o único 
rancho folclórico a representar aquele 
arquipélago no Canadá e a Festa das 
Amigas, que junta mais de 1000 mu-
lheres de todas as idades num ambien-
te de solidariedade para angariação de 
fundos que revertem a favor do Prin-
cess Margaret Cancer Centre, o maior 
centro de investigação científica para a 
cura do cancro do Canadá e o quinto 
maior do mundo.

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.

O ator, conhecido do grande público por 
ser também o apresentador do progra-
ma televisivo “O preço certo”, Fernando 
Mendes, plantou uma árvore, na Mata 
Nacional do Bussaco que tem vindo 
a ser reflorestada com o contributo de 
uma série de figuras públicas.

Os amigos de Ricardinho defrontaram os 
amigos de Luís Amado num encontro em 
que os vencedores foram a Associação 
Joãozinho (ala pediátrica do Hospital S. 
João do Porto) e a Associação de Apoio à 
Criança - Operação Nariz Vermelho.

Apresentador: Manuel DaCosta 
Convidados: Lenita Lopes e Vince Nigro 

• Resumo político da semana

•  Análise do editorial do Milénio Stadium

• Os desafios da parentalidade – vida 
profissional vs filhos; os efeitos das 
greves dos professores nas famílias 

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, 5 DE FEVEREIRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Espaço Mwangolé

09h30 Espaço Comunidade

10h00 Conneting You

10h30 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Wisdom of Wealth 

16h00 Roundtable

17h00 Stella’s Studio

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Forgotten Treasures

20h30 Here’s The Thing

21h00 Caminhos Da História

21h30 Timeline

22h30 It´s Showtime

23h00 Portugal À Vista

23h30 Body & Soul

00h00 Camões TV Magazine

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 6 DE FEVEREIRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Conneting You

10h30 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Espaço Mwangolé

16h00 Timeline

17h00 Forgotten Treasures

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Espaço Mwangolé

20h30 Espaço Comunidade 

21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth 

22h00 Stella’s Studio

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

23h30 Espaço Comunidade 

00h00 We Need To Talk

01h00 It´s Showtime

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA, 7 DE FEVEREIRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 Conneting You

10h30 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Espaço Comunidade 

16h00 Nós Por Cá 

16h30 Forgotten Treasures

17h00 Body & Soul

17h30 Musicbox

18h00 Roundtable

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Stella’s Studio

20h30 Wisdom of Wealth

21h00 Caminhos Da História

21h30 It´s Showtime

22h00 Espaço Mwangolé

22h30 Timeline

23h30 Forgotten Treasures

00h00 Here’s The Thing

00h30 Wisdom of Wealth

01h00 Stella’s Studio

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SÁBADO, 1 DE FEVEREIRO
 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 Colónia no Sonho - Documentário

20h30 Napalm Girl - Entrevista Joana Leal

 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, 2 DE FEVEREIRO
 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 O Anno do Cyclone - Documentário

 21h00 Stella’s Studio

 21h30 Forgotten Treasures

 22h00 Timeline

 23h00 We Need To Talk

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

SEGUNDA, 3 DE FEVEREIRO 
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Espaço Comunidade

 09h00 Caminhos Da História

09h30 Body & Soul

10h00 Conneting You

10h30 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Estação de Serviço

16h00 Espaço Mwangolé

16h30 Glitter Show

17h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Body & Soul

20h30 Portugal à Vista

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, 4 DE FEVEREIRO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Conneting You

10h30 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Nós Por Cá 

16h00 Espaço Comunidade

16h30 Portugal À Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Timeline



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



Suplemento 
Desportivo

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

416.459.2007 
Candido@CandidoFaria.ca 
www.CandidoFaria.ca

RE/MAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!

Como evitar 9 erros frequentes que se cometem 
antes de comprar uma casa
Evite pagar muito ao comprar uma casa

Comprar uma casa é um grande investimento, independentemente da forma como o vemos. 
Mas para muitos compradores de casas, é um processo ainda mais caro do que o necessário, 
porque muitos são vítimas de, pelo menos, alguns dos erros usuais e dispendiosos que os 
fazem pagar demais pela casa que desejam. Isto significa muitas vezes perder a casa dos 
seus sonhos e ficar com outra que não gosta tanto, ou pior ainda, comprar a casa errada para 
as suas necessidades.

Uma abordagem sistematizada do processo de compra da casa pode ajudá-lo a evitar essas 
armadilhas comuns, permitindo não apenas reduzir custos, mas também comprar a casa 
certa para si!

Eu estou aqui precisamente para garantir que esses erros não acontecem, ajudando-o neste 
processo, para que não lhe saia mais caro do que precisa ser.

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

O leão em ascensão e o tombo do Famalicão

Quatro pontos-chave resumem a vitória 
do Sporting, por 1-0, sobre o Marítimo: as 
bancadas despidas de Alvalade, a lesão 
de Luiz Phellype, a estreia de Sporar e os 
dois golos anulados aos leões pelo VAR.

Já se haviam jogado os primeiros 15 minu-
tos da partida quando Sporar entrou para 
o lugar do lesionado Luiz Phellype. Aos 

19’, já depois de algumas jogadas leoninas 
de perigo, Coates, qual acrobata, introduziu 
a bola na baliza de Amir, mas viu o lance ser 
invalidado pelo VAR. Aos 53’ Rafael Cama-
cho viu seu golo ser também invalidado pelo 
VAR - a noite parecia querer seguir a máxima 
“à terceira é de vez”...  

Depois de Bruno Fernandes enviar uma 
bola ao ferro, o golo (a contar) chegou fi-
nalmente. O recém-entrado Jovane cru-
zou, Bruno Fernandes não chegou a tempo, 
mas Cristian Borja não desperdiçou a opor-
tunidade, fuzilando o guardião insular. 

Terá esta vitória restaurado a fé dos 
adeptos leoninos? Veremos como corre a 
deslocação a Braga na próxima jornada.

Convém referir, no entanto, que, mate-
maticamente, o Sporting não estaria onde 
está se o Famalicão não tivesse “facilita-
do”. Da marca dos onze metros, Lincoln 
marcou o único golo da partida que valeu 
os três pontos ao Santa Clara. Os açorianos 

estiveram, de facto, melhores na primei-
ra parte e souberam gerir a vantagem. De 
referir, no entanto, que o VAR da partida, 
Cláudio Pereira, reconheceu entretanto 
que esta grande penalidade foi um erro da 
sua responsabilidade.

A única goleada desta jornada tem o ca-
rimbo do Vitória de Setúbal: venceu por 
3-0 em Tondela. Carlinhos (14’), Zequinha 
(31’) e Guedes (49’) construíram a vitória 
sadina e possibilitaram a ascensão ao oita-
vo lugar da I Liga, com 25 pontos. 

Quem também termina a ronda com 25 
pontos é um outro Vitória… o de Guima-
rães. Este, por seu turno, não fez jus ao 
nome e foi incapaz de derrubar (apesar 
de bem ter tentado), no Estádio D. Afon-
so Henriques, o Rio Ave. Diego Lopes, aos 
38’, e Matheus Reis, aos 40’, apontaram os 
tentos dos vilacondenses. João Pedro foi 
quem marcou pelos conquistadores. 

O Belenenses bateu o Portimonense por 
2-1 - golos de Silvestre Varela (42’), Nilton 
Varela (50’) e Dener (84’) -, na estreia de 
Bruno Lopes no comando dos algarvios. 
Os azuis interrompem assim uma série de 
quatro derrotas consecutivas e Petit al-
cançou o seu primeiro triunfo enquanto 
treinador da equipa.

Bruno Lage pediu que a sua equipa en-
trasse “a mil” em Paços de Ferreira e os 
seus jogadores não fizeram a coisa por 
menos. No jogo que opôs castores e águias 
não faltou garra, intensidade e velocidade 
- principalmente graças ao “suspeito do 
costume”, Rafa.

O Benfica entrou melhor em jogo e des-

de cedo foi somando diversas oportunida-
des que por pouco não resultaram em golo 
- de facto, Pizzi chegou a introduzir a bola 
na baliza pacense aos 18’, mas Manuel Oli-
veira anulou o lance por fora de jogo.

A equipa da casa não se acanhou peran-
te o líder da prova: apostou sobretudo no 
contra-ataque e também soube dar traba-
lho à defesa benfiquista. 

Aos 38’, Rafa, servido por Rúben Dias, 
arrancou em direção à baliza de Ricardo Ri-
beiro, fintou Baixinho e abriu o marcador.

O Benfica viria a ampliar vantagem por 
intermédio de Vinícius, aos 47’: a jogada 
começa num grande passe em profundi-
dade de Ferro, e Rafa, que continuava “a 
mil”, correu em direção ao alvo e o avan-
çado brasileiro só teve de encostar. 

O Benfica ainda voltou a marcar - no-
vamente Vinícius -, mas mais uma vez o 
tento foi anulado por fora de jogo do bra-
sileiro. Também Seferovic teve nos pés 
a chance de fazer o 3-0, mas atirou por 
cima. A 15.ª vitória consecutiva do Benfica 
mantém a distância de sete pontos para o 
FC Porto, que venceu o Gil Vicente por 2-1 
no Estádio do Dragão.

Os fantasmas que têm vindo a assombrar 
a equipa de Sérgio Conceição ainda fize-
ram das suas nesta partida: já em cima do 
período de descanso e já depois de ambas 
as equipas terem construído boas opor-
tunidades, os gilistas chegaram ao golo. 
Numa jogada de contra-ataque, a equipa 
de Barcelos aproveitou-se da momentâ-
nea desorganização portista - Fernando 
Fonseca cruzou e Sandro Lima cabeceou 

a bola para o fundo das redes, deixando 
Marchesin muito mal na fotografia.

Foram precisos apenas dois minutos e 
um cruzamento teleguiado de Uribe para 
que Marcano chegasse, também “à cabe-
çada”, ao empate. Já na segunda parte, à 
passagem do minuto 56, Romário Baró en-
tregou a bola a Sérgio Oliveira que, por sua 
vez, guiou a bola para onde queria. Estava 
feito o 2-1 no Estádio do Dragão.

Perto dos 80’ de jogo, João Afonso fez falta 
sobre Uribe, o que lhe valeu o segundo car-
tão amarelo e consequente expulsão. A jogar 
contra 10, os azuis e brancos ainda tentaram 
aumentar a vantagem mas sem sucesso.

A equipa de Vítor Oliveira é 9.º, com os 
mesmos 22 pontos do Boavista, 10.º, que 
venceu em Vila das Aves por 1-0.

O golo solitário foi apontado pelo brasi-
leiro Cassiano, aos 12’.  Com esta derrota, 
o Aves permanece, sem surpresas, no fun-
do da tabela, com nove pontos.

Ruben Amorim continua a percorrer 
uma estrada plena de sucessos - o Braga 
garantiu o quinto lugar, após vencer em 
Moreira de Cónegos por duas bolas a uma. 
Francisco Trincão (8’) e Rui Fonte (10’) 
marcaram pelos arsenalistas, enquanto 
que Rosic reduziu pelos cónegos aos 71’. 

Ainda antes do apito final, no oitavo 
minuto de compensação, João Novais viu 
vermelho direto e falhará, por isso, a re-
cepção ao Sporting.

A equipa comandada por Ricardo Soares - 
que já não vence há quatro jornadas - termi-
na esta ronda em 14.º lugar, com 18 pontos.

Inês Barbosa
Opinião
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O Vitória de Setúbal garantiu no passado 
domingo (26) um excelente triunfo (3-0), 
frente ao Tondela, no Estádio João Car-
doso. Com a soma dos três pontos, subiu 
ao oitavo lugar da classificação.

Na primeira parte, os sadinos chega-
ram à vantagem aos 14 minutos, por 
Carlinhos, após ser servido por Gue-

des. Pouco depois, aos 31, Zequinha aumen-

tou a diferença no marcador, com um rema-
te de pé direito que entrou junto ao poste.

No segundo período, Guedes fez o tercei-
ro, aproveitando o desnorte na defesa do 
adversário. Foi apenas a segunda vez, neste 
campeonato, que o V. Setúbal marcou mais 
do que um golo numa partida. Já o Tondela 
somou o quinto jogo sem vencer.

JN/MS

O Belenenses SAD derrotou, no passado 
domingo (26), no Jamor, o Portimonen-
se, por 2-1. Numa partida entre aflitos, a 
equipa de Petit garantiu a sua primeira 
vitória após um ciclo de quatro derrotas 
consecutivas.

O primeiro golo da partida foi obtido 
por Silvestre Varela, aos 43 minu-
tos, num lance em que surgiu isola-

do após excelente passe de André Santos. 
No reinício, os azuis voltaram a marcar, 
desta vez por Nilton Varela, num pontapé 
em que não deixou cair a bola.

Os algarvios, agora liderados por Bru-
no Lopes - António Folha saiu na última 
semana - reduziram, aos 84, por Dener. 
A equipa mantém-se abaixo da linha de 
água, com apenas 14 pontos.

JN/MS

O Sporting oficializou esta quarta-feira 
(29) a saída de Bruno Fernandes para o 
Manchester United num comunicado à 
CMVM. O português deixa os leões duas 
épocas e meia depois.

Negócio fechado: Bruno Fernandes já 
não é jogador do Sporting. A gran-
de novela deste mercado de trans-

ferências teve fim esta quarta-feira (29), 
com o clube de Alvalade a emitir um co-
municado a dar conta da saída do médio e 
dos valores do negócio.

A transferência do agora ex-capitão 
dos leões vai render 55 milhões de euros 
aos cofres de Alvalade, ao qual acresce 
um valor máximo variável que pode che-
gar aos 25 milhões. O clube verde e bran-

co fica, ainda, com direito a receber 10% 
da mais-valia de futuras transferências.

Bruno Fernandes chegou ao Sporting 
em 2017/18, vindo do Sampdoria, e tor-
nou-se imprescindível no onze do clube 
verde e branco. De leão ao peito, o médio 
português disputou 137 jogos e marcou 63 
golos. Na época passada, com 32 tentos, o 
ex-camisola oito do Sporting tornou-se o 

médio mais goleador de sempre do fute-
bol europeu. No palmarés conta com duas 
Taças da Liga e uma Taça de Portugal.

O Manchester United também já ofi-
cializou o jogador. No site oficial, os red 
devils anunciaram que chegaram a acor-
do com o Sporting e que ficam apenas a 
faltar os exames médicos.
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V. Setúbal goleia em Tondela

Belenenses derrota Portimonense por 2-1

Sporting oficializa saída de Bruno Fernandes para o Manchester United

O Famalicão perdeu no passado domin-
go (26) em casa (0-1), frente ao Santa 
Clara, e cedeu o terceiro lugar na liga ao 
Sporting. Um golo de Lincoln, de penálti, 
sentenciou o duelo.

Na primeira parte, a equipa aço-
riana esteve em bom plano e foi a 
melhor em campo. Aos 35 minu-

tos, Racic fez falta sobre Carlos Junior na 
grande área, lance que o VAR confirmou. 
No penálti, Lincoln não deu hipóteses ao 
guarda-redes Vaná.

Após o intervalo, o Famalicão carre-
gou bastante, teve várias oportunidades 
para empatar, mas o Santa Clara acabou 
mesmo por conquistar os três pontos.

JN/MS

Santa Clara derrota Famalicão

O Sporting venceu (1-0), esta segunda-
-feira (27), o Marítimo na 18.ª jornada da 
Liga num jogo em que o problema este-
ve sempre nas alas e a solução também 
acabou por surgir pelas alas.

Parece contraditório, mas não é, uma 
vez que o Sporting revelou um défice 
qualitativo evidente do jogo pelas alas, 

a que não são alheias as ausências de Luciano 
Vietto, Acuña e Bolasie, tendo em conta que 
os seus substitutos, Raphael Camacho e Jesé 
Rodriguez - em particular este último - não 
estiveram à altura e não deram sequência à 
dinâmica ofensiva da equipa.

O triunfo chegou a cerca de um quarto 
de hora do fim (76 minutos) por quem me-
nos se esperava, o lateral esquerdo Cris-
tián Borja, a finalizar no flanco oposto um 
cruzamento da direita de Jovane Cabral, 
que não jogava na equipa principal desde 
setembro de 2019 e que tinha sido lançado 
por Jorge Silas cinco minutos antes.

Até ao golo de Borja, o Sporting teve a 
iniciativa e o domínio do jogo, perante um 
Marítimo incapaz de sair a jogar e estender o 
jogo até à área leonina, mas raramente con-

seguiu desequilibrar a defesa insular e criar 
lances de golo, só mesmo quando Bruno 
Fernandes tirava ‘um coelho da cartola’.

Na primeira parte, o Sporting teve três si-
tuações que podiam ter redundado em golo, 
aos 12, 18 e 19 minutos, todas elas congemi-
nadas por Bruno Fernandes: a primeira a 
‘descobrir’ Ristovski na área, mas o remate 
deste saiu muito alto, a segunda a oferecer o 
golo ao reforço de inverno, Andraz Sporar, 
mas o remate deste foi embater no corpo do 
guarda-redes iraniano Amir, e a terceira a 
cruzar da direita para Sebastián Coates na 
área introduzir a bola na baliza do Marítimo, 
lance anulado pelo videoárbitro (VAR) por 
posição de fora de jogo.

A dependência deste Sporting do capitão 
é gritante e a verdade é que a equipa sentiu 
sempre grandes dificuldades no último ter-
ço do campo, sobretudo porque o Marítimo 
fechou o corredor central, procurando blo-
quear os dois criadores de jogo dos leões, 
Wendel e Bruno Fernandes, e Jesé e Ra-
phael Camacho não deram fluidez pela alas 
e, quando caíam para dentro, os laterais 
Ristovski e Borja também não estiveram à 

altura para dar amplitude ao jogo da equipa 
e criar lances na área suscetíveis de golo.

O Marítimo só deu um ar da graça perto do 
intervalo, com dois lances perigosos, aos 38 e 
42 minutos, por Rodrigo Pinho e Nanu, com 
Luís Maximiano, no primeiro, a evitar o pior 
para os leões com uma excelente defesa.

Na segunda parte, o cariz do jogo não se 
alterou, tornando-se evidente a necessi-
dade de mexer nas alas, o que Silas acabou 

por fazer com as entradas de Gonzalo Pla-
ta e de Jovane Cabral, aos 62 e 71 minutos, 
respetivamente.

Se o equatoriano entrou mal no jogo, já o 
cabo-verdiano teve ação crucial na jogada 
que deu os três pontos ao Sporting, ao efe-
tuar o cruzamento da ala direita, do qual 
nasceu o único golo da partida.

JN/MS

I Liga

Borja dá vitória ao Sporting em 
jogo com dois golos anulados
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O Boavista derrotou, no passado domin-
go (26), o Aves, por 1-0, face a um golo 
de Cassiano, e subiu à 10.ª posição na 
Liga. Já a equipa orientada por Nuno 
Manta Santos continua no último lugar, 
com nove pontos.

Os axadrezados fizeram o único golo 
do jogo aos 12 minutos. Após um 
canto de Carraça, Cassiano saltou 

mais alto do que a defesa adversária e foi 

muito feliz no cabeceamento. Na segunda 
parte, o conjunto de Daniel Ramos quase 
voltou a concretizar num remate de Car-
raça que foi devolvido pelo poste.

Apesar do “forcing” final do Aves - já 
nos descontos, Mohammadi rematou forte 
mas ao lado -, o Boavista segurou os três 
pontos. Tratou-se da sua primeira vitória 
no campeonato em quase dois meses.

JN/MS

O Rio Ave venceu (2-1), esta segunda-
-feira (27), em casa do Vitória de Guima-
rães na 18.ª jornada.

Os brasileiros Diego Lopes (38 minutos) 
e Matheus Reis (40) marcaram os go-
los do Rio Ave em Guimarães, com a 

equipa da casa a reduzir por João Pedro (75).
O Rio Ave, que somou o terceiro triunfo 

consecutivo no campeonato, é sexto clas-
sificado, com 28 pontos, mais dois do que 
o Vitória de Guimarães (sétimo).

JN/MS

O F. C. Porto venceu (2-1), esta terça-feira 
(28), o Gil Vicente na 18.ª jornada da Liga, 
em que os dragões tiveram de operar uma 
reviravolta no marcador no segundo tem-
po para regressarem aos triunfos.

Depois de Sandro Lima ter colocado 
os barcelenses na frente, com um 
golo aos 45 minutos, Marcano, aos 

45+2, resgatou o empate para os azuis e 
brancos, e Sérgio Oliveira, aos 57, apon-
tou o tento que permitiu à equipa de Sérgio 
Conceição regressar aos triunfos.

Com este resultado, no arranque da se-
gunda volta, o F. C. Porto, que segue no se-
gundo lugar do campeonato, recolocou em 
sete pontos a desvantagem para o Benfica, 
líder da prova, passando a somar 44, en-
quanto o Gil Vicente, apesar do desaire, se 
mantém num tranquilo nono posto, com 22.

Vindos dos momentos conturbados 
após as derrotas frente ao Sporting de Bra-
ga, na última jornada do campeonato e na 
final da Taça da Liga, no passado sábado 

(25), os dragões entraram no desafio sem 
disfarçar alguma intranquilidade.

Ainda assim, e numa equipa sem o lesio-
nado Danilo e o castigado Otávio, e em que 
a titularidade de Romário Baró foi a maior 
surpresa, o conjunto portista conseguiu 
assumir o controlo das operações, mas 
mostrava-se precipitado nas transições 
ofensivas e, sobretudo, pouco inspirado 
na definição final.

Alheio à instabilidade do adversário, o 
Gil Vicente foi conseguindo tapar os cami-
nhos para a baliza e responder em alguns 
contra-ataques, embora sem a intensida-
de para criar verdadeira mossa, contri-
buindo para que a primeira meia hora do 
desafio se esgotasse em movimentações 
inconsequentes de parte a parte.

Os dragões só intensificaram o ritmo e, 
sobretudo, a intencionalidade a partir dos 
31 minutos, com um par de remates de Ro-
mário Baró e Alex Telles, que saíram um 
pouco por cima, mas frisaram um maior 
atrevimento da equipa.

Com o adiantar do adversário no terre-
no, a formação barcelense foi descobrindo 
mais algumas brechas para armar os seus 
venenosos contra-ataques, destacando-se 
então Sandro Lima, que, depois de um pri-
meiro aviso, conseguiu inaugurar o mar-
cador, aos 45, num desvio de cabeça a um 
passe de Lourency, que apanhou a defesa 
local desequilibrada.

No entanto, os festejos dos minho-
tos não duraram mais que dois minutos, 
pois ainda antes do descanso, Marcano, 
também de cabeça, conseguiu resgatar a 
igualdade desviando um livre batido por 
Uribe, num tento que amenizou os prévios 
assobios das bancadas do Dragão.

O golo do defesa espanhol terá servido 
de motivação à equipa azul e branca, que 
no regresso do descanso surgiu mais de-
sinibida e mais assertiva nas movimen-
tações, acabando por operar a reviravolta 
no marcador, aos 57 minutos, num belo 
remate de Sérgio Oliveira.

Pela primeira vez em desvantagem, o 

Gil Vicente viu-se obrigado a arriscar um 
pouco mais, e até foi conseguindo acer-
car-se da baliza portista, mas sem argu-
mentos na altura da finalização, não con-
seguindo melhor do que um remate de 
Lourency, ao lado.

Do outro lado, os dragões, mesmo sem 
deslumbrar, jogavam mais serenos e ex-
ploravam os espaços deixado pelo adver-
sário para tentar chegar a um terceiro golo 
que conferisse maior conforto, ficando 
perto de o conseguir, aos 66, num rema-
te do recém-entrado Vítor Ferreira, que 
Rodrigo desviou quando a bola se encami-
nhava para a baliza.

A tarefa de recuperação dos barcelenses 
ficou mais complicada aos 72 minutos, com 
expulsão de João Afonso, por acumulação de 
amarelos, que acabou por beliscar a capaci-
dade de resposta da equipa, permitindo ao 
F. C. Porto gerir o 2-1 até ao final, ‘vingando’ 
a derrota, pelo mesmo resultado, sofrida no 
jogo da primeira volta, em Barcelos.
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F. C. Porto 
regressa 
aos triunfos 
com reviravolta 
frente ao 
Gil Vicente

Boavista volta aos triunfos nas Aves

Rio Ave vence Vitória de Guimarães 
no D. Afonso Henriques
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O Sporting de Braga manteve, 
esta quarta-feira (29), o quinto 
lugar da Liga ao vencer em casa 
do Moreirense, por 2-1, no jogo 
de encerramento da 18.ª jornada.

Trincão (8 minutos) e Rui 
Fonte (10) marcaram os go-
los dos bracarenses, que so-

maram a quarta vitória consecuti-
va na Liga e passaram a somar 30 
pontos, a dois do Sporting (tercei-
ro), que recebem na próxima ron-
da, e a um do Famalicão (quarto).

O Moreirense, que reduziu por 
Rosic (71), não vence há quatro en-
contros e ocupa o 14.º lugar, com 
18 pontos, quatro acima da zona de 
despromoção.
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Braga vence Moreirense 
e mantém quinto lugar da Liga
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Um golo de Ricardo Horta ao ‘cair do 
pano’ deu a vitória ao Sporting de Bra-
ga sobre o FC Porto, 1-0, e consequente 
conquista da Taça da Liga de futebol, a 
segunda da história dos minhotos.

O golo surgiu aos 90+5 minutos, com 
o extremo a aproveitar um ressalto 
num defesa portista após remate de 

Fransérgio e a não perdoar diante de Dio-
go Costa.

O Sporting de Braga vence pela segunda 
vez na sua história a Taça da Liga, baten-
do, tal como em 2013, o FC Porto por 1-0. 

Rúben Amorim, que como jogador venceu 
seis Taças da Liga, incluindo essa de há 
sete anos pelo Braga, continua a sua senda 
100 por cento vitoriosa, vencendo um tro-
féu ao seu quinto jogo no comando técnico 
dos arsenalistas.

À quarta final, o FC Porto volta a não 
conseguir vencer o troféu que lhe falta no 
museu, a nível nacional, tendo deixado 
uma imagem ‘pálida’ na segunda parte.

Na última de três edições consecutivas da 
‘final four’ da Taça da Liga realizada em Bra-
ga, os minhotos foram mais felizes, mas fize-

ram por isso, numa partida equilibrada, com 
uma primeira parte bem mais interessante.
‘Onzes’ com uma alteração em cada equipa

Depois do triunfo sobre o Sporting, na pri-
meira meia-final (2-1), na passada terça-fei-
ra (21), Rúben Amorim fez apenas uma alte-
ração no ‘onze’ com o regresso de Palhinha, 
tal como o FC Porto, que bateu o Vitória de 
Guimarães no apuramento para a final (2-1), 
na passada quarta-feira (22), com o também 
número ‘6’ Danilo a voltar à equipa.
SC Braga mais positivo, desenrascado e 
desembaraçado no primeiro tempo

Como contra os ‘leões’, os bracarenses 
voltaram a entrar muito fortes e, logo aos 
cinco minutos, estiveram muito perto de 
marcar: Ricardo Horta rematou à barra e, na 
sequência, Fransérgio amorteceu para Pau-
linho no ‘coração’ da área, mas o avançado 
escorregou no momento do remate, valen-
do também um bom corte de Alex Telles.

Mais ligado ao jogo, o Braga voltou a criar 
muito perigo pouco depois, mas Alex Telles 
foi novamente providencial a dar o ‘corpo 
às balas’ a um remate de Ricardo Horta, pa-
rando um lance de golo iminente (13).

O FC Porto demorou a acertar e ‘acor-
dou’ quando, após um mau passe de Bruno 
Viana, Luiz Diaz rematou por cima (17).

Mas as duas grandes ocasiões do FC Por-
to surgiram aos 38 minutos num espaço 
de poucos segundos: lançado por Otávio, 
Corona permitiu a defesa de Matheus e, na 
recarga, já bem dentro da pequena área, 
Soares preferiu a força à colocação e a bola 
esbarrou na trave.

Segunda parte com um golo ao cair do pano

Rúben Amorim lançou Trincão logo aos 
50 minutos (saiu Galeno) e, pouco depois, 
foi obrigado a mexer novamente dada a 
lesão de Tormena - entrou Wallace (56).

Sérgio Conceição esgotou as substitui-
ções em apenas seis minutos, lançando 
Romário Baró (72), Uribe (74) e Wilson 
Manafá (78) para os lugares de Sérgio Oli-
veira, Danilo e Marega.

A segunda parte foi menos interessante 
porque houve muitas paragens por causa 
de assistência médica a jogadores de am-
bas as equipas, o que retirou muito ritmo à 
partida e poucos foram os lances de perigo 
nas duas balizas.

O melhor deles, antes do golo, apareceu 
só aos 90+1 minutos, quando Raul Silva 
cabeceou à barra após livre de João Novais, 
entrado instantes antes e, aos 90+5, surgiu 
o tal tento do oportuno Ricardo Horta, que 
marcou o seu 17.º golo da temporada.

Sérgio Conceição surpreende com decla-
ração no final da partida

O treinador do FC Porto, Sérgio Concei-
ção, colocou o lugar à disposição da admi-
nistração do clube, após a derrota na final 
da Taça da Liga de futebol com o Sporting 
de Braga (1-0). A decisão foi anunciada pelo 
treinador na zona de entrevistas rápidas.

Além disso, Sérgio Conceição falhou a 
conferência de imprensa após a derrota na 
final da Taça da Liga de futebol, frente ao 
SC Braga, abandonando o estádio ao lado 
do presidente Pinto da Costa.

Sapo/MS

Taça da Liga

SC Braga 1-0 FC Porto: Afinal, venceu o mais forte
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O Nápoles venceu, no passado do-
mingo (26), a Juventus, por 2-1, mercê 
de golos de Zielinski e de Insigne, na 
segunda parte. No fim, Ronaldo, con-
seguiu o único golo para a “Vecchia Si-
gnora”. Com este resultado, a equipa 
de Sarri desperdiçou a chance de au-
mentar a vantagem sobre o segundo 
classificado, o Inter de Milão. É líder 
em Itália com três pontos de distância.

Com Cristiano Ronaldo, a Juventus 
nunca conseguiu superiorizar-se ao 
rival. Na primeira parte, o português 

cabeceou uma bola perigosa mas a bola 
saiu por cima. Após o intervalo, o VAR 

anulou um golo a CR7 por fora de jogo.
O primeiro golo do Nápoles chegou aos 

63 minutos. Insigne rematou, o guarda-
-redes Szczesny defendeu para o lado e, na 
recarga, Zielinski colocou a bola na baliza. 
Com Mário Rui a titular, o Nápoles defen-
deu bem a vantagem e chegou ao segundo, 
por Insigne, aos 86 minutos, num remate 
acrobático. Nos descontos, Ronaldo mar-
cou após boa assistência de Betancur.

Foi a segunda derrota da “Vecchia 
Signora” no campeonato italiano, a pri-
meira sucedeu com a Lazio.
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Juventus de CR7 perde em Nápoles
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Raphael Guerreiro anotou, na passada 
sexta-feira (24), um dos golos da vitória (5-
1) caseira do Dortmund diante do Colónia, 
resultado que colocou o Borussia no quar-
to lugar da Liga alemã, com 36 pontos.

No jogo de abertura da 19.ª jornada, o 
lateral-esquerdo luso, ainda antes de 
concluído o primeiro minuto, deu a 

melhor sequência ao passe do inglês Jadon 
Sancho, uma vantagem dilatada pelo avan-
çado Marco Reus, aos 29, após passe primo-
roso do central alemão Mats Hummels.

Na segunda parte, o reforço de inverno 
norueguês Haaland entrou aos 65 minu-

tos para bisar (77 e 87), já depois de Jadon 
Sancho (48) ter contribuído para a goleada 
expressiva, em que Mark Uth (65) reduziu 
para os forasteiros.

No segundo desafio consecutivo como 
suplente utilizado, o ponta de lança nórdico 
tornou-se no primeiro jogador da história 
da Bundesliga a marcar cinco golos nos dois 
primeiros jogos, em apenas 57 minutos.

O Dortmund está a quatro pontos da lide-
rança ocupada pelo Leipzig. O Colónia inter-
rompeu uma série de quatro triunfos conse-
cutivos e é agora 14.º classificado, com 20.
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Dortmund vence com golo de Guerreiro
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O Real Madrid venceu no passado do-
mingo (26) em casa do Valladolid, em 
jogo da 21.ª jornada da Liga espanhola 
de futebol, e isolou-se na liderança do 
campeonato, aproveitando a derrota 
do FC Barcelona no passado sábado 
(25) em Valência (2-0).

Um golo de cabeça de Nacho, a res-
ponder a um cruzamento do ale-
mão Kroos aos 78 minutos, bas-

tou para os madrilenos chegarem aos 46 
pontos, mais três que os catalães, cam-
peões em título.

A equipa de Zinedine Zidane não fez 
qualquer remate à baliza na primei-
ra parte, excetuando um golo anulado, 
mas um golo na sequência de uma bola 
parada ‘salvou’ os ‘merengues’.

Se o Real lidera ‘La Liga’ com três 
pontos de vantagem, o Valladolid segue 
em 16.º, com 22 pontos, cinco acima dos 
lugares de despromoção.

O Celta de Vigo, 18.º e em zona de 
descida, empatou o terceiro jogo segui-
do na receção ao Eibar, 15.º, enquanto 
um tento de penálti aos 89 de Ángel deu 
a vitória ao Getafe na receção ao Bétis.

O resultado dos madrilenos permitiu-
-lhes igualar o Atlético de Madrid, que 
segue em quinto com 36 pontos, depois 
do empate dos ‘colchoneros’, com João 
Félix em campo, na receção ao Leganés, 
19.º e penúltimo.

A Real Sociedad segurou o sexto lugar, 
em igualdade pontual com o Valência, 
ao bater o Maiorca, 17.º, por 3-0.

Sapo/MS

Real Madrid vence Valladolid e isola-
se na liderança da Liga espanhola
A equipa de Zinedine Zidane não fez 
qualquer remate à baliza na primeira parte.

O Flamengo anunciou, esta terça-fei-
ra (28), ter garantido a contratação do 
avançado Gabriel Barbosa junto do In-
ter. “Gabigol é nosso até 2024”, postou 
o clube carioca na rede social Twitter. 
Uma boa notícia para Jorge Jesus, que, 
assim, poderá contar com o goleador-
-mor do “Fla” na presente temporada. 
Não foi revelado o valor do negócio.

O avançado brasileiro, de 23 anos, 
foi figura central nas conquistas do 
Flamengo em 2019, apontando os 

dois golos que garantiram a vitória (2-1) 
sobre os argentinos do River Plate na final 
da Taça dos Libertadores da América, no 
Peru. Gabigol fez jus à alcunha na última 
temporada, em que marcou 43 golos nos 
59 realizados pelo Flamengo, 25 deles aju-
daram a conquistar o Brasileirão, de que 
foi o melhor goleador.

Uma série de “tweets” do Flamengo 
deixou antever o acordo com o Inter de 
Milão, que o contratou em 2016/17, que 
seria confirmado depois com a postagem: 
“Teremos golos do artilheiro ‘rubro negro’ 
até 2024! O Gabigol é nosso.”

Na carreira, o avançado começou por 
se notabilizar no Santos, mas teve teve 
passagens discretas pelo Inter de Milão e 
depois pelo Benfica. Regressou ao Santos 

em 2018, destacando-se com 27 golos em 
52 jogos, mas em 2019 mudou-se, de novo 
por empréstimo do Inter, para o Flamen-
go, onde foi campeão brasileiro e venceu a 
Taça dos Libertadores.

JN/MS

O Marselha, orientado pelo treinador 
português André Villas-Boas, empatou 
no passado sábado (25) em casa com o 
Angers (0-0), para a 21.ª jornada da Liga 
francesa, e falhou a oportunidade de 
alargar a vantagem no segundo lugar.

No estádio Vélodrome, o Marselha 
marcou passo com o nulo frente ao 
Angers, que segue no nono lugar, e 

desperdiçou a ocasião para alargar a van-
tagem para o Rennes, terceiro classifica-
do, que na passada sexta-feira (24) tam-
bém empatou em casa do Nice (1-1).

O Marselha, que só na segunda parte re-
matou por duas vezes enquadrado com a 
baliza defendida por Ludovic Butelle, por 
Valentin Rongier e pelo tunisino Khaoui, 
não escapou ainda a um valente susto com 
um remate de Antonin Bobichon ao lado já 
perto do final do encontro.

Com o ponto conquistado, naquele que 
constitui o 12.º jogo consecutivo sem perder, 
o Marselha passa a somar 42 na segunda po-
sição da Liga, liderada pelo Paris Saint-Ger-
main, com 52, que no passado domingo (26) 
venceu em casa do Lille por 2-0.

JN/MS

O Liverpool venceu esta quarta-feira (29)
no terreno do West Ham por 2-0, no jogo 
em atraso da 18ª jornada da Liga inglesa, 
com Mohamed Salah a marcar um golo e 
a oferecer o outro.

O internacional egípcio abriu o mar-
cador aos 35 minutos, na execução 
de um penálti cometido sobre o 

companheiro e internacional belga Divo-
ck Origi, e Alex Oxlade-Chamberlain fe-
chou a contagem já na segunda parte, aos 
52 minutos, a concluir uma assistência de 

Salah num lance de contra-ataque.
Com mais estes três pontos, o Liver-

pool, ainda invicto, mantém-se firme no 
topo da classificação da ‘Premier League’, 
quando faltam 14 jornadas para o fim, com 
70 pontos, seguido do Manchester City, 
com 51, do Leicester, com 48, e do Chel-
sea, com 40, enquanto o West Ham é 17º 
classificado, com 23 pontos, o primeiro 
lugar acima da ‘linha de água’, mas tem o 
18º e o 19º, Bornemouth e Watford, respe-
tivamente, com os mesmos pontos.

JN/MS

Marselha de André Villas-Boas 
empata com Angers e marca passo

Jorge Jesus vai ter Gabigol até 2024

Salah marca e dá a marcar 
na vitória do Liverpool em casa do West Ham

O avançado do Atlético de Madrid tem 
um problema muscular.

O Atlético de Madrid revelou esta 
quarta-feira (29) que João Félix 
sofreu uma lesão muscular na per-

na direita durante o jogo com o Leganés 

e está em dúvida para o dérbi com o Real 
Madrid, a disputar no fim de semana.

O clube colchonero não informa o 
tempo de paragem do internacional 
português.

JN/MS

João Félix está lesionado
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Jogos na TV
31	DE	JANEIRO

HORA CANAL
BENFICA BELENENSES 2:00 PM BENFICA TV
RIO AVE FAMALICÃO 4:15 PM SPORT TV 1

1	DE	FEVEREIRO
HORA CANAL

PORTIMONENSE TONDELA 10:30 AM SPORT TV 5
V. SETÚBAL PORTO 1:00 PM SPORT TV 1

SANTA CLARA PAÇOS DE FERREIRA 3:30 PM SPORT TV 2
LEICESTER CHELSEA 7:30 AM DAZN
LIVERPOOL SOUTHAMPTON 10:00 AM DAZN
WATFORD EVERTON 10:00 AM DAZN
WEST HAM BRIGHTON 10:00 AM DAZN

MANCHESTER UNITED WOLVERHAMPTON 12:30 PM DAZN
GRANADA ESPANYOL 7:00 AM beIN SPORTS

REAL MADRID ATLÉTICO MADRID 10:00 AM beIN SPORTS
VALENCIA CELTA DE VIGO 3:00 PM beIN SPORTS
CAGLIARI PARMA 12:00 PM DAZN, TLN

SASSUOLO ROMA 2:45 PM DAZN, TLN
BORUSSIA DORTMUND UNION BERLIN 9:30 AM SPORTSNET

DÜSSELDORF EINT. FRANKFURT 9:30 AM SPORTSNET
MAINZ 05 BAYERN MUNIQUE 9:30 AM SPORTSNET

FRANÇA PSG MONTPELLIER 11:30 AM beIN SPORTS

2	DE	FEVEREIRO
HORA CANAL

MARÍTIMO DESP. AVES 10:00 AM SPORT TV 3
GIL VICENTE MOREIRENSE 10:00 AM SPORT TV 5

BRAGA SPORTING 12:30 PM SPORT TV 1
BOAVISTA V. GUIMARÃES 3:00 PM SPORT TV 2

INGLATERRA TOTTENHAM MANCHESTER CITY 11:30 AM DAZN
LEGANÉS REAL SOCIEDAD 6:00 AM beiN SPORTS

EIBAR REAL BETIS 8:00 AM beiN SPORTS
ATHLETIC CLUB GETAFE 10:00 AM beiN SPORTS

SEVILLA ALAVÉS 12:30 PM beIN SPORTS
BARCELONA LEVANTE 3:00 PM beIN SPORTS
JUVENTUS FIORENTINA 6:30 AM DAZN, TLN

MILAN VERONA 9:00 AM DAZN
LAZIO SPAL 9:00 AM DAZN, TLN

UDINESE INTER 2:45 PM DAZN, TLN

3	DE	FEVEREIRO
HORA CANAL

ITÁLIA SAMPDORIA NAPOLI 2:45 PM DAZN

5	DE	FEVEREIRO
HORA CANAL

ITÁLIA LAZIO VERONA 2:45 PM DAZN
FRANÇA SAINT-ÉTIENNE OLYMP. MARSEILLE 3:00 PM beIN SPORTS

ALEMANHA

I LIGA

ESPANHA

ITÁLIA

I LIGA

I LIGA

INGLATERRA

ESPANHA

ITÁLIA
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O piloto Paulo Gonçalves, que morreu 
vítima de uma queda no Rali Dakar, foi 
esta quarta-feira (29) condecorado, a 
título póstumo, com o Colar de Honra 
ao Mérito Desportivo, a mais alta dis-
tinção que o Governo pode entregar 
no campo desportivo.

O anúncio da condecoração a título 
póstumo foi feito pelo ministro da 
Educação, Tiago Brandão Rodri-

gues, que tutela a pasta do Desporto, du-
rante a 24.ª Gala do Desporto, da Confe-
deração do Desporto de Portugal (CDP), a 
decorrer no Casino Estoril.

“O Governo decidiu atribuir, a título 

póstumo, a mais alta distinção desporti-
va nacional, o Colar de Honra ao Mérito 
Desportivo”, declarou, enaltecendo os 
“extraordinários feitos” e “a marca de 
água de ética e de altruísmo” do malo-
grado “motard” de Esposende.

Gonçalves, de 40 anos, morreu em 12 
de janeiro na sequência de uma queda 
na sétima de 12 etapas da 42.ª edição do 
Dakar, disputada na Arábia Saudita, na-
quela que era a sua 13.ª participação.

“Lesões graves na cabeça e cervical” 
provocadas pela queda a alta velocidade 
estiveram na origem da morte do piloto 
luso.

JN/MS

Paulo Gonçalves condecorado com 
Colar de Honra ao Mérito Desportivo
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O Alemanha-Portugal terminou com 29-27 
no marcador, fazendo com que a equipa 
das quinas terminasse no sexto posto do 
Euro2020, o que representa, mesmo as-
sim, a melhor classificação lusa de sem-
pre na prova continental. Os alemães, que 
já se sagraram campeões europeus em 
2004 e 2016, além de terem conquistado 
ainda três títulos mundiais e um olímpico, 
superiorizaram-se aos portugueses e ter-
minaram no quinto lugar da competição.

A seleção portuguesa de andebol le-
vou o estatuto de equipa sensação do 
Euro2020 até ao sexto lugar final, ao 

perder, no passado sábado (25), por meritó-
rio 29-27 com a Alemanha.

O adeus de Portugal a uma competição 
que não disputava há 14 anos fez-se nos 
exatos pressupostos em que decorreu a pas-
sagem por Noruega e Suécia: jogar olhos nos 
olhos com as melhores equipas europeias, 
confiar no talento do guarda-redes Alfredo 
Quintana e no sistema de sete contra seis 
para resolver alguns problemas ofensivos.

A derrota no jogo de atribuição do quinto 
e sexto lugares no torneio, na Tele2 Arena, 
em Estocolmo, não retira brilho ao desem-
penho de Portugal, que tinha como ponto 
alto da participação no Europeu o sétimo 
lugar alcançado em 2000, na Croácia.

Apesar de ter estado longe de protagoni-
zar a melhor exibição no torneio, Portugal 
encontrou também uma seleção germânica 
mais desconcentrada do que a sua reputa-
ção sugere, ficando bem patente que o jogo 
tinha mais importância para a ‘equipa das 
quinas’ do que para a Alemanha, campeã 
europeia em 2004 e 2016 e detentora de três 
títulos mundiais e um olímpico.

O ascendente alemão fazer-se sentir de 

forma ténue desde o início do jogo, o que, 
aliado às intervenções de Alfredo Quinta-
na, mantiveram a equipa lusa a um ou dois 
golos de distância, motivando a interven-
ção do selecionador Paulo Pereira ainda 
antes do meio da primeira parte.

Portugal melhorou, restabeleceu por 
várias vezes a igualdade, mas a Alemanha 
deteve sempre o comando do marcador, 
apesar de também ter cometido muitos 
erros no ataque, chegando ao intervalo a 
vencer pela margem mínima (14-13).

A seleção nacional entrou na segunda 
parte com o sistema atacante ‘sete contra 
seis’ e, apesar de ter sido nessa altura que 
o adversário alcançou a maior vantagem 
(18-15) - permitindo dois golos ao guar-
da-redes Andreas Wolff -, Paulo Pereira 
manteve-se fiel à estratégia e Portugal 
chegou de novo ao empate, a 19 golos.

Foi preciso esperar pelo 46.º minuto 
para ver a equipa portuguesa pela pri-
meira vez na liderança (24-23), passando 
para a frente por 26-24 pouco depois, mas 
a Alemanha ‘puxou dos galões’ e, com um 
parcial de 4-0 e o acerto de Wolff na bali-
za, conquistou um triunfo, afinal, natural.

Portugal despede-se do Euro2020 com 
um saldo de quatro vitórias - apenas me-
nos uma do que total alcançado nas cinco 
participações anteriores - e outras tantas 
derrotas, numa caminhada em que bateu 
‘colossos’ como a França e a Suécia e em 
que chegou a sonhar com a qualificação 
para as meias-finais.

No passado domingo (26) foram conhe-
cidos os adversários no torneio de qualifi-
cação para Tóquio2020 - França, Croácia 
e Tunísia. As partidas disputar-se-ão em 
Paris, entre 17 e 19 de abril.

JN/MS

O Sporting venceu (3-0), esta quarta-
-feira (29), em casa do Kladno na pri-
meira mão dos oitavos de final da Taça 
Challenge, ficando muito perto da próxi-
ma fase da competição.

Com uma vitória em que não cederam 
qualquer set, os leões conquistaram 
uma vantagem confortável para a 

segunda mão, marcada para 11 de feverei-
ro no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Os verdes e brancos estiveram quase 

sempre no controlo da partida, vencendo 
o primeiro set por 27-25, no mais renhi-
do dos três embates entre as duas equipas, 
com os checos a desperdiçarem a lideran-
ça confortável no final.

Seguiu-se um segundo set, vencido por 
25-17, antes de novo triunfo por 25-23, 
num jogo que teve quase uma hora e meia 
e em Thiago Sens, dos lisboetas, o melhor 
marcador, com 14 pontos.

JN/MS

Andebol
Portugal perde com a Alemanha 
e fica no sexto posto do Euro2020

Voleibol
Sporting vence em casa do Kladno 
e está em vantagem na Taça Challenge

C
ré

di
to

s:
 D

R



3531 de janeiro a 6 de fevereiro de 2020www.mileniostadium.com MILÉNIO | DESPORTO

C
ré

di
to

s:
 D

R

O judoca Jorge Fonseca, campeão mun-
dial em -100kg, conquistou o prémio de 
Atleta Masculino do Ano na Gala da Con-
federação do Desporto de Portugal (CDP), 
com a também judoca Patrícia Sampaio a 
ser escolhida na vertente feminina.

O único campeão mundial da história 
do judo português bateu o atleta João 
Vieira, prata nos 50 km marcha dos 

Mundiais, o canoísta Fernando Pimenta, 
que conquistou dois bronzes nos Mundiais, o 
surfista Frederico Morais, que garantiu uma 
vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020 
e a qualificação para o circuito mundial de 
‘surf, e Jordan Santos, eleito o melhor joga-
dor do mundo de futebol de praia.

“Estou muito feliz, espero continuar a 
dar-vos muitas alegrias”, disse sucinta-
mente o judoca.

Ausente da 24.ª Gala do Desporto, por 
estar no Japão, Jorge Fonseca foi também 
galardoado com o prémio Ética no Des-
porto de 2019, uma distinção atribuída 
pelo Instituto Português do Desporto e 
Juventude (IPDJ), e fez-se representar no 
Casino Estoril por Teresa Santos, a ‘miúda’ 
de 13 anos a quem ofereceu a medalha de 
ouro que recebeu na Liga dos Campeões da 
modalidade ao serviço do Sporting.

Numa edição em que o futebol foi ‘es-
quecido’ pelos votantes, o judo foi o ‘rei’ 
da noite, já que Patrícia Sampaio, bicam-
peã europeia de juniores, foi eleita Atleta 
Feminina de 2019, ‘derrotando’ a atle-
ta Inês Henriques, campeã europeia dos 
50km marcha em 2018, a canoísta Teresa 
Portela, oitava classificada na prova de K1 
200 metros dos Mundiais, a atleta para-

límpica Ana Margarida Filipe, campeã do 
mundo no salto em altura, e Vanessa Mar-
ques, melhor jogadora da I Liga de futebol 
feminino em 2018/19.

“É um grande orgulho ser nomeada Atle-
ta Feminina num país que cada vez mais se 
destaca no desporto feminino”, salientou 
a melhor júnior mundial da sua categoria 
(-78kg) numa mensagem de vídeo.

Entre os nomeados para Treinador do 
Ano, Paulo Pereira, o selecionador que no 
passado sábado (25) levou Portugal à melhor 
classificação de sempre -- um sexto lugar - 
num Europeu de andebol, foi o preferido, 
em detrimento dos também selecionado-
res Fernando Santos, campeão da Liga das 
Nações, Renato Garrido, campeão mundial 
de hóquei em patins, e dos treinadores Rui 
Fernandes e Pedro Soares, respetivamente 
responsável nacional de canoagem e técni-
co bicampeão europeu de judo do Sporting.

“Isto é mais difícil do que ganhar à Fran-
ça”, brincou Pereira, elogiando “o caráter 
impressionante” dos seus jogadores e par-
tilhando-o com os restantes nomeados e 
com todos os treinadores que trabalham 
“todos os dias para que os seus atletas se-
jam melhores”.

A seleção de hóquei em patins, campeã 
mundial, foi escolhida como a Equipa do 
Ano, vencendo a categoria na qual também 
estavam nomeados a equipa feminina de 
atletismo do Sporting, os canoístas do K4 
500 metros masculinos, quartos nos Jogos 
Europeus Minsk2019, a equipa de judo do 
Sporting, bicampeã europeia, e a seleção de 
futebol, vencedora da Liga das Nações.

“Este prémio engrandece o desporto 

português e, em particular, o hóquei em 
patins. Os jogadores elevaram mais alto 
o nome de Portugal. Há muitos anos que 
Portugal não conseguia conquistar o cam-
peonato do mundo, conseguimos isso, e 
muito nos orgulhamos”, assumiu o sele-
cionador Renato Garrido.

Na categoria de Jovem Promessa, Maria-
na Machado, medalha de bronze nos sub-20 
dos Europeus de corta-mato e melhor atleta 
europeia do mês de novembro, defendeu o 
cetro, repetindo o triunfo do ano passado, 
desta feita derrotando o futebolista João Fé-

lix, a ciclista Maria Martins, a judoca Raquel 
Brito e Raffaele Stroti, do râguebi.

“Espero não ser só uma promessa, mas 
sim uma certeza. Espero que seja um sinal 
de que tenho realizado um excelente tra-
balho e que seja realmente merecido estar 
aqui pelo segundo ano consecutivo. Espero 
estar aqui um ano a lutar por ser uma das 
atletas femininas do ano”, confidenciou.

O Prémio Alto Prestígio, a mais alta dis-
tinção da entidade, foi para o médico An-
tónio Gentil Martins.

JN/MS

Judo

Judocas Jorge Fonseca e Patrícia Sampaio eleitos atletas 
do ano na Gala do Desporto
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O tenista brasileiro João Souza, atual 
742.º do ‘ranking’ mundial, foi irradiado 
por ter sido considerado culpado de vi-
ciação de resultados, anunciou no pas-
sado sábado (25) a Unidade para a Inte-
gridade do Ténis.

De acordo com o organismo, João 
Souza foi considerado culpado de 
ter viciado resultados em vários 

encontros dos circuitos ‘challenger’ e ‘fu-
ture’, no Brasil, no México, nos Estados 
Unidos e na República Checa.

Além da suspensão para a vida, João 
Souza, de 31 anos e que chegou a ser 69.º 
do mundo, vai ter de pagar uma multa de 
200 mil euros.

A Unidade para a Integridade do Ténis 
revelou ainda que o brasileiro não colabo-
rou na investigação, destruiu provas e pe-
diu a outros tenistas para não darem o seu 
melhor em encontros.

JN/MS

Tenista brasileiro irradiado 
por viciação de resultados A seleção portuguesa masculina de 

ténis de mesa garantiu, na passada 
sexta-feira (24), a presença nos Jogos 
Olímpicos Tóquio2020, ao vencer a 
Bélgica, por 3-0, no torneio de apura-
mento, em Gondomar.

Além da presença no torneio por equi-
pas, Portugal assegurou que dois dos 
três elementos da seleção vão parti-

cipar na prova individual masculina.
No primeiro encontro, Tiago Apolónia 

e João Monteiro bateram os belgas Flo-

rent Lambiet e Martin Allegro, por 3-1 
(12-10, 11-6, 8-11 e 13-11).

Nos singulares, Marcos Freitas derro-
tou Cedric Nuytinck, por 3-2 (11-3, 12-
10, 8-11, 9-11 e 12-10), com João Mon-
teiro a assegurar a qualificação, frente a 
Allegro, por 3-0 (12-10, 11-9 e 11-8).

No Rio2016, a seleção portuguesa foi 
eliminada na estreia pela Áustria, en-
quanto Marcos Freitas terminou na quinta 
posição, após ‘cair’ nos quartos de final.

JN/MS

Portugueses de ténis de mesa 
garantem apuramento para Tóquio2020
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The four-score Maple Leafs love being on 
the road again more than Willie Nelson.

With the kind of offensive fire-
works that contravene trad-
itional caution in away games, 

they’ve now set a club record with eight 
straight road contests with at least four 
goals, excluding shootouts. They beat the 
Dallas, the NHL’s stingiest goals-against 
team to break it on Wednesday (29), 5-3, 
to sweep a two-game southern swing.

The 2016-17 Chicago Blackhawks were 
the last club to get the 4/8 split while the 
’86-87 Edmonton Oilers have the league 
mark of 13 victories with four-plus goals 
according to NHL Stats.

“We’ve definitely been starting strong on 
the road, you score the first, you more often 
than not win,” said Zach Hyman. “I don’t 
think you change home or road, you have 
to play consistent, play your style. We’re 
an up-tempo, high paced team so we have 
to stick to our strengths. Make sure while 
we’re doing that, we’re picking our spots.”

The two hottest Leafs scored, Auston 
Matthews with his 36th as he battles David 

Boston’s Pastrnak among others for the 
league lead, while William Nylander made 
it five games in a row with a goal, one off 
Matthews’ team high of last season.

But it was a 200-foot tic-tac-toe tally 
that defined the evening for Toronto at 
American Airlines Center.

In the second period from behind his 
own net, defenceman Travis Dermott 
surveyed the landscape and spotted Mat-
thews hanging around centre. Matthews 
knocked down the stretch pass with an 
eye to Mitch Marner coming through neu-
tral ice, Marner delivering a blind back-
hand pass to an open Hyman.

“Just a beautiful hockey goal,” said 
Nylander of his prime view on the bench. 
“We were all just smiling watching that. We 
need to keep doing that on the road. We’re 
chasing in the standings, pushing for a play-
off spot (still not there after their pre-break 
slump), so we have to be sharp every game.”

Hyman said he was “screaming” for the 
puck, not sure if Marner would hear him.

“I had speed and saw their D was a little 
further back on me,” Marner said. “Mats 
got his chip to me and I saw Hymie busting 

in with gap on whoever was on his back. 
Great goal.”

Marner also set up Matthews’ game 
opener, but the Leafs still needed Tyson 
Barrie to keep them up by two midway 
through, a goal where Andreas Johnsson 
and Kasperi Kapanen collected some badly 
needed points. Johnsson had been quiet 
since an assist Nov. 30, prior to breaking 
his foot. He added an empty netter, while 
Barrie now has a four-game points streak.

Johnsson and Kapanen are seen as po-
tential trade bait to get help on defence or 
goaltending depth. As the Leafs finished 
January with a record of 5-3-2 and the Feb. 
24 trade deadline loomed, a league exec told 
Sportsnet’s Elliotte Friedman the Leafs are 
actively pursuing a right handed defence-
man on many fronts. One name being heard 
around the league, with the Minnesota Wild 
possibly dropping out of the playoff race, is 
Mathew Dumba, despite having a full three 
years’ salary still on the books.

Despite the Stars holding the hot Tampa 
Bay Lighting to two goals on Monday 
(27), the Leafs managed to thwart them a 
couple of times by cutting off breakouts 

and out-numbering them in their own end. 
Yet coach Sheldon Keefe didn’t see enough 
cycle time behind the Dallas defence for his 
liking and there were coverage problems 
that resulted in Denis Gurianov and Alexan-
der Radulov open for goals. Rasmus Sandin 
was out-hustled to a puck and Cody Ceci lost 
Radulov on one of the latter’s two goals, but 
the Leafs gave Ceci the game MVP basketball 
for his wider body of defensive work.

“Getting wins like this on the road, a 
late penalty kill (Jason Spezza sweating 
the minor) their goalie’s out for a long 
period of time, those are tough, tough se-
quences,” Keefe said. “You’re relying on a 
small number of guys to get that done. The 
guys just found a way.”

Frederik Andersen made 31 saves, while 
John Tavares won two of his eight draws 
in the final minute with Ben Bishop on the 
Stars bench.

Toronto, a game below .500 at SBA, 
stayed over in Dallas on the advice of their 
sports science team to have a better sleep 
pattern before taking Friday (31) off ahead 
of facing Ottawa at home Saturday (1).

Toronto Sun/MS

Maple Leafs set team goal-scoring 
road record in win over Stars
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Um dos melhores basquetebolistas de 
sempre morreu aos 41 anos, num aciden-
te de helicóptero. Kobe nunca se desviou 
da missão que trilhou para si próprio e 
colocou-se, de pleno direito, na galeria 
dos imortais do desporto.

Terminou a vida de Kobe Bryant, um 
homem que viveu para ganhar (e ga-
nhou muito), mas que também soube 

perder. Agora, “perdeu” cedo, demasiado 
cedo, com a morte a silenciá-lo aos 41 anos. 
Mas perdeu bem. Sobretudo se “perder 
bem” for definido por deixar a vida como 
um homem talentoso, inspirador e tomado 
pelo espírito de missão. A missão que con-
fiou a si próprio – e que nunca largou: a de 
viver no patamar da excelência dos que têm 
uma bola na mão. E ele fê-lo. Guerreou pela 
bola, entregou-se a ela, prejudicou-se por 
ela, também, mas, acima de tudo, viveu e 
festejou com ela. Com suor. 

“Se alguém chega uma hora antes do trei-
no, tu tens de chegar duas horas antes. Se 
alguém faz 500 lançamentos nos treinos, tu 
tens de fazer 1000. Tens de trabalhar mais do 
que os outros. Isto tem significado não só no 
desporto, mas na vida. Foi isto que aprendi 
com o Kobe”. As palavras são de Carlos An-
drade, basquetebolista internacional portu-
guês, alguém mais do que capacitado para 
explicar ao PÚBLICO quem foi Kobe Bryant.

“A mentalidade de vencedor, de lutador 
e de guerreiro sempre me motivou a segui-
-lo. Pus em mim a imagem dele. Aquilo de 
teres de te sacrificar, porque não há segre-
dos. Foram estas coisas que bebi”, define o 
português – que, curiosamente, também 
começou a carreira em 1996, como Kobe –, 
referindo-se à marca registada do “black 
mamba”: a “mamba mentality”.

Mais do que cinco anéis de campeão (três 
consecutivos, entre 2000 e 2002, num due-
to imortal com Shaquille O’Neal), dois títu-
los de melhor jogador das finais da NBA, as 
18 nomeações All-Star ou as duas medalhas 
de ouro olímpicas, Kobe Bryant deixa no 
desporto, em geral, e no basquetebol, em 
particular, um rasto de combate.

Combate permanente, diário e sem des-
vios. Lesionado ou em plena forma, a co-
xear ou com dedos engessados, Kobe este-
ve lá sempre, de bola na mão, pronto para 
os lançamentos decisivos nos combates 
dos Los Angeles Lakers, a única equipa que 
representou nos 20 anos de carreira - tam-
bém por isto se tornou grande.

No último combate da vida não foi feliz, 
com o trágico acidente de helicóptero que 
o vitimou, mas, no combate do basquete-
bol, nunca se desviou da missão que trilhou 
para si próprio e colocou-se, de pleno di-
reito, na galeria dos imortais do desporto.

“Matemática simples”
Kobe Bryant não era como os outros e 

nada nele era trivial. Nos Estados Unidos, 
a grande maioria dos jogadores evolui no 
campeonato universitário, uma antecâmara 
da NBA, onde se mostram e onde são esco-
lhidos pelas equipas profissionais. Mas Kobe 
é diferente. Porque é Kobe. E, para a Kobe, a 
universidade era pouco.

Passou do liceu directamente para a NBA 
e, aos 17 anos, ainda sem poder assinar o 
primeiro contrato, iniciou o legado. Sem 
preparação colectiva, mas com uma prepa-
ração individual já antiga.

Com 12 anos, Kobe era um jovem jogador 
igual a tantos outros: dos que passam um 
jogo sem acertar com a bola no cesto. No 
caso do jovem de Filadélfia foi um campeo-
nato de verão inteiro sem qualquer ponto. 
O filho e sobrinho de basquetebolistas sen-
tia estar a envergonhar o nome da família.

Como o próprio Kobe contou, o pai, ex-jo-
gador de basquetebol, disse-lhe: “marques 
zero ou 60 pontos, vou continuar a amar-te 
da mesma forma”. Kobe assumiu que ficou 
tranquilo e sentiu o conforto, mas isso não 
chegou. “Não quero saber, vou marcar 60”.

O trabalho individual começou e, em 
dois anos, Kobe passou dos zero pontos 
para o melhor jogador do estado. Anos mais 
tarde, explicou o motivo: “É matemática 
simples. A maioria das crianças joga talvez 
1h30, dois dias por semana. Mas se treina-
res duas ou três horas, todos os dias, du-
rante um ano… façam a matemática disso”.

Tudo isto tem um nome: “mamba men-
tality”.

Egoísmo ou grandiosidade?
Num jogador que somou 81 pontos num 

só jogo – vice-líder nesse ranking, apenas 
atrás dos 100 de Wilt Chamberlain – e que 
fazia, com frequência arrebatadora, mar-
cas acima dos 40 pontos, a fronteira entre 
a grandiosidade e o egoísmo é ténue. E, 
sobretudo por isso, Kobe Bryant nunca foi 
consensual como jogador.

Por um lado, será seguro dizer que a 
maioria dos fãs de basquetebol coloca Mi-
chael Jordan, Kobe Bryant e Lebron James 
como os maiores de sempre. A ordem varia, 
mas o top 3 é, para uma larga maioria, con-
sensual, até pela forma como permite per-
petuar legados individuais, preenchendo 
todo o espectro temporal: Jordan primeiro, 
Kobe no pós-Jordan e Lebron no pós-Kobe.

Por outro lado, Kobe Bryant é, para mui-
tos, um sinónimo de individualismo. É o 
jogador com mais lançamentos falhados 
na história na NBA, mas também para isso 
Kobe tinha uma resposta: preferia falhar 
30 lançamentos num jogo do que falhar 10, 
porque isso mostrava que nunca desistia.

O “cartão-de-visita” de Kobe é extenso: 
lançador de elite, tremendo nas penetra-
ções para o cesto, quer na finalização quer a 
ganhar faltas, fiável nos lances-livres, forte 
nos duelos, líder dentro e fora do campo e, 
como toque mais raro neste tipo de joga-
dores, um defensor de elite, sempre em-
penhado em fazer o “trabalho sujo”. Com 
isso, Kobe ganhava direito a ser o “dono da 
bola” no ataque. E a bola foi dele, anos a fio, 
pelos LA Lakers.

Mas Carlos Andrade fala de outro fator. 
“Essas críticas e a imagem egoísta que ti-
nham dele eram opiniões e ele não as via 
da mesma maneira. Quem trabalhava com 
ele percebia o porquê de ele jogar assim. 
Até porque quem percebe de basquetebol 
sabe que os jogadores como ele e como o 
Michael Jordan faziam acima de 30 ou 40 

lançamentos por jogo. Eu próprio critiquei 
quando ele, às vezes, exagerou nos lança-
mentos. Claro que exagerou. Mas só os co-
legas dele sabiam as horas que ele passava 
no pavilhão a treinar, para ganhar o direito 
de, no jogo, lançar as bolas todas que queria 
lançar. Depois de cinco anéis de campeão, 
mostrou que nada daquilo estava errado”.

No último jogo da carreira, Kobe Bryant, 
que dizia estar diminuído fisicamente e já 
incapaz de jogar ao melhor nível, marcou… 
60 pontos. É este o momento que Carlos 
Andrade escolhe como grande memória 
que guardará do norte-americano: “Foi 
um bocado o resumo da pessoa que ele era. 
Marca 60 pontos e salva a equipa de perder 
o jogo. É essa a imagem que vou reter para 
sempre: a de que ele nunca desistia”.

Carregou três cruzes
No campo, o individualismo foi a cruz de 

Kobe. No balneário, o feitio irascível nunca 
passou despercebido e despoletou guerras 
com vários colegas e treinadores. Na vida 
pessoal, uma acusação de violação, em 
2003, manchou a imagem do basquetebo-

lista. Kobe assumiu ter-se envolvido com a 
queixosa, de 19 anos, praticando adultério, 
mas garantiu que, no momento, pensou que 
o envolvimento estava a ser consensual. O 
caso foi resolvido, dois anos depois, com um 
acordo extrajudicial, mas a imagem pública 
de Kobe nunca voltou a ser a mesma.

Uma mancha no currículo de vida de um 
atleta que, quando se despediu da NBA, há 
quatro anos, escreveu um poema famoso 
e que lhe valeu, até, um Óscar de Melhor 
Curta de Animação, narrada e produzida 
pelo próprio. Nesse poema, Kobe declarou-
-se ao basquetebol.

“Desde o momento em que comecei a 
enrolar as meias do meu pai e a fazer, ima-
ginariamente, lançamentos decisivos, uma 
coisa eu soube que era real: apaixonei-me 
por ti”. O mundo não diz diferente de 
Kobe. Desde o momento em que começou a 
enrolar as meias do pai e a fazer lançamen-
tos decisivos, na NBA, uma coisa o mundo 
do desporto soube que era real: apaixonou-
-se por Kobe.

Público/MS
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Kobe Bryant, um homem com uma missão
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7th Super Bowl appearance Quarterback 
San Francisco 49ers
Jimmy Garoppolo
Age: 28    
Birthdate: November 2, 1991
Seasons: 6    
Super Bowl champion: 2

5 Super Bowl titles
Second only to Patriots & 
Steelers with 6 wins each

time Miami is hosting the Super Bowl 
(the most Super Bowls played in a city)11th

people expected to 
attend festivities in Miami620K+ 

cost of hosting
Super Bowl LIV$14M+ 

chicken wings
will be eaten

1.4B

pounds of chips
will be scarfed

11.2M+
pounds of guacamole
will be downed

8M+

pounds of ribs
are sould the week 
of the upe Bowl

10M

estimated positive economic impact
for the Miami area$500M+ 

Average calories 
at a football feast

$7,438 
average price of 
Super Bowl LIV ticket  
on resale market

1st 
time Shakira and
Jennifer Lopez will
headline the halftime



49ers & CHIEFS HAVE MET 13 PREVIOUS TIMES49ers & CHIEFS HAVE MET 13 PREVIOUS TIMES
WINSWINS

BET

SUPER BOWL

3rd Super Bowl appearance

50 years since last appearance
Super Bowl IV - won against Vikings

Quarterback
Kansas City Chiefs

Patrick Mahomes
Age: 24

Birthdate: September 17, 1995
Seasons: 3

Super Bowl champion: 0

online views for Stella Artois “Change Up the Usual”,
the most popular online ad f Super Bowl 201948M 

amount Anheuser-Busch has spent
on Super Bowl ads since 2006$441.3M

spent on
beer & cider

90% more beer is consumed
on Super Bowl sunday
than an average day

$1.3B

spent on 
wine$597M spent on 

hard liquor$503M

cost of a 30 sec ad 
during Super Bowl LIV$5.6M+ 

FOX Sports’ projected ad 
sales from Super Bowl LIV$412M 

22.7M 
american adults are 
likelly to bet on  
Super Bowl

$118K 
the Super Bowl bonus
each member of the  
Patriots received

$58K 
the consolation prize
given to each   
member of the Rams

$325M+ will be legally wagered  
on Super Bowl LIV (record high)

of Super Bowl 
viewers say the

commercials are the best part
23% 

Fave Super Bowl foods
29% wings
14% dip

26% pizza
7% chili

15% nachos
6% BBQ
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Parte do aparato todo à volta do Super 
Bowl é o espetáculo que acontece duran-
te o intervalo, uma tradição que remonta 
ao início do próprio jogo.

O concerto é sempre um momento 
de grande expectativa no mundo 
do entretenimento antes do início 

do segundo tempo. 
Os artistas do espetáculo do intervalo do 

Super Bowl de 2020 são Shakira e Jenni-
fer Lopez. A seleção dos dois ícones pop 
hispânicos foi considerada perfeita para 
Miami, a localização do Super Bowl 54. É 
o primeiro espetáculo do intervalo no Su-
per Bowl desde que a NFL fez parceria com 
Jay-Z e Roc Nation para liderar “os esfor-
ços da liga no relacionamento com a mú-
sica e o entretenimento.”

O concerto espera-se que apresente uma 
melhoria em relação a 2019, já que os fãs 
questionaram a seleção de Maroon 5, Tra-
vis Scott e Big Boi e, entretanto, o desem-
penho dos três foi amplamente criticado.

Shakira e Lopez, cada uma apresentan-
do-se no Super Bowl pela primeira vez, jun-
tar-se-ão a uma longa lista de artistas que 
foram selecionados para encabeçar o evento 
musical mais assistido do ano. Esse momen-
to tão aguardado que já teve apresentações 
anteriores de renome na indústria da músi-
ca, tais como Justin Timberlake, Madonna, 
Prince, Bruno Mars, Beyoncé, entre muitos 
outros ao longo da história do jogo.

Aqui está tudo o que temos que saber sobre o 
concerto do intervalo do Super Bowl 54 deste 
ano, incluindo o horário de início esperado.
Quem está vai ser responsável pelo in-
tervalo do Super Bowl 54?

As latinas Shakira e Jennifer Lopez são 
as artistas do intervalo do Super Bowl 54. 
As duas a estrearem-se no Super Bowl.

Não houve tanto drama em torno das 

seleções como aconteceu no ano passado, 
quando Rihanna se recusou a fazer ela o 
concerto, como forma de protesto à ausên-
cia contínua de Colin Kaepernick na liga. 
Algo que, provavelmente, explicou a razão 
pela qual a conferência de imprensa dos Ma-
roon 5 antes do Super Bowl foi cancelada.

A que horas começa o show do intervalo 
do Super Bowl?

O espetáculo do intervalo do Super Bowl, 
pelo que está programado, começará logo 
após as 8 p.m. ET, de domingo (2). O jogo em 
si começa às 6:30 p.m., portanto a primeira 
metade deve terminar cerca de 90 minutos 
depois.

Quem é Shakira?

Shakira é uma cantora pop colombiana, 
cujo álbum de estreia foi lançado em 1991, 
quando ela tinha apenas 13 anos. Agora 
com 42 anos, Shakira tem com ela quatro 
músicas no Top 10 da Billboard, com um hit 
número 1 (Hips Don’t Lie). A cantora ga-
nhou destaque no mundo latino ao cantar 
em espanhol, e depois ao usar o inglês para 
conseguir romper nos Estados Unidos.

Em 2011 Shakira casou com a estrela do 
futebol espanhol Gerard Piqué. O casal 
tem dois filhos juntos.

Quem é Jennifer Lopez?

Jennifer Lopez é uma cantora e atriz pop 
de Nova York, no auge dos seus invejáveis 
50 anos, a marcar a diferença nas tabelas 
musicais. O seu primeiro álbum foi lança-
do em 1999, incluindo o single “If You Had 
My Love”, que foi o hit número 1. JLO teve 
mais três músicas, alcançando assim o 
topo nos anos seguintes, juntamente com 
mais seis músicas do top 10.

Jennifer Lopez é também atriz, tendo sido 
indicada ao Globo de Ouro pelo seu trabalho 

em “Selena” em 1997 e “Hustlers” este ano. 
Ela está noiva da lenda da MLB, Alex Rodri-
guez, e tem dois filhos gémeos do seu casa-
mento anterior com Marc Anthony.

Os artistas são pagos pelo show do in-
tervalo do Super Bowl?

Não. A NFL cobre os custos da apresenta-
ção, mas não oferece nenhuma compensa-
ção aos artistas para além disso. A publici-
dade ao espetáculo e o número de pessoas a 
assistir são atraentes o suficiente.      

Quem irá cantar o hino nacional no Su-
per Bowl 53?

Demi Lovato vai interpretar o hino na-
cional em Miami. Aos 27 anos, natural do 
Novo México, ela começou como estrela 
infantil do Disney Channel e continuou a 
sua carreira como cantora pop desde en-
tão. A sua música mais conhecida, “Sorry 
Not Sorry”, alcançou o sexto lugar nas ta-
belas da Billboard em 2017.

Catarina Balça/MS
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Kika

Kobe Bryant tinha por hábito viajar de heli-
cóptero para evitar o trânsito intenso de Los 
Angeles, mas ele e a mulher Vanessa tinham 
um acordo: não faziam este tipo de viagem 
juntos. Foi o que revelou uma fonte próxima 
da família à revista People esta terça-fei-
ra (28). “Ele e Vanessa tinham um pacto de 
não viajarem juntos de helicóptero”, disse. A 
mesma pessoa informou ainda que o basque-
tebolista só fazia as viagens com o piloto Ara 
Zobayan, que também morreu no acidente.
Kobe já tinha explicado, em entrevistas, 
que optou por usar este meio de transpor-
te para passar menos tempo no trânsito e 
passar mais tempo com a família. “Estava 
sentado no trânsito e acabei por perder uma 
peça da escola. Tinha de arranjar uma ma-
neira de conseguir treinar e focar-me no 
trabalho, mas sem comprometer o tempo 
com a família”, disse a Alex Rodriguez.

Kobe e Vanessa Bryant são pais de Natalia, 
de 17 anos, Bianka, de três, e de Capri, de 
sete meses. A filha Gianna, de 13 anos, via-
java com o pai quando o acidente aconte-
ceu, no domingo passado (26).
O Comité Nacional de Segurança do Trans-
porte dos Estados Unidos (NTSB) disse que 
a investigação sobre o acidente será “com-
plexa e extensa”. “As condições meteoro-
lógicas são apenas uma pequena parte de 
toda uma investigação”, informou Jennifer 
Homendy, membro da organização.

Depois quase 20 anos juntos, Marisa Liz e 
Tiago Pais Dias usaram a conta oficial de 
Instagram dos Amor Electro para anunciar 
o fim da relação.
Os artistas têm dois filhos em comum, 
Beatriz, de 11 anos, e Tiago, de quatro, e fi-
caram noivos em 2015. Ambos integram a 
conhecida banda nacional, sendo que ela 
é a vocalista e ele o guitarrista. Em 2018, a 
artista surpreendeu ao revelar no programa 
“Depois, Vai-se a Ver e Nada”, da RTP, que 
não vivia com o companheiro. 

O casamento de Justin Bieber e Hailey Baldwin foi 
considerado “apressado” por muitos e a própria mo-
delo concorda: “Tudo aconteceu muito rápido, mas 
o certo é que já nos conhecíamos há muito tempo e 
não nos assustou optar pelo casamento”, confessou 
no primeiro episódio de Seasons, série sobre a vida do 
cantor, lançada esta semana.
A modelo revelou que mesmo determinada, quis a 
opinião dos pais. “Lembro-me de ligar para os meus 
pais e dizer: ‘Esta é a hora de me impedirem de fazer 
uma loucura se acharem que é uma má ideia’”, contou. 
A reação do ator Stephen Baldwin e da mulher Kennya 
foi positiva e apoiaram logo o jovem casal. “Disseram 
que era o nosso destino e que se era o que eu queria, 
confiavam em mim”, disse a modelo de 23 anos.
Justin Bieber também falou sobre a vontade de for-
mar a sua família, desde cedo. “Sempre esteve como 
prioridade na minha lista, mas não sabia que ia acon-
tecer”, disse. “Estou muito feliz. E tenho a miúda 
mais incrível”.
Justin e Hailey namoraram durante uns tempos no 
fim de 2015. O relacionamento foi retomado em maio 
de 2018 e, quatro meses depois, o casal deu o nó numa 
cerimónia secreta. Uma festa para a família e amigos 
foi organizada em setembro de 2019.

ABUSO EMOCIONAL
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BIEBERS

Dois anos depois de ter colocado um ponto final na re-
lação conturbada que mantinha com Justin Bieber des-
de 2011, Selena Gomez falou pela primeira vez sobre o 
que sentiu durante o namoro com o cantor canadiano.
“Sinto que fui vítima de certos abusos”, revelou a 
cantora, numa entrevista à National Public Radio. 
“Acho que é uma coisa que necessitava de interiori-
zar enquanto adulta. Por muito que não queira passar 
o resto da minha vida a falar disto, estou realmente 
orgulhosa por poder dizer que me sinto mais forte e 
que encontrei uma forma de superar isto”, explicou.
Na mesma entrevista a cantora e atriz admitiu que 
a sua última canção, Lose You To Love Me, fala so-
bre a sua história com Justin Bieber. “Estou muito 
orgulhosa”, afirmou, sobre o seu último êxito. “De 
certo modo precisava de dizer algumas coisas que 
gostava de ter dito [antes]”, continuou.
De lembrar que a relação de Justin Biber e Selena 
Gomez ficou marcada por várias separações, entre 
2011 e 2018. Os dois assumiram que estavam jun-
tos pela última vez em março de 2018, mas poucos 
meses mais tarde, Justin assumiu uma nova rela-
ção, com Hailey Baldwin, com quem se casou em 
setembro desse mesmo ano.
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Sabem a conhecida frase “o mundo é peque-
no”? Nicki Minaj que o diga! A rapper estava 
com o marido, Kenneth Petty, numa loja de 
roupas de Los Angeles, quando se deparou 
com o ex-namorado, o rapper Meek Mill. Po-
dia ser apenas um simples encontro, mas os 
três entraram numa discussão intensa e saíram 
do local aos gritos. 
De acordo com o TMZ, que obteve um vídeo 
da discussão, o encontro aconteceu na loja 
Maxfield, em West Hollywood.  Não é possí-
vel saber quem chegou ao local primeiro, mas 
quando perceberam a presença um do outro, 
as coisas aqueceram – e muito!
A gravação não é clara, mas é possível ver Meek 
Mill, vestido de branco, a ser segurado e escol-
tado até fora da local pela sua própria equipa 
de seguranças e pelos funcionários da loja. 
Ao fundo, as vozes de Nicki e Kenneth são cla-
ras. Segundo o TMZ, o casal estava sozinho, en-
quanto o rapper estava acompanhado por cerca 
de 10 pessoas, entre seguranças e amigos. 
Não há nada oficial sobre quem começou a 
discussão, mas os três pareciam estar a falar 
justamente sobre a relação com Nicki. Muitos 
palavrões foram gritados, isso é certo.B
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Numa jogada de marketing um tanto controversa o parque temático chinês Meixin Red 
Wine Town, na cidade de Chongqing, decidiu lançar um porco num bungee jump. O ani-
mal teve as patas amarradas, foi levantado a uma altura de 68 metros e depois lançado.

O parque informou que o salto do porco marcava a inauguração da plataforma de bun-
gee jump. E um porta-voz do local afirmou ao jornal South China Morning Post que era 
“apenas um pouco de diversão”, já que o animal seria abatido e comido durante o Ano 
Novo Chinês de 2020, no dia 25 de janeiro.
A ideia foi criticada nas redes sociais chinesas, com comentários dizendo que “foi cruel 
o que fizeram com o animal” e “só porque um animal não pode expressar o seu medo, 
não significa que não esteja assustado”. Entretanto, este foi um assunto discutido no 
mundo inteiro e não apenas na China.
O parque temático pediu desculpas pela iniciativa numa nota posterior. “Nós aceitamos 
as críticas e conselhos e pedimos desculpas ao público”, dizem. O Meixin Red Wine Town 
também prometeu melhorar o marketing, para oferecer serviços de qualidade aos turistas.

A Mojo Vision, uma nova startup, está a desenvolver lentes de contacto com reali-
dade aumentada. As peças inteligentes funcionam mais ou menos como o Google 
Glass, mostrando informações úteis, só que diretamente nos olhos do usuário.

As lentes seriam rígidas, com uma região bulbosa na qual ficaria uma tela com resolu-
ção de 14.000 ppi. Para efeitos de comparação, as telas dos smartphones com resolução 
mais alta no mercado têm pouco mais de 500 ppi.
As lentes ainda teriam sensor de imagem, sinal de rádio e sensor de movimento para 
ajudar a estabilizar as imagens.
O primeiro protótipo foi já demonstrado, mas está bem longe do que a empresa espera 
que seja a versão final do projeto. 
O piloto tinha apenas uma tela monocromática verde ligada a uma bateria grande e a um 
processador externo para funcionar. Também não era permitido colocá-la diretamente 
no olho, apenas segurá-la bem de perto, para que as imagens pudessem ver vistas.
Futuramente, a Mojo Vision espera que o produto possa ser vendido a todo o tipo de 
usuários, mesmo aqueles que vejam perfeitamente. As lentes poderiam funcionar dire-
tamente com telemóveis, mostrando qualquer tipo de conteúdo diretamente nos olhos 
dos donos, controladas através da atividade ocular. A empresa disse que os dispositivos 
teriam que ser desinfetados todas as noites e colocados a carregar.
Atualmente, mais de 100 milhões de dólares americanos já foram arrecadados para o 
desenvolvimento das lentes de realidade aumentada, mas a primeira versão não deve 
ficar pronta em menos de dois anos. E a empresa também não deu uma previsão de 
custo final para o produto.
Vamos esperar para... ver!

BUNGEE JUMPING COM PORCOS

LENTES DE REALIDADE AUMENTADA
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FYI
-Kika

722 COLLEGE STREET, LOWER LEVEL,
TORONTO FLORDOIS.CA

SHOW & DINNER
19 MARCH | 7:30PM

416-900-6692
TICKETS & INFO

MENU

CALDO VERDE SOUP
COD FISH
DESSERT
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“Mãe, pai?!...
veio-me o período!”

Puberdade é sinónimo de mudanças significativas em todos os jovens – não só físi-
cas como também hormonais e emocionais. Apesar de todo este processo ser nor-
mal e comum a todos os seres humanos, nem sempre é gerido e acolhido da melhor 
forma por parte dos adolescentes. É importante, portanto, desmistificar todas as 
alterações próprias da puberdade, divulgar informação e, consequentemente, criar 
um maior conforto relativamente ao tema.  

Hoje vamos focar-nos especialmente nas raparigas (que são quem, normalmente, sen-
te mais esta mudança): neste período, começam a ser confrontados com palavras como 
“menstruação”, “período”, “ciclo menstrual”, “reprodução”… Apesar do tema ser abor-
dado em contexto escolar, tal informação tem-se revelado muitas vezes insuficiente e as 
raparigas continuam a ter muitas dúvidas e medos associados a esta nova fase das suas vidas.
Assim, é importante que os pais também façam o “trabalho de casa” – só estes poderão 
saber, de forma mais próxima e aprofundada, quais os conceitos que as suas filhas ne-
cessitam ver esclarecidos.
A menstruação é muitas vezes associada, por parte das jovens, a algo chato, que pro-
voca muitas dores e que limita a prática de certas atividades – e tudo isto só alimenta o 
“medo”.  Considerada por muitos pais uma das “conversas difíceis” que têm de ter com 
as suas meninas, a menstruação não tem de ser (e não é, na verdade!) um bicho de sete 
cabeças! Apesar de ser, normalmente, a mãe a responsável por abordar o tema tal não 
significa que o pai não o possa também fazer.
Para além disso, não existe necessidade de esperar pela primeira menstruação para fa-
lar sobre o tema - antecipem-se!
Vamos então ao que interessa... Eis algumas das dúvidas que podem surgir:

“O que é a menstruação?”
A menstruação é definida, muito frequentemente, por ser uma “perda de sangue”. 
Acontece que não é bem isso! O que acontece é que o óvulo, presente numa das trompas 
de Falópio, não é fecundado por nenhum espermatozoide. Assim, o endométrio, des-
tinado a receber o óvulo fecundado, já não é, assim, necessário e desprende-se. É essa 
descamação, aliada a uma pequena quantidade de sangue, que origina o fluxo mens-
trual ou, se preferirem, o período.
Assim sendo, a menstruação é uma mistura de tecidos, glândulas, sangue e outras es-
truturas que faziam parte da parede do endométrio. É por isso que o sangramento da 
menstruação não é composto de sangue vivo e líquido, sendo bem diferente dos outros 

tipos de sangramento que estamos habituados a ver.

“Quando vou ter o período pela primeira vez?”
Por norma a primeira menstruação ocorre entre os 12 e os 13 anos, mas também é pos-
sível acontecer mais cedo ou mais tarde – entre os 9 e os 15 anos.
Para além disso, a jovem pode ter a sua primeira menstruação e ela não ser regular nos 
meses seguintes: por vezes, são necessários um a dois anos para que haja essa regularização.

“Quanto tempo dura a menstruação?”
Normalmente o período dura entre três a cinco dias, embora dependa sempre do ciclo 
menstrual de cada mulher (período de tempo entre o primeiro dia de uma menstruação 
até ao primeiro dia da menstruação seguinte) – este dura, normalmente, entre 28 e 35 
dias, mas pode, naturalmente, variar.

 “O período provoca dores?”
Mais uma questão em que a resposta é sempre relativa. Há mulheres que apresentam mui-
tos sintomas associados à menstruação, outras apenas alguns e outras não sentem nenhuns. 
Os sintomas podem incluir, por exemplo, dores de cabeça, dores abdominais, alterações 
de humor, barriga inchada e fadiga, e surgem, normalmente, alguns dias antes do início 
do período e que vão desaparecendo com o passar dos dias, podendo até, em casos mais 
graves, serem aconselhados determinados medicamento para alívio dos sintomas.

“Posso fazer exercício físico?”
A resposta é simples: não só pode como, em muitos casos, deve. O exercício é apontado 
como uma das melhores formas de fazer com que este período do mês seja menos dolo-
roso já que a prática do mesmo liberta endorfinas que, para além de serem conhecidas 
como as “hormonas da felicidade”, também são vistas como um poderoso “analgési-
co”, provocando um maior relaxamento muscular.  

“Posso usar tampão?”
Mesmo não tendo iniciado a vida sexual, não existem contraindicações no uso de tam-
pões – no entanto, devem usá-lo com cuidado e apenas quando for estritamente ne-
cessário. Nunca, em circunstância alguma, se deve dormir com um tampão, visto que 
existe um grande risco de proliferação de bactérias e infeção ginecológica.
Caso existam dúvidas a que não saibam responder, o melhor será sempre recorrer a um 
ginecologista.

Inês Barbosa/MS

416-679-0635
info@oxfordglass.com

oxfordglass.com

Oxford
GLASS & ALUMINIUM
COMMERCIAL  |  INDUSTRIAL

1325 St Clair Ave W, Toronto  |  416-535-1924  |  flightstoportugal.ca
50024263
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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

Numa das minhas três visitas a Macau, 
tive uma oportunidade rara de viajar du-
rante um fim de semana, numa carrinha 
de apoio a um grupo de ciclistas amado-
res, e poder conhecer uma pequena parte 
do gigantesco Delta do Rio das Pérolas. 

Sei andar de bicicleta, mas não me 
atrevi a aceitar o convite de acompa-
nhar e atrasar, dada a minha falta de 

prática, a comitiva de alguns portugueses 

de um clube de ciclismo residentes em Ma-
cau, que tinham o hábito saudável de assim 
percorrer partes da China. Optei por acom-
panhá-los na carrinha de apoio, a uma ve-
locidade reduzida, o que me permitiu ir 
observando, com vagar, pessoas e lugares. 

Para sairmos de Macau, foi preciso aguar-
dar, em longas filas, a vez de mostrar o visto 
e passar a fronteira nas Portas do Cerco. O 
formigueiro humano é o que mais desperta 
os nossos sentidos na China. As pessoas aco-
tovelam-se, empurram-se, gesticulam e fa-
lam alto. É preciso adaptarmo-nos e seguir 
as multidões com muita calma.

O grupo juntou-se num lugar combi-
nado, já conhecido de outros passeios por 
aquela região. A viagem foi feita por etapas 
e as paragens aproveitadas para se beber 

água, petiscar e conviver. Alguns mem-
bros do clube falavam um pouco de chi-
nês, o que facilitava alguma comunicação, 
pois não eram lugares turísticos e ninguém 
aparentava saber inglês.

Ao percorrer aquelas estradas secun-
dárias, chamou-me a atenção, palavras 
escritas em inglês: nomes de algumas 
multinacionais conhecidas, instaladas em 
edifícios que igualavam fábricas e indús-
trias do ocidente, e de algumas escolas in-
ternacionais de arquitetura moderna, com 
jardins, cercas altas gradeadas e portões. 

Por sua vez, as estradas eram frequenta-
das por todo o tipo de transporte antiqua-
do: carroças velhas e carrinhas a transbor-
dar com mercadorias mal acondicionadas. 
Viam-se pessoas idosas a puxar, com enor-
me esforço, carroças de uma só roda, como 
se fossem animais, e muita gente com car-
gas pesadas às costas.

Parámos para pernoitar na cidade de 
Zhongshan, terra natal do revolucionário 
Sun Yat-Sen, pouco frequentada por oci-
dentais. As crianças rodearam-nos com 
grande alarido, a manifestar entusiasmo 
pelas bicicletas, capacetes e camisolas vis-
tosas dos membros do clube. Pessoas ido-
sas queriam, de forma insistente, vender 
objetos de toda a qualidade, a troco de pre-
ços irrisórios. Caminhando pela zona pe-
donal, viam-se restaurantes, lojinhas com 
fruta e quinquilharia colorida. 

O jantar, num dos restaurantes chineses 
do local, já conhecido por uma pessoa do 
grupo, foi uma aventura. Ele encomendou 
em chinês, com muitos gestos à mistura. 
Não sei o que comi, apesar da variedade de 
vegetais, peixe seco ao sol, insetos e sei lá o 
quê ser deliciosa e não me ter causado ne-
nhuma indigestão!

No dia seguinte, o passeio junto a um 
trecho do Rio das Pérolas foi de grande be-
leza. Esta província de Guangdon é famosa 
pelos portos que, durante a Rota da Seda, 
acolhiam os barcos de mercadorias. Avis-
tavam-se muitos templos, jardins bem 
cuidados, avenidas marginais com pas-
seios pedonais, restaurantes e vendedores 
de todo o tipo de objetos.

O projeto que a República Popular da 
China tem para o gigantesco Pan-Delta do 
Rio das Pérolas é agregar as nove cidades 
atualmente abrangidas e transformá-las 
numa megalópole - “cidade sem fim”, se-
gundo um relatório da ONU de 2010. Pre-
vê-se que esse projeto esteja completo em 
2047, quando tiver acabado o tempo de 
transição dos governos de Macau e Hong 
Kong e estes territórios deixarem de ser 
considerados Regiões Administrativas Es-
peciais para serem igualmente integrados.

Foi uma felicidade ter passeado, tran-
quilamente, nesta região antes de ser con-
cretizado esse projeto futuro da potência 
chinesa que tem tanto de impressionante 
como de assustador. 
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

China,
no Delta do Rio das Pérolas

Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Loja em ZhongshanPasseio junto ao Rio das Pérolas
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camoestv.com
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235 Shaw 646Rogers Digital 129

Rogers Cabo 12
/camoestvofficial

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

Celebramos mais um aniversário
do Grupo Folclórico da

Casa da Madeira de Toronto

Esta semana:

Festejamos a amizade solidária em mais
uma Festa das Amigas de Toronto

 Discutimos os temas da atualidade
no Roundtable

 Percorremos a história de vida de um grande
comunicador – Eládio Clímaco

E olhamos para o amanhã com a série
2077- 10 segundos para o futuro

Muitas espécies, de todos os reinos da 
natureza, espalham-se pelo planeta à bo-
leia dos veículos humanos e das merca-
dorias que circulam em todas as rotas e 
direções imagináveis.

A difusão e propagação de muitos seres 
vivos, providenciadas pelas atividades 
humanas, constituem um problema de 

escala planetária que raramente aparece nas 
notícias. A alteração de habitats e ecossiste-
mas é uma consequência evidente. O movi-
mento de transportes derivado do comércio 
global, permite boleias nos cascos de navios, 
em aviões, comboios, camiões, automóveis e 
também nas cargas e embalagens transpor-
tadas. Milhares de espécies acabam em locais 
muito distantes dos seus habitats naturais, 

sendo que muitas têm impactos diretos na 
saúde pública (transmissão de doenças, por 
exemplo), na produção agrícola, e com cer-
teza no equilíbrio de ecossistemas, onde as 
espécies invasoras competem e prejudicam 
as espécies autóctones, comprometendo a 
biodiversidade no planeta.

Exemplos são mais que muitos: insetos 
como a vespa asiática, a barata americana 
ou o escaravelho das palmeiras que, pro-
vavelmente, viajaram em cargas. Vermes 
como o nemátodo da madeira do pinheiro, 
que foi ajudado na sua proliferação na Eu-
ropa pelos transportes que utilizam paletes 
de madeira. Bivalves como o mexilhão ze-
bra, espécie europeia que viajou agarrada a 
cascos de navios para o continente america-
no. Bactérias, micróbios, pequenos inverte-
brados, ovos e larvas de inúmeras espécies, 
sementes de plantas, esporos, etc., viajam 
por todo o planeta à boleia dos nossos trans-
portes internacionais. Caso paradigmático é 
a água usada como lastro em grandes navios 
de carga que é despejada para o mar quan-

do não necessária e, muitas vezes, a um 
continente de distância do local onde foi 
carregada. A dispersão de espécies invaso-
ras através do tráfego marítimo, já bastante 
documentada sobre moluscos, é um proble-
ma global que atualmente merece bastante 
atenção e estudo por parte da comunidade 
científica. A bioincrustração em cascos de 
navios abrange uma enorme quantidade 
e variedade de fauna e de flora marinha. É 
necessário que haja preocupação e medidas 
para contrariar a dispersão de espécies para 
longe dos seus habitats naturais, senão cor-
remos o risco de uniformizar todo o planeta 
com as mesmas espécies, destruir ecossis-
temas e reduzir significativamente a biodi-
versidade. Em 2017 existiam mais de 100 mil 
embarcações comerciais no mundo.

Apenas na União Europeia em 2017 houve 
cerca 31 mil milhões de viagens rodoviárias 
de transporte de mercadorias, ou seja, 31 
mil milhões de boleias disponíveis para inú-
meros seres vivos - imaginamos o número 
anual astronómico que será a nível global 

em todos os tipos de transportes. 
Nos dias que correm, mais uma possi-

bilidade de pandemia assombra o mundo: 
também eles, os vírus, como o Coronavírus, 
apanham boleias nos nossos transportes. 
Podem chamar a estes efeitos colaterais da 
atividade humana - o preço do desenvol-
vimento. Duvido que possamos chamar 
desenvolvimento à aniquilação de deter-
minadas espécies por incúria de ações ir-
refletidas, duvido que possamos chamar 
desenvolvimento à promoção de epidemias 
globais que causam a morte a milhares de 
humanos, só porque temos de continuar a 
vender e a faturar. São necessários contro-
los e regras mais sapientes nos transportes 
internacionais, desde desinfeção e limpeza 
de cascos de navios, passando por esterili-
zações e limpeza de produtos, embalagens e 
veículos de todo os tipos.

A continuarmos a agir sem uma maior 
reflexão e cautelas, dificilmente podere-
mos usufruir da natureza nos próximos 
séculos e milénios.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva
Espécies invasoras à boleia
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$10 from each ticket goes to support 

Sony Sound Stage
309 Horner Ave, Etobicoke

for tickets call
416-900-6692$35



Canada Mortgage and Housing Corpo-
ration’s (CMHC) just released rental va-
cancy rate report for 2019 paints a very 
grim picture of the health of Canada’s 
rental market.

According to the report, the vacancy 
rate for purpose-built apartments 
for the country declined from 2.4% 

in 2018 to 2% in 2019, a 17-year low. At 
the same time, the average vacancy rate 
for rental condominiums in the seventeen 
centres surveyed by CMHC declined to 
just 1.0% from 1.4% in 2018.

Given the extremely low vacancy rate 
for both purpose-built and rental con-
dominium apartments and the fact that 
median rents of purpose-built apartments 
in urban centres with more than 10,000 in 
Canada increased by 5.2% in 2019, their 
fastest rate of climb since 1991, it is clear 
that the country has a significant shortage 
of purpose-built rental accommodation.

With a low vacancy rate, a low turnover 
rate and a very high year-over-year in-
crease in average rents, Ontario and Brit-
ish Columbia are exhibiting evidence of an 
acute shortage of rental apartments. Other 
provinces with a significant lack of pur-
pose-built rental space reflected by a low 
apartment vacancy rate include Prince Ed-
ward Island (1.2%), Nova Scotia (1.4%) and 

Quebec (1.8%).
In the above-noted provinces, the drop 

in apartment vacancy rates is due, in large 
part, to an increase in demand for accom-
modation stemming from a record inflow 
of international migrants. Over the past 24 
months, Ontario has become home to an 
unprecedented 414,000 international mi-
grants plus an additional 20,000 migrants 
from other provinces.

Despite this record inflow of individ-
uals, only 80,000 new row and apartment 
dwelling units have been added over the 
past 24 months, of which an estimated 
11,500 are purpose-built rental.

In light of this meagre increase in the sup-
ply of multi-family dwelling units relative to 
the increase in population, it is not surprising 
that average rents in the province increased 
by a 30-year high of 6.2% y/y to $1,277 in 
2019 after posting a rise of 5.0% in 2018.

Across the province, reflecting a 
near-record low apartment vacancy rate of 
1.5%, average rents in the Ontario portion 
of Ottawa-Gatineau increased by a prov-
ince leading 8%. Despite a 25%-drop in 
row and apartment dwelling completions 
and an insignificant (0.8% y/y) increase 
in purpose-built rental units, Toronto’s 
apartment vacancy rate edged higher to 
1.5% in 2019 from 1.0% in 2018.

However, the fact that median apartment 
rents increased by a record high of just over 
7% in 2019 is a clear indication that Toron-
to has a significant shortage of affordable 
rental accommodation. After posting a very 
strong gain in 2018, starts in the Toronto 
CMA reverted in 2019. However, the re-
cord number of row and apartment units 
currently under construction should, by 
boosting supply, reduce upward pressure 
on rents in the CMA this year and next.

Fueled in large part by the arrival of 
125,000 international migrants and 19,000 
individuals from other parts of the country 
into B.C. over the past two years, apartment 
vacancy rates in the province’s two lar-
gest CMAs, Victoria (1.0%) and Vancouver 
(1.1%), are among the lowest in the country.

It is not surprising that median rents in 
the Vancouver CMA have risen by 7% in 
each of the past two years, given that the 
supply of purpose-built rental apartments 
has essentially stagnated over the past 
20 years. Moreover, the outlook for new 
construction of rental units in Vancouver, 
and indeed in the province of British Col-
umbia as a whole, is overshadowed by the 
province’s recent adoption of rent controls 
which are linked to rental housing units 
and not to tenants.

Thus, a landlord cannot automatically 

increase the rent of a unit when the tenant 
moves. According to the legislation, “the 
standard allowable rent increase for 2020 
is 2.6%”. Although rent controls ignore 
the basic economic fundamentals of sup-
ply and demand, governments with a few 
notable exceptions continue to adopt them 
to appease groups who represent existing 
tenants and not future ones.

In late 2017, the federal government 
committed to achieve “the most ambitious 
immigration levels in recent history”. Go-
ing forward, in light of this plan, we expect 
Canada will welcome between 300,000 to 
340,000 international migrants in 2020 
following an estimated gain of 313,600 in 
2019. Against this background of sustained 
strong net international migration and the 
fact that Canada already has a significant 
shortage of rental accommodation, we ex-
pect the rental apartment vacancy rate for 
the country as a whole will remain close to 
its record low level in 2020.

John Clinkard has over 35 years’ ex-
perience as an economist in international, 
national and regional research and analy-
sis with leading financial institutions and 
media outlets in Canada.

John Clinkard/MS

Lack of supply likely to keep rental 

vacancy rates 
depressed in 2020
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Caça palavras

 G E N G I V A Q U E I X O M H
 A K U V W V S H S D A B L A X
 C O S T E L A S Y M A O S U S
 C L U C N C O O Y O C N H A U
 X T T N O V O A C S L U E O F
 H U A T R G A I P A O T Q H H 
 C A R E B A L E C E C H S L E
 O L N A O Z L E H W N D L E A
 M D T A D E R F C C F D T O O
 X A L E M E T E R U A A I J D
 I D D A B A S H H O R S R C A
 E O A R N C D U O Z I M T A E
 S X O O I O R I N S N E H T K
 O B P B Z B E F L W G Q R N M
 A S O G A F O S E T E K T U U

JOELHOS

COSTELAS

BOCA

QUEIXO

FARINGE

NERVOS

DEDOS

APÊNDICE

GENGIVAS

ESÓFAGO

OLHOS

CÉREBRO

MÃOS

RINS

PELE

SudokuPalavras cruzadas

Jogo das 10 diferenças

O objetivo do jogo é a colocação de números de 
1 a 9 em cada um dos quadrados vazios numa 
grade de 9×9, constituída por 3×3 subgrades 
chamadas regiões. O quebra-cabeça contém 
algumas pistas iniciais. Cada coluna, linha e 
região só pode ter um número de cada um 
dos 1 a 9. Resolver o problema requer apenas 
raciocínio lógico e algum tempo.

Verticais

2. Peça ou conjunto de peças de vestir; traje;
4. Parte do fogão onde se assam os alimentos;
6. Forma de aflição ou sofrimento agudo, 

de origem física ou moral;
8. Instrumento constituído por lâmina 

cortante presa a um cabo;
9. Utensílio de mesa, de três ou quatro 

dentes em uma das extremidades;
13. Homem de confiança, geralmente con-

tratado como guarda-costas;
14. Aquele que não crê em Deus ou nos deuses;
15. Inspiração involuntária longa com a 

boca aberta.

Horizontais

1. Ausência de vestimenta;
3. Órgão do olfato, constitui a parte ini-

cial das vias respiratórias;
5. Saudades de algo que se deixou de ter; 

desejo de voltar ao passado;
7. Abertura que serve de entrada ou saída de 

um recinto;
10. Parte exterior da cavidade bucal; o con-

torno dos lábios;
11. Principal cidade de um país, estado, 

província etc.;
12. Utensílio contendo tinta ou similar com 

que se pode escrever ou desenhar;
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Ingredientes:

• 1kg de lulas
• 2 dentes de alho picados
• 2 tomates maduros
• 2 colheres de polpa de tomate
• 1 cebola
• Sal q.b.
• 1dl de azeite
• ½ cerveja
• Salsa
• 1kg de batatas

Modo de preparação:

Num tacho colocar um fio de azeite, juntar 
o alho picado, a cebola, o tomate cortado e 
a polpa de tomate e deixar refogar.
Juntar as lulas e deixar estufar. De segui-
da, acrescentar a cerveja, temperar de sal 
e deixar cozinhar até o molho começar a 
reduzir.
Entretanto cozer as batatas.
Quando o molho da cerveja estiver redu-
zido, acrescentar água e deixar acabar de 
cozinhar. Retificar os temperos, juntar a 
salsa e tapar o tacho. Servir as lulas com as 
batatas cozidas.
Bom apetite!

Culinária por Rosa Bandeira
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Lulas estufadas
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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 

Neste momento, pode expor as 
suas ideias e convicções com a cer-

teza de que irão ser bem aceites e conferir 
uma nova dinâmica ao grupo em que se in-
sere, trazendo-lhe uma lufada de ar fresco. 
Esta pode ser também uma boa altura para 
viajar. No campo amoroso, que tal planear 
algo de exótico com a pessoa que ama?

LEÃO 22/07 A 22/08 

Esta é uma fase em que não deve 
querer resolver sozinho questões 

relativas ao seu trabalho ou negócios. Deve 
pelo contrário citar a ajuda, as opiniões e 
a colaboração de outras pessoas. Procure 
descobrir a melhor maneira de fazer com 
que melhore a relação com o seu cônjuge 
ou com um sócio.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Esta é uma fase da sua vida em que 
sentirá uma enorme vontade de co-

municar, de expor as suas ideias e de apren-
der com a experiência dos outros. Aproveite 
para telefonar ou escrever para aqueles pa-
rentes que estão mais longe. Contacte os seus 
amigos. A troca de informação e a aquisição 
de conhecimentos será enriquecedora.

TOURO 21/04 A 20/05

O período que agora atravessa é 
propício ao autoconhecimento, 

pelo que terá boas possibilidades de perce-
ber quem realmente é e o que quer. É muito 
provável que sinta um certo esgotamento 
físico e intelectual, pelo que deverá procu-
rar abrandar o seu ritmo diário. Descanse 
mais e valorize os momentos de lazer. 

VIRGEM 23/08 A 22/09

Atravessa uma fase muito produ-
tiva ao nível profissional, conse-

guindo aliar a clareza de raciocínio a uma 
invulgar capacidade de organização e aná-
lise de questões. A sua saúde e bem-estar 
físico reclamam um pouco mais de aten-
ção. Que tal iniciar uma dieta mais saudá-
vel e começar a andar um pouco mais a pé? 

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Durante este período mostrará uma 
forte tendência para se isolar, en-

tusiasmando-se com atividades mais espi-
rituais como sejam a leitura ou a meditação. 
Aquele seu lado mais sensível, sonhador e 
fantasista que normalmente procura escon-
der estará mais em evidência. Não é a melhor 
altura para a tomada de decisões importantes. 

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Durante esta semana o seu lado 
mais combativo e contundente terá 

os seus efeitos nas suas relações conjugais 
ou de negócios o que, se não tiver atenção 
e procurar ser mais flexível, poderá trazer 
alguns conflitos nestas áreas da sua vida. 
Porém é uma boa altura para novos projetos 
pois a sua iniciativa estará mais acentuada.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Ao longo deste período sentir-se-
-á motivado a iniciar um impacto 

na sua relação com o mundo exterior, dan-
do uma imagem mais nítida da sua perso-
nalidade, o que corresponde a uma fase de 
maior força interior e segurança em si pró-
prio. A sua energia vital e a sua capacidade 
de conquista estão no auge. Aproveite!

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Este é um momento em que está 
mais facilitada a sua capacidade de 

transmitir aos outros o que pensa e sente 
tanto através da palavra como da escrita. 
Devido à forma original, autêntica e forte 
como se expressa, consegue defender me-
lhor as suas ideias. Esta é uma boa altura 
para pôr em marcha um plano.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

É possível que queira fazer nesta 
altura negociações e planos com 

vista a melhorar a sua situação económica 
futura. Este é um momento em que o seu 
instinto e intuição estão aumentados. Sen-
te mais necessidade de inquirir o vai no seu 
interior, do que de comunicar e conviver. 
Poderá sentir-se cansado e um pouco tenso.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Durante estes dias encontrar-se-á 
voltado para o lar e a vida priva-

da. É possível que a família e os filhos ou 
até mesmo um amigo exijam agora mais a 
sua atenção e disponibilidade, procurando 
o seu apoio. O seu lado intuitivo está agora 
mais aguçado, pelo que poderá confiar no 
seu instinto para tomar decisões.

PEIXES 20/02 A 20/03

Nesta altura terá necessidade de se 
sentir com os pés bem assentes na 

terra antes de se lançar em qualquer em-
preendimento de ordem profissional pois 
sentirá que tudo são restrições e contrarie-
dades. Procure trabalhar a um ritmo certo 
e constante, mas a sua capacidade de tra-
balho não será posta em causa.
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AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO
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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

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

Precisa-se de técnico de 
instalação de chapa metálica 
para trabalhos de revestimento de metal em 
paredes e telhados. Posição permanente em 
tempo integral. Vagas para técnicos expe-
rientes e candidatos interessados em apren-
der o comércio de chapas. Oferecemos for-
mação, fornecemos ferramenta e transporte.
Salários e benefícios competitivos.

Sheet metal technicians 
opportunity 
for flashing and siding work. Full-time per-
manent position. Openings for experienced 
technicians with interest in learning the 
sheet metal trade. Training, tools and trans-
portation provided.
Competitive wage pay & benefits.

info@vianaroofing.com
416-763-2664

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

Winter Light Exhibition 

Ontario Place

February 8, 2020 - March 29, 2020
955 Lake Shore Blvd W, Toronto, ON, Canada

Explore an illuminated world of glowing art installations at Ontario Place.
There is no admission cost, so you can visit for free!

Free Public Screenings

January 30, 2020 - February 4, 2020

HotDocs Ted Rogers Cinema
506 Bloor St W, Toronto

I Am Not Alone,
Thursday, January 30 – 7:30 p.m.

On the President’s Orders, 
Friday, January 31 – 7 p.m.

Gay Chorus Deep South,
Saturday, February 1 – 7:30 p.m.

Born in Evin,
Sunday, February 2 – 1 p.m.

Made in Bangladesh,
Tuesday, February 4 – 7:30 p.m.

Human Rights Watch Film Festival is an annual film festival held by Human Rights 
Watch organization in more than 20 countries which previews human rights films 
and videos in commercial and archival theaters and on public and cable television.

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.

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 ins-
tituição: 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
Informações: 416 604 1125/ 647 261 7155

PCCM                                                                                      
Baile da Nova Direcção 
53 Queen St N
Sábado, 1 de fevereiro
Atuação de Unique Touch

ACAPO                                                                                      
Comunicado Reunião Conselho de 
Presidentes 
1130 Dupont Ave, Casa do Alentejo
Terça-feira, 4 de fevereiro, às 19h30

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

Amor da Pátria Community Centre                                                                                   
37.º aniversário 
1130 Dupont St
Sexta-feira, 14 de fevereiro, às 18h30
Atuações do grupo coral da Casa do Alentejo 
e de Luís Simão

Associação Migrante de Barcelos                                                                                      
Festa S. Valentim 
1263 Wilson Ave, LIUNA Local 183
Sábado, 15 de fevereiro, às 19h
Informações: 647 949 1390/ 647 781 2061
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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


