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Um mundo repleto de vírus
Esta manhã acordei com cerca de 15 cm de neve no chão. Os
efeitos contínuos de um longo inverno, juntamente com o aspeto
mental, encaminham desejos de uma realidade mais quente no
Canadá, que atualmente sofre de uma vaga de descontentamento, mas que não está relacionada com a neve. Uma rajada de vento frio bate-nos na cara, para nos relembrar da crise contínua que
afeta o nosso país e o mundo.
oderia ser dedicada uma prosa substancial à greve dos professores e às suas implicações ou até a tomada de reféns de cada
cidadão canadiano por alguns indivíduos indígenas. Esta situação demonstrou que existem dois conjuntos de leis para a população
canadiana, que juntamente com dirigentes cobardes, liderados pelo
nosso primeiro-ministro, originam situações cujos resultados são
medidas de precaução nunca antes vistas neste país.
No entanto, esta semana, o foco está no vírus COVID-19 (coronavírus). Até à data matou 2,114 pessoas na China e há, ainda, 74,639
casos confirmados de contaminação. A nível global existem 71,429
casos confirmados, mas apenas cinco mortes registadas.
A Organização Mundial de Saúde informa que tem desenvolvido documentos de orientação para conter o vírus, particularmente
em eventos públicos e multidões. Para muitos, a nível mundial, esta
declaração traz pouco conforto, são vítimas da fraca administração
dos seus governos na gestão da potencial propagação deste vírus. No
Canadá, além dos sete casos confirmados, existem centenas de pessoas em quarentena. Até agora, Portugal tem 12 casos suspeitos, mas
nenhum confirmado.
A história do vírus é longa e a maioria da população não compreende o que é um vírus. É um organismo vivo que apenas se consegue
replicar numa célula hospedeira. São organismos microscópicos que
existem por toda a parte da Terra. Podem infetar animais, plantas,
fungos e até bactérias. Alguns vírus podem ser a causa de uma doença fatal, enquanto outros são quase impercetíveis. São considerados
parasitas e alguns exemplos são a raiva, o herpes e o Ébola. Os vírus
são causadores de várias doenças no ser humano, como a varíola,
constipações e gripes, sarampo, varicela, hepatite, pólio, HIV, SARS e
dengue. Muitos de nós nunca estiveram expostos a este tipo de vírus,
mas a prevenção é fundamental para nos protegermos. Os princípios
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básicos para reduzir o risco de transmissão de uma infeção respiratória aguda incluem:
• Evitar contacto com pessoas que sofram de uma infeção respiratória aguda;
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• Lavar as mãos frequentemente, especialmente depois de estar em
contacto com pessoas doentes ou com os ambientes que frequentam;
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• Evitar contacto desprotegido com animais de quinta ou animais
selvagens;
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• Pessoas com sintomas de infeção respiratória aguda devem ter em
conta as medidas de etiqueta (manter distância, cobrir a tosse e os
espirros com um lenço descartável ou com a própria roupa e lavar
as mãos);
• Em infraestruturas de saúde predominam as práticas padrão de
prevenção e controle de infeções, especialmente na sala de emergência.
São muitos os que não seguem os conceitos básicos de higiene e
não se preocupam em levar a vacina da gripe mesmo que seja recomendada pelas autoridades de saúde e, por isso, enchem as salas de
emergência dos hospitais que se deveriam dedicar a doenças mais sérias. Estima-se que 25% a 35% das pessoas não lavam as mãos quando visitam uma casa de banho, espalhando fezes e outros organismos
em todas as superfícies em que tocam.
Quando andamos pela rua, as várias máscaras usadas fazem-nos
questionar se aqueles sem máscara estão a ser irresponsáveis ou
se é apenas uma questão cultural adotada por alguns. Têm surgido
queixas de racismo contra chineses, relacionado com o facto do COVID-19 ter origem na China, mas parece que este racismo não é nada
mais do que o medo do vírus. Vamos praticar o básico da decência e
higiene para ultrapassarmos isto.
Com a limpeza da neve a terminar, a esperança é de que melhores
dias virão, com o Canadá a voltar ao normal, dirigido por aqueles que
foram eleitos para nos mostrar o caminho. É um pensamento interessante, mas com uma lógica desperdiçada, baseada em especulações irracionais, mas desejáveis. Onde estão os nossos
líderes?
Versão em Inglês
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Dez milhões de chineses voltaram na
segunda-feira (17) ao trabalho depois
das férias do Ano Novo Lunar. O COVID-19 prolongou as férias dos chineses mais duas semanas e há fábricas
que não vão chegar a abrir devido às
restrições de circulação que existem
dentro do país.
China é responsável pela criação de
16% da riqueza mundial e o vírus
está a afetar gigantes como a Apple
que não vai cumprir as suas previsões de
receitas. Esta semana a gigante tecnológica
norte-americana anunciou que está a ter
dificuldades de aprovisionamento dos
iPhones, que são fabricados na China, e na
procura dos seus produtos, uma vez que os
seus armazéns estão fechados no país.
Tudo começou em Wuhan, a capital da
província de Hubei, uma província da China Central. A maior cidade desta província
é uma das mais populosas da China Central
e tem cerca de 11 milhões de habitantes.
Dois diretores de hospitais da província
onde começou a epidemia acabaram por
morrer devido ao vírus e o salão do automóvel do país, que deveria acontecer em
abril, já foi adiado.
No final de janeiro a Organização Mundial da Saúde declarou que o surto do
novo coronavírus constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional e deu como justificação o
“potencial do vírus se espalhar para países com sistemas de saúde mais fracos e
mal preparados para lidar com ele”.
Há quase 600 casos de contágio em cerca
de 30 países e quarta-feira (19) o número
de mortos ultrapassou os 2000. Na Europa
o vírus já chegou a oito países e em Portugal os 11 casos suspeitos deram negativo.

A

No Canadá, no Ontário, até à data foram
confirmados dois casos de coronavírus. A
província já fez mais de 450 testes e mais
de 400 deram negativo. A página do Ministério da Saúde de Ontário é atualizada diariamente e na altura em que este texto foi
escrito estavam pendentes 17 casos.
Os coronavírus são uma grande família
de vírus que podem causar doenças que
variam desde a constipação comum até
infeções respiratórias mais sérias, como
bronquites, pneumonias e SARS (Síndrome
Respiratória Aguda Grave) que matou mais
de 700 pessoas em 2002/03.
O coronavírus transmite-se de pessoa
para pessoa através do contato próximo,
como por exemplo numa casa, no local de
trabalho, no centro de saúde, na escola,
etc. Segundo o Ministério da Saúde de Ontário o risco de infeção aumenta quando
alguém tem um sistema imunitário fraco.
Exemplos de grupos de risco são os idosos e
as pessoas com doenças crónicas (diabetes,
cancro, doenças cardíacas, doenças renais
ou Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica).
Os sintomas variam de leve a grave,
como acontece com a gripe e outras infeções respiratórias comuns. Os mais comuns
são febre, tosse e dificuldades em respirar e
o vírus pode evoluir para maiores complicações como pneumonia, falência renal e
nalguns casos morte.
O Ministério da Saúde de Ontário refere
que não existe tratamento específico nem
vacina para proteger contra o coronavírus
e que a maioria das pessoas vai recuperar
sem ter precisar de ajuda médica se ingerir
uma grande quantidade de líquidos, descansar e dormir o máximo possível e recorrer a um humidificador ou a um banho
quente para ajudar com as dores de garganta e com a tosse.
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COVID-19

Existem gestos diários que podem ajudar a prevenir a propagação de germes
que causam doenças respiratórias e que
estão ao alcance de cada um de nós e esta
é a lista aconselhada pelo Ministério da
Saúde de Ontário: lave as mãos frequentemente com sabonete ou com desinfetante à base de álcool; espirre e tussa para
a manga do seu casaco; evite tocar nos
olhos, no nariz e na boca; evite o contacto com pessoas doentes e no caso de ficar
doente opte por ficar em casa.
Um estudo publicado no Journal of
Hospital Infection revelou que o novo coronavírus pode sobreviver até nove dias
em superfícies e objetos se estes não tiverem sido desinfetados e se estiverem à

temperatura ambiente.
O Canadá já interrompeu os voos de e
para a China, os aeroportos aumentaram
as medidas de segurança e a procura por
máscaras aumentou significativamente nas
últimas semanas. A quarentena é uma das
medidas usadas no controlo de doenças infeciosas desde o século XIV e nos últimos
dias o número de casas de coronavírus aumentou devido à alteração do método de
contagem.
As notícias que sugerem que o vírus foi
criado em laboratório no Canadá ou na
China são falsas e o novo coronavírus já se
tornou na epidemia mais cara do mundo
nos últimos 20 anos.
Joana Leal/MS
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‘Show up for people’

U of T expert on what’s fueling xenophobia
amid the coronavirus outbreak
that people point to a particular location –
in this case in Wuhan, China – and blame
this place and these people that are living
in this place for this illness. A lot of stigma
around illnesses construct people as either
innocent victims or evil perpetrators.
UT: How is this similar to what happened with HIV?

Créditos: DR

CL: From the beginning of the epidemic it
used to be known as 4Hs. The stigma was
directed towards four groups and one of
those was Haitians. You see already from
the very beginning of the HIV epidemic
that Haitians were blamed from bringing
HIV into the U.S., which wasn’t true. And
Carmen Logie
whether or not it was true, it doesn’t mean
we should discriminate against an entire
The risk of catching the novel coronagroup of people. You see that HIV exacervirus (COVID-19) in Canada many other bated pre-existing racial stereotypes, xecountries remains low, but that hasn’t nophobia and homophobia.
stopped fear from spreading – and xeUT: Can you elaborate on these pre-existing
nophobia along with it.
nti-Asian – and, often, anti-Chi- conditions that lead to increased xenophobia?
nese – sentiment is flaring up CL: What I worked on with a group of people
around the world in response to the
as part of a special stigma issue with the U.S.
outbreak. In Japan, the hashtag #ChineNational Institutes of Health, which Canada
seDon’tComeToJapan was recently trending
just adopted, was a model for health-related
on Twitter. Meanwhile, in France, a newsstigma. It talks about two factors that work
paper printed the headline “Yellow Alert.”
in tandem: One is a driver of stigma – a fear
Closer to home, a Chinese restaurant in
of infection, a lack of awareness, blame,
Markham, Ont. reportedly lost business
stereotypes. But what actually facilitates
and received prank calls after a social methat stigma and makes it something bigger
dia video and an entertainment website
than just a fear of infection are our pre-exislinked it to the virus.
ting cultural and social norms that might be
Carmen Logie, an associate professor in
grounded in inequality and racism. We althe University of Toronto’s Factor-Inwenready have this environment of xenophobia
tash Faculty of Social Work, has seen neand racism towards Chinese people, in this
gative stereotypes surface in response to
case, and people of colour in general in Caillnesses before. A Canada Research Chair
nada. That combination of those underlying
in Global Health Equity and Social Justice
pre-existing facilitators with the fear of inwith Marginalized Populations, Logie has
fection, the synergy of those factors, created
studied the impact of stigma in relation to
intense stigma regarding the coronavirus.
illnesses such as the HIV/AIDS crisis.
She spoke to U of T News about the dri- UT: You’ve mentioned that we’ve seen a simivers of stigma and xenophobia connected lar negative reaction to SARS. One big diffewith the coronavirus and other illnesses, rence since SARS in the early 2000s is the fact
and what can be done to counter the flood of that social media has grown in popularity and
misinformation and negative stereotypes.
importance. How has that played into the xe-
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was reading that social media movements
have also been challenging racist stereotypes. Apparently there’s a response in
France where people are using the #JeNeSuisPasUnVirus (IAmNotAVirus). So
you see both sides where people can both
promote stigmatizing perspectives, but
wherever there is stigma or discrimination
there is always resistance to it.
UT: There was a prominent example of
xenophobia in Toronto concerning a restaurant in Markham called Wuhan Noodle
1950. There were jokes going around on social media about this restaurant and linking
it to the coronavirus. Can you tell me about
the impact of this kind of “humour”?
CL: That’s an interesting question. There
are different dimensions of stigma you see
at play here. There’s a form of stigma called
enacted stigma, which is an actual act that is
harmful. And so whether or not you intend
for that to be harmful, the important thing
is how it is received by the person. A lot of
racism is couched in jokes. So whether or
not the intent is to, in this example, destroy
a business or make a joke, the ultimate outcome is the same. It’s harmful to somebody.
But it’s also reflective of this other kind of
stigma called felt-normative or perceived
stigma. That’s the larger social norms. Those social norms, for example, undergird a lot
of xenophobia. And maybe the devaluation
or racism that racialized people experience
in Canada. So you have this sort of intersection of this comment that is maybe meant
as a joke, but actually holds within it that
xenophobia and that racism that Chinese
communities experience in Canada.
UT: Let’s move on to the topic of travel
bans. What effect, if any, do these measures have on public perception and xenophobia?
CL: I think it can exacerbate xenophobia.
We have found that in other cases travel
bans don’t work. There are travel bans
against people living with HIV in certain
countries. That doesn’t mean that those
people don’t travel. It just means they travel without the medication that they need.
My reading around travel bans for various
illnesses is that they only delay any inevitable movement of people. They actually
make people more afraid to talk about the
illness and to get tested.

University of Toronto: What is fueling the nophobia we’re currently seeing?
xenophobia we’re seeing now surrounding CL: There are two sides of the coin. On one
the coronavirus?
hand, you know what it’s like to read onliCarmen Logie: There’s a long history of ne comments. I start reading comments and
constructing stigma regarding particular I get very depressed about the amount of
infectious diseases – HIV, for example, stigma and ignorance out there. Social meSARS, Ebola – with a particular “other” ... dia gives people a platform where they have
a problem that has nothing to do with us. anonymity to spread racist stereotypes.
So, racism has been intertwined with many
At the same time, I’ve been reading the UT: Are there lessons we can draw from
different illnesses. It’s not that surprising news and responses to news articles, and I the latest outbreak and the reactions to it?

What can we do to counter the xenophobia
we’re witnessing?
CL: The facts are often overlooked when
it comes to fear and perceptions around
particular illnesses. Part of the reason we
failed at addressing HIV stigma is that we
think (the solution) is a simple transfer of
information – as if you could just tell somebody that HIV not just transmissible by
hugging or sharing utensils. But that information doesn’t challenge the biases that a
person may already hold about particular
groups of people.
Information on its own is likely not going
to reduce the stigma because the stigma is
rooted in social inequality that Asian Canadians, in this case, experience. How we
address that is by challenging racism, educating people and sharing the harms that
this having on communities, individuals
and businesses.
We need a multi-pronged approach. Yes,
we need the information, but we also need
to share how this is connected to our biases
towards, say, Chinese people in Canada, as
well as the negative impacts it’s currently
having on communities.
UT: You have covered many aspects of
stigma in relation to the coronavirus, but is
there anything else you’d like to add?
CL: You asked me before what we can do. I
also think we can step in when possible to
expand people’s knowledge and awareness
of the virus, of racism and challenge it. We
can also reach out to people who we know
are being impacted – whether it’s restaurants, communities or individuals – and
provide support.
You could, for example, go to that restaurant
and treat people with the dignity and respect
with which you would want to be treated.
And so I think it’s time for us also to step up
and show up for people who are experiencing
stigma right now around the coronavirus.
I should add that there appears to have been a
positive ending to that story of the restaurant
because people did show up. The mayor ate
there and diners are saying the place is busy.
That’s amazing. You don’t want misinformation to create these lasting harms so it’s
up to us to, first of all, to acquire information
and then lovingly, supportively and gently
correct misinformation when we can so
we can be a part of creating a place where a
virus has nothing to do with negative perspectives toward particular people.
U of T News/MS
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Covid-19

Os números de pessoas contaminadas
pelo Covid-19 não param de aumentar.
Estão, no entanto, a diminuir o número
de novos casos conhecidos a cada dia.
Este vírus que está a assustar o mundo
tem até agora uma taxa de mortalidade
muito baixa e parece atingir de forma
fatal os mais frágeis ou com sistema
imunitário debilitado. O mais assustador desta epidemia não é tanto o que
já se sabe, mas antes o tanto que ainda
está por se saber. Não há certezas sobre a sua origem, também estão ainda
por determinar as formas de propagação. E o medo que vem de longe instala-se nas nossas vidas.
mundo, cada vez mais pequeno
graças ao fenómeno da globalização, estremece com mais um
surto epidémico vindo da tão distante
China. As notícias invadem-nos o dia a dia
– através dos meios mais tradicionais de
comunicação, mas também das tão poderosas e penetrantes redes sociais.
Passámos a lembrarmo-nos da necessidade de lavar as mãos de forma recorrente, de tossir e espirrar cobrindo a boca com
o cotovelo, de evitarmos o contacto físico
com os outros. Passámos a conviver com
as máscaras de proteção que são cada vez
mais usadas (ao ponto de esgotarem em
todo o mundo), principalmente em locais
onde é previsível que haja muita concentração de pessoas. Tudo isto enquanto se
assiste ao aumento de número de contaminados e dos que não resistiram.
Os cientistas de todo o mundo vão procurando encontrar o caminho da cura
desta doença epidémica através do que vai

O

sendo conhecido pelos casos que vão sendo registados. Por exemplo, o epidemiologista norte-americano David Heymann
classificou esta quinta-feira (20) como
“especulação” a ideia de que o novo coronavírus, designado Covid-19, enfraquece
em climas quentes, e apontou que as implicações da doença continuam a ser “largamente desconhecidas”.
“Nem eu, nem ninguém, pode dar uma
resposta precisa a essa questão”, explicou
à Lusa o professor de Epidemiologia na
Escola de Higiene de Londres e ex-diretor
da Organização Mundial da Saúde para as
Doenças Transmissíveis. Heymann reconheceu que alguns coronavírus, como a
gripe comum, prevalecem sobretudo no
inverno, mas que há também os que são
transmissíveis com igual intensidade durante todo o ano, como é exemplo a Síndrome Respiratória do Médio Oriente. O
epidemiologista lembrou que o Covid-19 é
um vírus novo e, portanto, “desconhecido”, e que só com o tempo “será possível
apurar”. “O mais importante sobre uma
nova infeção em seres humanos não é o
que se sabe sobre esta, mas aquilo que não
se sabe”, resumiu Heymann, considerando que a gravidade do Covid-19 “está por
definir”. “Não se sabe se é um vírus que
causará alguns surtos e desaparecerá, ou
se se tornará endémico entre populações
em risco, e continuará a alastrar-se dentro
e fora da China”, explicou.
Heymann lembrou que a versão inicial,
de que o surto teve origem num mercado
de mariscos, “não foi ainda provada”, o que
torna difícil perceber o papel do ambiente
na sua propagação, apesar de ser já claro que
é transmitida através de tosse ou espirro. E
disse que a infeção parece ter efeitos mais

graves entre pacientes com doenças pulmonares, cardíacas, diabetes e outras doenças
crónicas. “Quando as pessoas ficam infetadas, a doença é agravada por outras doenças, provocando, em alguns casos, uma
pneumonia grave”, explicou.
Também Gerald A. Evans, Chair, Division of Infectious Diseases, Professor of
Medicine, Biomedical & Molecular Sciences and Pathology & Molecular Medicine
da Queen’s University, disponibilizou-se
para nos ajudar a perceber o que está em
causa nesta emergência declarada global
pela Organização Mundial de Saúde. Em
declarações prestadas em exclusivo ao Milénio Stadium, Evans sublinhou o pouco
que se sabe deste coronavírus em particular. “New coronavirus that causes a transmissible respiratory tract infection which
causes a sever infection in about 15% of
patients and has a mortality rate of about
2%, similar to influenza”. O cientista e
médico canadiano teve oportunidade ainda
de sublinhar que pouco se poderia ter feito
para travar a doença, embora registe que o
atraso na revelação de que algo se estava a
passar em Wuhan teve uma importância
determinante na sua propagação. Quanto
às recomendações para que se evite a contaminação, para além das já citadas medidas básicas de higiene e ao evitar o contacto
das mãos com a boca e olhos, Gerald Evans
lembra também a importância de permanecer em casa, caso haja qualquer sintoma
– febre, dores no corpo, tosse…
Apesar dos esforços que estão a ser desenvolvidos nesse sentido, Gerald Evans
considera que não é expectável que surja no mercado uma vacina no imediato e
aponta para o prazo de 12 meses para que
tal possa vir a ser uma realidade.
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Medo? Não. Cuidado? Sim!

Gerald Evans

No final da conversa, o professor universitário deixou palavras de esperança – por
um lado afirmou “I expect that mortality
rate will not change” e quando lhe perguntámos “temos razões para ter medo?” afirmou de forma muito clara “No. This is not
a disease with a high mortality rate. There
are emerging treatments which seem to
work and a vaccine is likely to be developed within a year”.
Madalena Balça/MS

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1
Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM
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Um estudo aponta que o pangolim pode ter sido o transmissor do novo coronavírus. O pangolim (ver fotografia) é um pequeno mamífero em risco de extinção e um dos
animais mais contrabandeados do mundo. Investigadores chineses identificaram o animal como o “possível hospedeiro intermediário” que facilitou a transmissão do
vírus aos humanos. O hospedeiro é um animal que abriga um vírus sem adoecer, mas que ainda assim pode infetar outras espécies. No caso do COVID-19, os investigadores julgam que o pangolim terá ingerido um morcego contaminado porque os genomas do novo vírus são 96% iguais aos que circulam no organismo do morcego.
Esta semana fomos tentar perceber se as pessoas estão bem informadas acerca deste novo vírus e se têm alterado as suas rotinas desde que o vírus foi identificado.
Joana Leal/MS

Paulo Soares, 48 anos

Que cuidados é que tem?
Antes de ouvir de falar neste vírus ia muito à Chinatown fazer compras porque gosto
O que é que sabe sobre este vírus?
e os produtos são baratos. Mas confesso que agora estou um pouco assustado, não tenho
Não sei muito e tento ler poucas notícias sobre o assunto porque acho que às vezes só nada contra os chineses nem a sua cultura, mas tenho receio de ficar doente. Mesmo com
servem para alarmar a opinião pública. Pelo que li é um vírus com sintomas parecidos máscara nunca sabemos ao certo de onde veio aquele produto que estamos a comprar.
aos de uma constipação normal e que antes se chamava coronavírus e agora se chama
Tem medo de ficar infetado?
COVID-19. Já li no Facebook que foi criado por um laboratório canadiano, também já li
O vírus já chegou ao Canadá por isso creio que o risco existe quando ando nos transque tinha sido obra do Governo americano para afetar a economia chinesa, mas na era portes públicos, nos centros comerciais, no supermercado, nos cinemas... Não hibernei
completamente, mas desde que ouço falar neste vírus tenho limitado a minha vida social.
das fake news já nada nos surpreende.

Maria Silva, 30 anos

hábitos de higiene para nos mantermos saudáveis. Quando cozinho tenho sempre o
cuidado de lavar bem as mãos e os os vegetais. As frutas das crianças também têm de
O que é que sabe sobre este vírus?
ser sempre bem lavadas, mas acho que são os procedimentos normais, não posso dizer
Sei que o vírus está em vários países e que as pessoas contaminadas estão a ser obrique mudei os meus hábitos desde que este vírus surgiu.
gadas a ficar em quarentena. O vírus ainda não tem cura e ataca sobretudo crianças e
Tem medo de ficar infetada?
idosos, isto é, os chamados grupos de risco.
Honestamente não estou muito preocupada porque o Canadá já cancelou os voos
Já ouvi que a China tentou encobrir o vírus e que o primeiro cientista a falar na hipóde
e para a China e acredito que seja apenas uma questão de tempo até a situação ficar
tese de existir um vírus novo fui acusado pelo Governo chinês de estar a espalhar notícias falsas. Acho que até hoje só devo ter visto duas pessoas com máscara na rua mas controlada e até os cientistas encontrarem uma vacina que mate o vírus.
Vários dos meus colegas são chineses por isso acho que se eles estivessem doentes
também saio pouco de casa, a minha rotina diária é basicamente entre casa e trabalho.
muito provavelmente eu também já estaria. Quase todas as semanas encomendamos
Que cuidados é que tem?
Tenho os mesmos cuidados que já tinha. Acho que temos de comer bem e ter bons comida chinesa e quando o fazemos acho que ninguém pensa muito no coronavírus.

Catarina Costa, 35 anos
O que é que sabe sobre este vírus?
O vírus é transmitido pelo ar e ataca sobretudo pessoas com sistema imunitário fraco.
Mas à partida se tivermos bons hábitos de higiene e de alimentação não temos grandes
hipóteses de contrair o vírus.
Já li nas redes sociais que a China tinha criado o vírus para controlar o crescimento
da população, mas pode não ser verdade, não podemos acreditar em tudo o que lemos.

Ricardo Sousa, 24 anos

Que cuidados é que tem?
Lavo as mãos pelo menos 10 vezes por dia e tomo duche duas vezes, de manhã e à noite.
Mas tenho de dizer que no meu trabalho estou em contacto permanente com pessoas.
Tem medo de ficar infetada?
Tenho, porque segundo as últimas notícias que li o vírus ainda não tem cura e a vacina é
capaz de demorar mais de um ano até ser desenvolvida. Tenho uma prima que estuda no
Japão, na Universidade de Tóquio, e ela diz que lá as pessoas estão assustadas, mas Tóquio
é uma das metrópoles mais populosas do mundo, com mais de 13 milhões de habitantes.

Que cuidados é que tem?
Tenho amigos chineses e acho que a prevenção não passa por evitá-los, mas já vi
O que é que sabe sobre este vírus?
pessoas a mudarem de passeio só porque alguém estava a usar uma máscara. Na minha
Sei que é semelhante ao SARS e à gripe, mas que pode desenvolver-se rapidamente turma, esta semana, os meus colegas estavam a fazer comentários racistas contra os
para pneumonia. No outro dia os meus pais voltaram de viagem e disseram que o ae- chineses e fez-me impressão. Acho que temos que nos informar e manter um estilo de
roporto estava caótico e que toda a gente tinha máscara. Acho que se tivesse de viajar vida saudável.
agora ia cancelar a viagem.
Tem medo de ficar infetado?
O vírus ataca sobretudo as vias respiratórias e eu como asmático tenho algum receio.
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“A minha esposa está retida na China há mais de 20 dias”
O coronavírus está a deixar os torontonianos preocupados e desde que surgiram as primeiras notícias do COVID-19,
como é agora designado, alguns restaurantes chineses na GTA já sofreram quebras entre 30% e 80%. A informação foi
avançada Catherine Hou, presidente da
Chinese Cuisine and Hospitality Association of Canada ao The Globe and Mail.
novo vírus já começou a afetar a
economia canadiana e para Rocco
Rossi, presidente e CEO da Ontario
Chamber of Commerce, a manufatura e as
companhias aéreas vão ser os setores mais
afetados. “Até agora, o surto de coronavírus (COVID-19) teve um efeito mínimo
nas economias do Canadá e do Ontário.
No entanto, devido ao armazenamento,
podemos não ver o impacto total da interrupção por alguns meses”, disse à CBC.
Miguel Braga, da Kubebath, uma empre-

O

Editorial

sa especialista em louça sanitária e móveis
de casa de banho, trabalha diretamente
com a China e contou-nos como têm sido os
últimos dias da esposa. ”A Lina está fechada em casa, na China, há mais de 20 dias,
ela está muito longe de Wuhan e até agora
ainda não foram registados casos naquela
cidade. Quando falamos pela internet tem
dias em que o sinal é fraco e sempre que um
dos membros da família vai à rua comprar
produtos tem de ir completamente isolado
com fato, luvas e máscara. Ela já pode sair
da cidade, mas tem medo de ser infetada”,
informou ao nosso jornal.
O casal viaja com regularidade para a
China porque é lá que a Kubebath tem fábricas. ”A minha esposa não estava presente nas comemorações do Ano Chinês na
China há cerca de 12 anos e o nosso plano
era encontrarmo-nos lá e passarmos o Dia
dos Namorados juntos. Uma das nossas fábricas, que opera com 30 trabalhadores na

cidade de Zheijiang, vai abrir na próxima
segunda-feira (24) com seis empregados
porque são os trabalhadores que moram
próximo, os outros têm de ficar em casa
porque moram longe”, contou.
A empresa tem armazéns no Canadá e
nos EUA que estão completamente cheios e
as fábricas têm estado encerradas devido às
comemorações do Ano Novo Chinês. Contudo, o empresário está preocupado com o
que pode vir a acontecer. “Espero que, no
melhor dos cenários, tudo resolva dentro
de dois meses, mas não sei se irá demorar
mais tempo. Estou em Portugal desde o Natal e aproveitei para comprar máscaras, tentei comprar nos distribuidores, mas já está
tudo esgotado. Para comprar 2,300 máscaras devo ter ido a mais de 30 farmácias do
Douro para cima”, adiantou.
Para conter o surto do coronavírus, a China anunciou, no passado fim de semana,
que vai começar a limpar a moeda do país,

o yuan, e deu ordem para destruir o dinheiro potencialmente infetado, uma medida
que para o empresário não vai surtir muito
efeito. “Na China pouca gente usa dinheiro,
quase toda a gente paga através de uma app.
O WeChat é uma das aplicações mais populares do país e na última vez que lá fui levei
dinheiro chinês e acabei por nem o usar.
Acho que os países deviam ter cancelado os
voos de e para a China muito mais cedo. O
controlo da temperatura nos aeroportos não
funciona porque o vírus não se manifesta
logo. Os portugueses e os canadianos acham
estranho, mas o uso da máscara é muito frequente na cultura chinesa, quando alguém
está doente é quase que um dever colocar
uma máscara para evitar que outras pessoas
fiquem constipadas”, disse.
Até à hora da publicação deste jornal,
existiam em todo o mundo mais de 75 mil
casos de infeção confirmados.
Joana Leal/MS

English version

A World of Viruses

Woke up this morning to another 6” of
snow on the ground. The continuing
effects of the long winter together with
mental wishes for warmth gave way to
reality in Canada, which currently suffers from a wave of discontent and not
related to snow. A gust of cold wind
slaps you in the face reminding you of
continuing crisis affecting our country
and the world. Substantial prose could
be dedicated to the teachers strikes
and its implications or the hostage taking of every Canadian citizen by a few
indigenous individuals. This situation
has shown that there are two sets of
laws for the Canadian population, which coupled with spineless leaders led
by our Prime Minister, has resulted in a
situation whose result may be precautionary measures never before seen in
this country.
his week however, the focus is
on the COVID-19 virus (coronavirus) which to date has killed
2,114 people in China plus 74,639 confirmed cases of infection. Globally there

T

are 71,429 confirmed cases but only five
confirmed deaths.
The World Health Organization reports
that it has developed guidance documents for managing the virus, particularly at
public events and mass gatherings. This is
cold comfort to many people worldwide
who have been victims of poor governmental leadership in handling the potential spread of the virus. In Canada there
are seven confirmed cases but there are
hundreds of people in quarantine. Portugal has 12 suspected cases but non confirmed.
The history of virus is long and most of
the population do not understand what a
virus is. Viruses are living organisms that
cannot replicate without a host cell. They
are microscopic organisms that exist almost anywhere on Earth. They can infect
animals, plants, fungi and even bacteria.
Viruses can cause a disease that is fatal
while others are hardly noticeable. They
are considered parasitic and examples
include rabies, herpes and Ebola. Viruses
cause many human diseases including
smallpox, common cold & flu, mesles,
chicken pox, shingles, hepatitis, polio,

HIV, SARS e dengue fever. Most of us are
never exposed to many of these viruses,
but prevention is key in protecting ourselves. The basic principles to reduce the
general risk of transmission of acute respiratory infections include:
• Avoiding close contact with people
suffering from acute respiratory infections;
• Frequent handwashing, especially after
direct contact with ill people or their
environment;
• People with symptoms of acute respiratory infection should practice cough etiquette (maintain distance, cover
coughs and sneezes with disposable tissues or clothing, and wash hands);
• Within health care facilities, enhance
standard infection prevention and control practices in hospitals, especially in
emergency departments;
Many do not follow the basic concepts of hygiene and do not bother to get a
flu shot as recommended by health officials, filling hospital emergency rooms for
more serious illness. It is estimated that 25

to 35 percent of people do not wash their
hands when visiting a washroom, thus
spreading feces and other organisms on
all surfaces they touch.
Walking down the street looking at
many wearing masks triggers a reminder
if those without masks are being irresponsible or if this is only a cultural way
adopted by some. There have been claims
of racism against Chinese related to the
COVID-19 virus originating in China, but
it would appear that this racism is nothing more than virus fear. Let’s practice
the basics of decency and hygiene to get
through this.
As the snow clearing ends, the hope is
for better days ahead where Canada returns to normal led by those who were
elected to show us the way. Interesting
though but with wasted logic based on
mindless but wishful speculation. Where
are our leaders?
Manuel DaCosta/MS
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A artesã Rosa Maria Marchão
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O presidente Carlos Sousa com o Cônsul-Geral de
Portugal e a pintora Fernanda Carvalho

Grupo Coral da Casa do Alentejo

uma terapia para a mente. Inspiro-me no
Alentejo que foi onde eu nasci, mas também utilizo revistas. Tenho muitas peças
em casa, nunca vendi nenhuma, normalmente dou às minhas filhas”, referiu.
O Porto de Honra reuniu sócios, membros da direção, a MP de Davenport e o
Cônsul-Geral de Portugal, que veio também em representação do Embaixador em
Otava. “É uma das associações mais dinâ-

Créditos: Joana Leal
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“

micas que ao longo do ano realiza muitos
eventos culturais, e que consegue, em simultâneo, como todas as outras, servir de
ponto de encontro para a nossa comunidade”, afirmou o Cônsul-Geral Rui Gomes.
Julie Dzerowicz, MP de Davenport, entregou um certificado à associação e no seu
discurso recordou os 70 anos de imigração
portuguesa no Canadá e elogiou a sua capacidade de trabalho que, entretanto, tem

Créditos: Joana LEal

Em 37 anos de história, Carlos Sousa
esteve presente nos últimos 25. Em dia
de aniversário, o presidente da Casa do
Alentejo garantiu-nos que embora tenha nascido em Lisboa sente-se alentejano.
Ganhei o passaporte alentejano em
1996, foi depois de cá estar durante
um ano. Chama-se Casa do Alentejo, mas acaba por ser uma espécie de Casa
de Portugal porque temos aqui pessoas de
toda partes do país e até temos sócios estrangeiros. Já fui presidente 11 vezes e os
meus filhos chegaram a dançar aqui no
folclore e tudo o que posso fazer pela casa
eu faço”, contou ao Milénio Stadium.
No último ano a cultura teve que ser
sacrificada por causa de um engano do
Canada Revenue Agency (CRA). “A Casa
do Alentejo é uma instituição sem fins lucrativos e o CRA confundiu-nos com uma
empresa normal. No ano passado quando
apresentámos o nosso IRS eles tiraram-nos
$28,000. O dinheiro faz-nos falta e por isso
este ano cortámos um bocadinho no programa cultural. Estamos a tentar resolver o
problema e a MP de Davenport está a ajudar-nos, mas o dinheiro ainda não nos foi
devolvido”, explicou.
A casa inaugurou uma exposição de pintura e uma mostra com os famosos tapetes
de Arraiolos, uma tradição que remonta
ao século XVI. Fernanda Carvalho nasceu
em Angola e nunca tinha exposto os seus
quadros ao público. “Posso dizer que a minha família tem uma veia artística porque
a minha mãe e a minha irmã também pintam. E um dos meus tios que, entretanto, já
faleceu também pintava. A minha pintura
é abstrata e eu pinto de acordo com as minhas emoções. Vim para Portugal com 12
anos e trouxe muitas memórias de África
que servem também de inspiração para os
meus trabalhos”, adiantou ao nosso jornal.
Rosa Maria Marchão começou a trabalhar
Arraiolos na Casa do Alentejo e já perdeu a
conta ao número de peças que fez. “Aprendi a fazer Arraiolos com a professora Odete
Ribeiro que vem aqui à Casa do Alentejo todas as sextas-feiras. Já faço há cerca de seis
anos e gosto muito porque funciona como

Créditos: Joana LEal

Casa do Alentejo celebra 37 anos

Valdemar Mejdoubi fez 65 anos

formado trabalhadores qualificados.
O músico Valdemar Mejdoubi foi surpreendido pelos amigos no dia do seu aniversário e a grande ausência da noite foi a
de Rosa Sousa, a sócia número 1 da casa. As
comemorações encerraram com a atuação
do Grupo Coral da Casa do Alentejo e Loius
Simão e o seu quarteto.
Em declarações ao Milénio Stadium, o
atual presidente revelou que não se recandidata ao próximo mandato.
Joana Leal/MS
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O fado regressou à Casa do Alentejo
com Jorge Nunes e Débora Rodrigues
e quem abriu a noite foi Manuel da Silva, um açoriano natural da ilha Terceira
que divertiu o público com o seu bom
humor. Na preparação do espetáculo,
quando estava a ensaiar as músicas,
ficou particularmente nervoso com a
escolha de um dos temas.
Eu tenho que sentir todas as músicas
que canto, só assim é que faz sentido.
Hoje trago uma música que me está
a deixar com um nervoso miudinho e já
perdi a conta ao número de vezes que a
cantei. O tema “Chuva”, que é do Jorge
Fernando, porque quando estava a ensaiar
o filho apareceu e eu fiquei quase que sem
jeito (risos)”, justificou.
Filho de Jorge Fernando, Jorge Nunes
repetiu a visita ao Canadá e desta vez veio
acompanhado pela esposa. Sete anos depois do primeiro álbum, o fadista prepara-se para lançar um novo projeto. “Faz agora em março um ano que nos conhecemos
e as coisas foram evoluindo gradualmente.
Começámos por fazer alguns duetos juntos
e agora tentamos trazer essas brincadeiras
para concerto. Não é fácil ter o meu nome,
sou o filho de, é difícil o público se desligar-se. O meu pai é a minha referência, mas já
faz falta as pessoas conseguirem fazer essa
diferenciação. O próximo álbum está quase
concluído e vai ter temas diferentes, vamos
ter uma bateria, uma percussão... e espero

“

que seja uma evolução em relação ao primeiro porque esse é o único sentido de fazermos coisas novas”, informou.
Jorge Nunes lançou o seu primeiro álbum, intitulado “Outro Fado”, em 2013 e
quando era jovem não pensava em cantar.
Cresceu com o fado dentro de casa, mas
sempre ouviu outros estilos musicais. Agora já não tem dúvidas e o fado parece que
estava destinado.
Débora Rodrigues é natural da Madeira e
descobriu o fado quando estava a fazer teatro. Em palco foi notória a cumplicidade do
casal e o repertório foi do fado tradicional a
músicas mais alegres. “Acho que todos nós
acabamos por representar um pouco porque nem sempre estamos felizes para cantar uma marcha ou tristes para cantar um
fado tradicional. E acabamos muitas vezes
por fazer um pouco de teatro, mas saudável, porque estamos a cantar algo que já
sentimos, sabemos o quanto aquilo nos dói
ou nos deixa felizes. Eu não posso escolher
um tema que fala sobre algo que nunca senti, nunca será verdade, o público nunca irá
perceber a mensagem. E acho que o teatro
também nos ensina a estar à vontade em
palco”, avançou.
Habituada a cantar para as comunidades portuguesas no estrangeiro, a fadista
lamenta que em Portugal o fado seja apenas uma moda. “Eu acabo por perceber, e
julgo que falo em nome de todos os meus
colegas, que aqui tenho muito mais vontade e mais gosto de cantar para um por-

Créditos: Joana Leal

Jorge Nunes encheu Casa do Alentejo

tuguês do que propriamente quando estou
em Portugal. Lá o fado é mais respeitado
pelos estrangeiros, fora do país um português sabe ouvir fado, em Portugal não.
Agora está na moda, mas o português não
conhece a cultura do fado e dou-te um
exemplo de dois poemas que são muito
conhecidos: A Igreja de Santo Estêvão e o
Povo que Lavas no Rio. A música é a mesma, só muda a letra, mas isto é algo que o
português não sabe”, garantiu.
No intervalo foram sorteados vários prémios oferecidos pelos patrocinadores, inclusive uma viagem a Portugal e no final da

noite encontrámos uma alentejana especial
na plateia. Rosa de Sousa esteve ausente do
aniversário, por motivos de saúde, mas não
podia faltar ao fado. “Faltei pela primeira vez a um aniversário desta casa, mas a
saúde não o permitiu. Hoje fiz um sacrifício
e vim aos fados. Ajudei a organizar tudo a
partir de casa, graças a Deus a minha cabeça ainda está boa”, disse.
O salão da Casa do Alentejo encheu no
dia 15 de fevereiro para ouvir o Património
Imaterial da Humanidade e alguns casais
puderam celebrar ainda o São Valentim.
Joana Leal/MS

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

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

905-296-6064 230 James St North, Hamilton
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Amigos da Terceira voltam a apoiar grupos de Carnaval

Amigos da Terceira voltam a apoiar grupos de Carnaval
Os Amigos da Terceira do Canadá distribuíram $5,000 dólares pelos 10 grupos de Carnaval, nove bailinhos e uma
dança de espada. A apresentação dos
temas decorreu terça-feira (18 de fevereiro) na Casa dos Açores e no encontro
foi estabelecido que, a partir de agora,
o local, a hora e a ordem de atuação
passam a ser pré-definidos em sorteio.
ellie Pedro, presidente da associação, nunca participou num bailinho, mas é apaixonada pelo Carnaval mais antigo do país. “Esta tradição
remonta ao século XV e estes grupos
fazem um esforço muito grande para continuar com as nossas tradições aqui no
Canadá. Cada um vai receber um apoio de
$500, é apenas uma pequena ajuda porque
eles têm que pagar roupa, transportes, alimentação. Vi muitos bailinhos antes de
emigrar, com nove anos, mas nunca participei em nenhum. Talvez um dia aceite o
convite”, disse ao nosso jornal.
Os Amigos da Terceira lamentaram que o
Canadá não tenha integrado o II Congresso
Internacional de Carnaval da Ilha Terceira
que se realizou a 1 e 2 de fevereiro na Praia

N

Bailinho Banda S.S. Cristo
7:00PM Casa Do alentejo
8:30PM Casa da Madeira
10:00PM Sporting
11:30PM St. Helens
1:00AM Casa dos Açores
2:30AM Graciosa
MESTRE/RESPONSÁVEL:
Jonathan Silva - Adriano Silva
ASSUNTO: Jogo do Throne
ASSUNTO E CANTIGAS: do grupo
MÚSICA E ARRANJOS: do grupo
NÚMERO INCL: 25
Grupo Original Amigos
do Carnaval de Toronto
7:00PM Casa da Madeira
8:30PM Sporting
10:00PM St. Helens
11:30PM Casa dos Açores
1:00AM Graciosa
2:30AM Casa do Alentejo
MESTRE/RESPONSÁVEL: Rui Soveta
ASSUNTO: Os Modernos e os Antigos
MESTRE: Ronaldo Homem
ASSUNTO E CANTIGAS:
João Mendonça e Joe Esteves
MÚSICA E ARRANJOS: do grupo
NÚMERO INCL: 25 + quatro Crianças = 29
Bailinho Do Oakville
7:00PM Graciosa

da Vitória e manifestaram disponibilidade
para, de agora em diante, ajudarem na organização das atuações.
Este ano a Dança de Espada de Toronto
vai participar no Carnaval na costa leste
dos EUA e o Bailinho Alta Sociedade vai à
ilha Terceira. Os grupos vão atuar em oito
salões portugueses: seis em Toronto e dois
em Mississauga. A organização adianta
que, no total, os participantes desta edição
deverão rondar as 300 pessoas.
O tema do Bailinho da Banda do Senhor
Santo Cristo é “Jogo do Throne” e a primeira atuação é às 7 pm na Casa do Alentejo e a
última é às 2:30 am no Graciosa Community Centre. O tema do Grupo Original Amigos do Carnaval é “Os Modernos e os Antigos” e a primeira atuação é às 7 pm na Casa
da Madeira e a última é às 2:30 am na Casa
do Alentejo. O tema do Bailinho de Oakville é “As agunias da Tia Belinha” e a primeira atuação às 7 pm no Graciosa Community
Centre e a última é às 2:30 am na Casa dos
Açores. O tema do Grupo Dos Amigos das
Tradições Terceirenses José Ramos é “Não
há um sem dois” e a primeira atuação é às 7
pm na St. Helens e a última é às 2:30 am no
Sporting Clube de Toronto. O tema da Dan8:30PM Casa do Alentejo
10:00PM Casa da Madeira
11:30PM Sporting
1:00AM St. Helens
2:30AM Casa dos Açores
MESTRE/RESPONSÁVEL: Celso Rocha
ASSUNTO: As agunias da Tia Belinda
MESTRE: Bernice e Radija Rocha
ASSUNTO E CANTIGAS: Ramiro Nunes
MÚSICA E ARRANJOS: do grupo
NÚMERO INCL: 13
Grupo Dos Amigos das Tradicoes
Terceirences Jose Ramos
7:00PM St. Helens
8:30PM Casa dos Açores
10:00PM Graciosa
11:30PM Casa do Alentejo
1:00AM Casa da Madeira
2:30AM Sporting
MESTRE/RESPONSÁVEL:
Roberto Picanco - Jose Ramos
ASSUNTO: Não há um sem dois
MESTRE: Emanuel Ramos,
Raul Picanco & Vitoria Almeida
ASSUNTO E CANTIGAS: Roberto Picanco
MÚSICA E ARRANJOS: Emanuel Ramos
NÚMERO INCL: 11
Dança de Carnaval do PCCM
7:00PM Sporting
8:30PM St. Helens

ça de Carnaval do PCCM é “A verdade vem
sempre ao de cima” e a primeira atuação é
às 7 pm no Sporting Clube de Toronto e a
última é às 2:30 am na Casa da Madeira. O
tema do Grupo de Jovens Das Tradições da
Terceira é “Se precisa de trabalho” e a primeira atuação é às 7 pm na Casa dos Açores e a última é às 2:30 am na St. Helens. O
tema do grupo Casa dos Açores Band Lira é
“O Carnaval de Toronto” e a primeira atuação é às 8 pm na Casa da Madeira e a última
é às 3 am na Casa do Alentejo. O tema do
Grupo dos Amigos do Carnaval de Toronto
é “O Dia dos Amigos” a primeira atuação é
às 8 pm na Casa do Alentejo e a última é às 3
am no Graciosa Community Centre.
Os grupos alertam que é “cada vez mais
difícil encontrar um espaço para ensaiar”
e pedem ao público que se quiser filmar as
atuações não o publique imediatamente
nas redes sociais porque dessa forma “as
pessoas ficam em casa a assistir”.
Maria Rego, do Bailinho Alta Sociedade, pediu às mulheres para se envolverem
mais no Carnaval e assegurou que para fazer parte da festa “não é preciso ter talento
para cantar ou dançar”.
Rui Soveta já participou em 54 carna10:00PM Casa dos Açores
11:30PM Graciosa
1:00AM Casa do Alentejo
2:30AM Casa da Madeira
RESPONSÁVEL: Roger Mendes
ASSUNTO: A verdade vem sempre ao de
cima
MESTRE: Sabrina & Arianna Mendes
ASSUNTO E CANTIGAS: Rui Garcia & Jose
Fernandes
MÚSICA E ARRANJOS: do grupo
NÚMERO INCL: 34
Grupo de Jovens Das Tradições
da Terceira
7:00PM Casa dos Açores
8:30PM Graciosa
10:00PM Casa do Alentejo
11:30PM Casa da Madeira
1:00AM Sporting
2:30AM St. Helens
RESPONSÁVEL: Nelson da Silva
ASSUNTO: Se Precisa de Trabalho
MESTRE: Alexa Saramento, Lisa daSilva &
Amanda Correiro
ASSUNTO: Lisa da Silva
CANTIGAS: Dalia Machado
MÚSICA E ARRANJOS: Joa Feitas &
Nelson daSilva
NÚMERO INCL: 40 - 80% nascidos no Canadá
PAPEL d’MÚSICA: Adriano Silva

vais e é o responsável pelo Grupo Original
Amigos Do Carnaval de Toronto. “Tinha 14
anos quando fiz parte de uma dança de espada na Terceira e penso que herdei a veia
carnavalesca da família da minha mãe. O
nosso grupo ensaia na Irmandade do Imigrante e temos cerca de 29 elementos, 25
adultos e quatro crianças. O nosso assunto é “Os Modernos e os Antigos”, acho que
está muito bem escrito e julgo que vai ser
divertido. Tem faltado muita união nos últimos carnavais de Toronto, o que não faz
sentido porque trabalhamos todos com o
mesmo objetivo. Saio satisfeito deste encontro porque acredito que foi um dia histórico para a cultura açoriana e terceirense”, referiu ao Milénio Stadium.
A diretora regional da Cultura dos Açores
informou recentemente à Lusa que as danças e bailinhos de Carnaval da ilha Terceira
deverão integrar em breve o inventário do
Património Cultural Imaterial de Portugal.
O dossiê que integra a candidatura foi criado entre 2016 e 2018, tem quase 500 páginas e inclui registos de áudio, fotografias e
entrevistas.
Joana Leal/MS
Casa dos Açores Band Lira
8:00PM Casa da Madeira
9:30PM Sporting
11:00PM St. Helens
12:30AM Casa dos Açores
2:00AM Graciosa
3:00AM Casa do Alentejo
MESTRE/RESPONSÁVEL:
José Maria Lima
ASSUNTO: O Carnaval de Toronto
MESTRE: José Lima
ASSUNTO E CANTIGAS: João Mendonça
MÚSICA E ARRANJOS: Do Grupo
NÚMERO INCL: 33
Grupo Dos Amigos do Carnaval de
Toronto
8:00PM Casa do Alentejo
9:30PM Casa da Madeira
11:00PM Sporting
12:30AM St. Helens
2:00AM Casa dos Acores
3:00AM Graciosa
MESTRE/RESPONSÁVEL: Artur de Freitas
ASSUNTO: O Dia dos Amigos
MESTRE: Artur de Freitas & Sandra Silva
ASSUNTO E CANTIGAS: João Mendonça
MÚSICA E ARRANJOS: do grupo & Adriano
Silva e Brian Pacheco
NÚMERO INCL: 28
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PCCM

Valentine’s Day

Créditos: Carmo Monteiro

E

Qualquer evento requer empenho e o
presidente do PCCM reconhece e agradece:
“Quero dar os parabéns à nossa direção e à
nossa cozinha pelo trabalho que eles fazem
(…), como presidente e vice-presidente,
Jorge Mouselo, também trabalhamos bastante todos os dias, mas eles é que fazem
aquele trabalho para que nós e o clube possamos sobressair. Um obrigado a eles, pois
sem eles nós não podíamos fazer nada.”
O vice-presidente do PCCM explicou
como é feita a escolha dos artistas para
cada evento mas que, acima de tudo, a vinda de Jorge Ferreira a esta casa era há muito ambicionada: “… cada um dá uma ideia,
depois conversamos e discutimos o lado
positivo e negativo até chegarmos a uma
decisão (…) nós “devíamos” o Jorge Ferreira a esta casa há muitos anos e chegámos à
conclusão que a hora certa era agora.” E foi

Créditos: Carmo Monteiro

No dia 15 de fevereiro o Clube Cultural Português de Mississauga (CCPM)
voltou a celebrar o Dia dos Namorados
num ambiente de sublime romantismo.
Sala decorada a rigor, ementa leve e
requintada, e música ao som de Jorge
Ferreira e a sua banda foram suficientes para uma noite esgotada e inesquecível. As reservas que superaram as expectativas “obrigaram” a um segundo
evento que foi realizado no dia seguinte.
m declarações ao Milénio Stadium, o
presidente do PCCM, Tony de Sousa, revelou que o segundo evento já
estava com 400 pessoas confirmadas e sobre a nova direção do CCPM, que assumiu
funções no passado dia 25 de janeiro, contou ao nosso jornal que “a equipa está toda
igual, apenas com mais duas pessoas”.

uma aposta ganha… Afinal, não é qualquer
artista que consegue juntar 1000 pessoas
em apenas dois dias!
E Jorge Ferreira, residente nos Estados
Unidos da América, que brevemente celebra 40 anos de carreira, encontrava-se visivelmente feliz por saber que a casa estava
esgotada: “Gostamos que a casa esteja sempre cheia, mas uma coisa é certa, foi para
além da expectativa e por isso vamos fazer
um segundo espetáculo amanhã”. Sobre o
apoio da comunidade e a direção do PCCM,
o cantor não teve dúvidas em afirmar que “é
incrível, são cinco estrelas, não há palavras
para agradecer o suficiente a este povo, esta
comunidade que me tem apoiado na minha
careira durante estes anos todos… sinceramente, obrigado.” Jorge Ferreira interpre-

tou nesta noite canções mais atuais - incluídas no álbum Xaile Negro, lançado em 2019
-, mas não esqueceu os êxitos mais antigos,
como Carro Preto, Mãe, Eu (Desgarrada),
Amar como Jesus Amou, Papai acompanhado pela filha, Alison Ferreira, entre outros,
que para além de serem a sua marca, fazem
sempre sucesso e são bastante solicitados
pelo seu público, deixando os fãs ao rubro e
rendidos a um espetáculo de excelência.
No fim da noite, foram ainda sorteadas as
rifas, organizadas pela direção da juventude do PCCM, que são sem qualquer dúvida
o futuro deste clube.
O Centro Cultural Português de Mississauga prometeu e mais uma vez cumpriu
para satisfação de todos os presentes.
Carmo Monteiro/MS
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Toronto Black Film Festival
O Toronto Black Film Festival (TBFF ) esteve em alta na cidade. O festival é dedicado a dar a vozes únicas no cinema a
oportunidade de apresentar ao público
novas maneiras de olhar o mundo. Um
festival dinâmico, refrescante e audacioso, cuja ambição é incentivar o desenvolvimento da indústria cinematográfica
independente e promover mais filmes
sobre a realidade dos negros de todo o
mundo. O evento foi realizado de 12 a 17
de fevereiro, com uma organização bem
cuidadosa e muitos convidados.
om muita satisfação e alegria, o
Milénio Stadium conversou com a
presidente e fundadora do festival,
Fabienne Colas, que nos contou como o
festival tem crescido e se vem mantendo
firme: “There is no secret, it’s hard work,
it’s the passion of the filmmakers and the
good films that we keep getting. It is also
the support of torontonians and the support of our partners”
Joyce Fuerza, coordenadora da programa-

C

ção do TBFF, realçou a importância da diversidade e oportunidade: “This is a very important festival that offers a platform for diversity
for people who don’t have necessarily a voice
or somewhere to showcase their work”.
O festival, na sua 8ª edição, teve na programação 75 filmes de 20 países, entre eles
vários filmes em língua portuguesa. Com
várias curtas e longas-metragens em exibição, é o maior festival de cinema negro do
Canadá e atrai milhares de pessoas por ano.
Um dos vários filmes brasileiros presentes no TBFF foi a curta metragem “The
Spinning Top” (O Pião), da diretora, produtora e roteirista Karina Mello. “Para mim
é uma grande oportunidade, estar num festival como este, em que eu posso ver não só
a diversidade dos filmes negros mas também todas as histórias belas e emocionantes a que eu terei a oportunidade de assistir”, disse Karina ao Milénio Stadium. Já a
produtora e diretora Constacia Laviola dis-

se-nos que “é um prazer estar aqui e mostrar ao mundo que a diversidade é a base do
povo brasileiro e o quanto é importante a
diversidade para o mundo”.
O TBFF comemora a diversidade nas comunidades negras através do cinema. Os
filmes iluminam, divertem e convidam o
público a ver o mundo a partir da experiência de outra pessoa. Ao conectar filmes
negros com espectadores de todas as cores
e origens étnicas, reconhecemos as diferenças que nos tornam únicos e celebramos
os valores compartilhados que nos unem. A
união através da arte permite que membros de todas as comunidades culturais se
entendam melhor.
Este ano o filme de abertura do festival
foi “Pricess of the Row”. O produtor desta
longa-metragem, Shawn Autins, mostrou-se feliz e surpreso com o festival e com a
audiência presente no dia da abertura: “It’s
a great festival, I didn’t know anything

about it but we entered and they chose us
to be the opening screening, which was a
great honour. This audience here is a great
audience, they were so engaged and reacting to everything that I would love for
them to react to. I think the festival pulls
together a great engaged diverse audience,
perfect for the film”.
Nesta edição, realçou-se a iniciativa da
The Fabienne Colas Foundation’s Youth &
Diversity Program, que se foca na formação de jovens dos 18 aos 30 anos na indústria cinematográfica.
Este ano destacamos ainda a presença do
realizador, produtor, escritor e ator Spike
Lee, que foi homenageado na noite de
quinta-feira, dia 13.
Este é um festival que decorre durante o
Black History Month – o que, por si só, já o
torna poderoso. A 9ª edição já está a ser preparada e os nossos leitores não podem perder.
Francisco Pegado/MS

Canadian International AutoShow 2020

Conforto, cores, elegância, luxo, tecnologia e velocidade
O Canadian International AutoShow é o
maior salão de exposições de automóveis do Canadá, com mais 400 mil visitantes todos os anos. A feira que já faz parte
do calendário da cidade de Toronto desde 1972 é uma oportunidade única para
os amantes de carros poderem conhecer
todas as novidades e sentir o que vem
por aí no que toca ao futuro dos automóveis. Além de tudo, isto é também um
ponto de encontro entre famílias, amigos
e fãs do automobilismo.
Milénio Stadium esteve presente
no evento para presenciar tudo e
ouvir dos participantes e visitantes as suas impressões sobre o certame.
Jesse Ellazar é um verdadeiro apreciador
do mundo automóvel e disse-nos porque
gosta de visitar estes eventos - “The main
reason that I go to these car shows is to see
cars in person. I have been a car enthusiast
ever since I was kid. I used to collect hot
wheels and read about all these fascinating automobiles. To be here and see these
cars live is just a surreal experience that I
cannot get enough of”.

Créditos: Camões TV
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Este ano esta iniciativa teve uma novidade especialmente inovadora: a introdução
de drones na feira. Sim, e que drones! Paula Fernandes, uma das expositoras, diz que
este é o futuro do transporte de mercadorias - “The future of drones and their varied
applications is exciting! The future is bright.
We look forward to providing the public
with quality products in the near future..”
Os pavilhões mais visitados são os dos
carros elétricos, já que a indústria de automóveis está a apostar fortemente nas energias limpas. Kevin Huynh, que também
veio conhecer as novidades da indústria
automobilística, afirmou ao jornal Milénio
Stadium - “I want to see and learn more
about electrical cars. I like to network with
people who share the same passion and interests as me.”
O Canadian International AutoShow decorre até dia 23 de fevereiro no Metro Toronto Convention Centre. Pode encontrar
todas as informações do evento em www.
autoshow.ca .
Francisco Pegado/MS
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Toronto city council approves 4.24%
residential property tax hike for 2020
Toronto city council approved its $13.5
billion operating budget and its $43.4 billion 10-year capital budget at a special
meeting on Wednesday.
n Wednesday (19) morning, council approved new property tax
rates for 2020. Residential property taxes will rise 4.24 per cent in 2020,
council decided.
For the average homeowner, the property tax increases mean roughly an additional $130 this year.
The 4.24 per cent includes:
• A two per cent inflationary increase in
average residential property taxes to support city operating budget expenses.

O

• A 1.5 per cent increase in the city building fund to support transit and housing
capital projects.
• A .74 per cent increase in average residential
property taxes that results from a tax shift
from industrial and commercial properties to
residential properties in line with city policies
and provincial law.

Mayor calls budget ‘good,
responsible, realistic’
“This is a good, responsible, realistic,
forward-looking budget for a very fast
growing and very successful city,” Mayor
John Tory told reporters on Wednesday
(19) at a news conference.
“The budget is balanced in the sense that
the revenues meet the expenditures as is
required by law. But I believe it is also balanced in the context of balancing all the
competing interests and different interests
that the city has.”
Tory acknowledged that many Toronto
residents are facing financial challenges,
but said the operating budget includes
$79.4 million in new investments in “key”
areas, preserves existing services and finds

efficiencies in city government.
These key areas include $27.8 million
for safety and security, $15.3 million for
poverty reduction, $9.5 million for transit
and $5.9 million for climate change.
“I understand that people, in many cases, are finding life stressful on a financial
basis today, but together with a modest tax
increase, we’re also doing things to try to
make their lives more affordable,” Tory
said.
“It will cost a lot more in the future if we
don’t invest in transit and affordable housing and community safety now.”
Budget means more police, TTC staff,
paramedics, librarians
The mayor says the operating budget
means the city will be able to hire 300 police officers, 121 TTC operators, 62 paramedics and 21 librarians to staff youth hubs.
“These are people who will be visible
to the taxpayers, to the people of Toronto
every single day, on the street, delivering
services to people, driving buses, saving lives, keeping us safe,” Tory said.
Tory also acknowledged that the budget relies upon $77 million from the federal government for refugees and he said
he expects Ottawa to “step up again.” City
officials have said that refugees are under
federal jurisdiction.
“I have been talking to them about that.
I’ve had lots of positive feedback. No cheques yet, but I am confident that they will
understand that the responsibility is not a
one-off deal that happened last year, that
we’ll get that funding again,” he said.
As for the capital budget, the city said in
a news release on Wednesday (19): “The
plan meets the city’s most critical needs
for transportation, the environment, real
estate and emergency service facilities.
The plan invests a total of $13.2 billion in
transit, nearly doubling the investment in
state-of-good-repair this year.”
CBC/MS

Carlos Teixeira
Managing Partner

Back Office
Accounting
Bookkeeping
Estate Planning
Corporate Life Insurance
Private Pension Plans
Retirement Options
Tax Advice
Personal Taxes
Business Taxes
Corporate Financing
Corporate Debt Solutions
TORONTO
416-535-8846
1015 Bloor St. W. (Dovercourt & Bloor)
HAMILTON
219 Main St. W.

416-535-8846

Pickering/ Ajax
Coming soon

416-535-8846

Brampton/ Halton
Coming soon

416-535-8846

Richmond Hill/ Markham 416-535-8846
Coming soon
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Toronto’s photo radar cameras having trouble

reading new Ontario licence plates
Toronto’s new photo radar program may
be off to a slow start after preliminary
data from the city suggests the font size
of the new Ontario licence plates can’t be
seen by the cameras.
spokesperson for the city said staff
could not provide a “conclusive
evaluation” because the photo
radar cameras have only come across a
small number of the new plates, but so
far the smaller font size of the jurisdiction name - Ontario - has some “visibility
challenges,” especially at night.
“When you look at the old plate versus
the new plate it does appear that the ‘Ontario’ text is smaller than it was, and that’s
primarily where our challenge is,” said Mike
Barnet, the manager of Automated Enforcement, adding that identifying the jurisdiction is a requirement for issuing the ticket.
This revelation comes amid criticism
that the new blue plates are hard to read
in the dark. However, Barnet said the blame doesn’t lie with the provincial government. “It’s [the province’s] right to make
the licence plate as they determine, and
it’s our responsibility to work with them
on that,” he said.
For now, the city is going back to the
photo radar vendor to see what can be
done to improve the cameras. Part of the

A
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Toronto police called to Doug Ford’s

home because of suspicious package

issue could be the fact that the cameras are
set back 20 or 30 metres from the road and
capture the vehicles in motion at an angle,
Barnet explained.

Advocate calls for ‘immediate
halt’ to new plates
The mounting evidence against the plates - which rolled out on Feb. 1 - is causing
one activist to call for the entire new plate
program to be scrapped. “I’d like to see an
immediate halt to the implementation of
this program until further testing,” traffic
safety advocate Tom Worrall said.

Province says it has ‘absolute
confidence’ in new plates
Before launching the plates, the government said it consulted with “key stakeholders, including our law enforcement partners,
to test the readability, reflectivity and functionality of the new high-definition plates.”
“These plates are working, people like
them,” said Lisa Thompson, Ontario’s minister of government and consumer services, at Queen’s Park on Tuesday, adding
that the same technology is being used in
four other provinces. “They’ve been tested
under a whole host of visibility conditions
and we have absolute confidence in our
plates,” Thompson insisted.
CBC/MS

Toronto police were called to the home
of Ontario Premier Doug Ford on Tuesday (18) because of a suspicious package, the premier’s office says.
At this time, I can confirm the Toronto Police Services were called
to the Premier’s home today to investigate a suspicious package,” Ivana
Yelich, spokesperson for Doug, said in
an email to CBC Toronto. The package
was sent in the mail and was received by
his wife, Karla, Yelich said. She is said to
be safe.
“The TPS quickly mobilized to assess
the situation and cleared the family of
any harm,” Yelich said. “The substance
was determined to be a mixture of non-toxic materials,” she added.

“

Créditos: DR
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ld not confirm that they were called to
the premier’s home.
Toronto Paramedic Services and Toronto
Const. Alex Li, spokesperson for the Fire Services were also called to the address
Toronto Police Service, said officers were at that time. Paramedics said the call was
called to the area of Kipling Avenue and cancelled at the scene. Toronto Fire DisEglinton Avenue West, near where Ford trict Chief Stephan Powell said firefighters
lives, at about 2:10 p.m. Special tactical have left the scene after it was determined
units also responded to the call.
there was no hazard. The premier’s office
“The package has been deemed safe, thanked the police for their “tremendous
and there is no risk to public safety,” Li work.”
CBC/MS
said in an email on Tuesday (18). He wou-

Police’s special tactical units
responded

Teacher’s assistant at Durham Catholic District School Board charged with making child porn
A Whitby man who works at a teacher’s
assistant for the Durham Catholic District School Board has been arrested and
charged with seven child pornography
offences.
oronto police allege that the man,
32, “made, accessed, possessed and
made available child sexual abuse
material over the Internet.” He was expected to appear in a Toronto courtroom
on Tuesday (18).
In a news release on Tuesday (18), police said officers from the child exploitation

• Good Shepherd Catholic School, from
March 18, 2019 to Feb. 11, 2020.
• St. James Catholic School, from Apr. 1,
2016 to Aug. 31, 2016.
• Father Fenelon Catholic School, from
Sept. 1, 2016 to Aug. 29, 2018.
• St. James Catholic School, from Aug. 30,
2018 to March 15, 2019.
• Police said the man has also worked as a
long-term occasional educational assistant at the following schools:
• St. Bernard Catholic School, from Sept.

3, 2013 to Jan. 31, 2014.
• St. Andre Catholic School, from Aug. 28,
2014, to Jan. 28, 2015.
• St. Josephine Bakhita Catholic School,
from Aug. 28, 2104 to Jan. 23, 2015.
• St. James Catholic School, from Sept. 1,
2015 to March 31, 2016.
• Anyone with information is asked to
contact police at 416-808-8500, or Crime Stoppers anonymously at 416-222TIPS (8477).

A cidade de Toronto realizará uma reunião de consulta à comunidade sobre a proposta de desenvolvimento do Dufferin Mall, na segunda-feira, 24 de fevereiro, na
Igreja de St. Wenceslaus, a partir das 18h30. Ana Bailão espera poder contar com a
suapresença para que juntos troquem ideias e partilhem sugestões.
STREETART TORONTO YOU’VE CHANGED EXHIBIT

Até 19 de abril, de terça-feira a sexta-feira das
10h às 16h e aos sábados das 9h às 16h. Através
do vídeo e da fotografia, esta exposição mostra-nos os artistas que têm vindo a mudar as ruas
de Toronto. The Market Gallery, 95 Front St. East
WINTER STATIONS 2020

Até 30 de março. Um festival de arte pública que
promete impressionar.
Woodbine Beach – 1675 Lake Shore Blvd. East
ON THE ICE BY CHRISTINE MONTAGNE

Até 1 de março. Uma exposição de pintura que

Créditos: DR
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section carried out a search warrant at an
address in the area of Thickson Road and
Rossland Road East in Whitby last Wednesday (12).
The man has been charged with two
counts of possession of child pornography;
two counts of accessing child pornography; two counts of making available child
pornography; and making child pornography.
Police said the man has worked at the
following schools:

#DavenportTO
A Polícia de Toronto está a organizar um
evento que se dedica à Prevenção de
Violência Extrema, na quarta-feira, 26
de fevereiro, às 18h na 14 Community
Community Room, 350 Dovercourt Rd.

pretende aproximar o Urso Polar da população
do sul. Montgomery’s Inn, 4709 Dundas St.West.
THE TRINITY BELLWOODS FLEA – WINTER MARKET

Dia 23 de fevereiro, das 11h às 18h. Com mais de
100 vendedores, podes comprar produtos artesanais, peças únicas e em segunda mão.
The Great Hall, 1087 Queen Street West
MOCA Community Sundays

No dia 23 de fevereiro aproveita a entrada gratuita no Museum of Contemporary Art das 11h às
18h. 158 Sterling Road, Junction Triangle

Acha que os circuitos pedestres de
Earlscourt Park precisam de melhorias? A cidade de Toronto está a organizar uma Open House pública, na
terça-feira, 25 de fevereiro, no JJP
Community Center, a partir das 18h,
para discutir possíveis melhorias futuras. Caso não consiga comparecer,
pode preencher um questionário online
em: https://t.co/VaevNUWrIO?amp=1

Em Toronto

à borla
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Vincent Nigro
Chronicle

Every day that you turn on your tv or your
radio, one of the first headlines each hour
is this blockade by protesters shutting
down the railway which has inconvenienced many of us firsthand. Many of my
friends’ children needed to find alternatives routes to get to and from school this
week for reading week. A major hassle
to reroute transportation for most and it
doesn’t seem like it will improve in the coming days.
ative protesters have shut down
the main Montreal-Toronto train
corridor, other protesters blocked
trains heading for New York and Michigan. The protesters, to show solidarity
with Wet’suwet’en hereditary chiefs who
are opposing construction of a natural gas
pipeline in British Columbia, have shut
down all passenger train services in Canada and much of freight trains.
Here’s why we are in this predicament
right now…

N

In British Columbia, all 20 elected band
councils gave approval for the Coastal GasLink pipeline to be built across their lands,
including the Wet’suwet’en band. But the
heredity chiefs said elected officials only
look after reservations, while they are responsible for all the land. Protesters have
chosen to support the hereditary chiefs.
Canadian National Railway was granted a court injunction to end the Mohawk
blockade, but law enforcement authorities have so far chosen not to enforce the
injunction and remove protesters. In Vaughan, the railway also obtained a court injunction but when it was delivered to protesters, they burned it.
Pressure is mounting on the government
to act to end the blockades as the rail shutdowns are damaging the Canadian economy. It is also damaging our international
reputation as a reliable supplier, and our
global partners need our economy and supplies moving rapidly without major interruptions. A rail disruption of this magnitude will soon constitute as an emergency for
the Canadian economy.
Where is Trudeau in all of this?
Well he just got back from a world wind
tour of Africa and other countries trying to

secure a temporary seat on the United Nations Security Council. He cancelled his Barbados trip to supposedly deal with this issue.
This is a federal government issue and it’s up to
the feds and Justin Trudeau to find the solution.
Justin Trudeau is facing growing calls
from industry groups to remove crippling
blockades of a planned gas pipeline through northern British Columbia, as talks between the government and protesters failed to resolve the crisis.
Even Conservative leader Andrew
Scheer finally said something of significance the other day…
He said “racial activist were holding our
country’s economy hostage” while Trudeau
is out of the country doing meaningless global work. Even though he has nothing to
lose by this statement, he is right, and Trudeau should show some leadership on this
issue soon, before it gets out of hand.
These protesters are basically running
roughshod over the rule of law and these protesters should be held accountable
and arrested if need be. Imagine if you or
l were to protest and we disobey the law,
we would be arrested on the spot with no
questions asked. Trudeau has said that Canada has failed our Indigenous people over
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generations, over centuries, and there is no
quick fix to this issue. He has also said that
we are a country that recognises the right
to protest but we are a country of the rule
of law and we will “make sure everything
is done to resolve this through dialogue and
constructive outcomes”.
Justin Trudeau has always walked a fine
line when it comes to dealing with Indigenous issues and seeking reconciliation
to many of their issues, especially the pipeline. Trudeau’s Liberal government is in
a precarious position having failed to win
another majority in last year’s national
elections and is treading very softly on this
blockade issue.
Its up to Justin Trudeau to solve the problem and no one else, this is a national issue
affecting all of Canada, and it is imperative
that the federal government and Trudeau
take a more proactive role and show some
balls to the true rule of law. Get this done,
because it will create further animosity and
continue to damage our economy.
Show us what you are made of… this is a
great opportunity for you to make an important and relevant impact on Canadians.
Stand tall and show some hutzpah…

QUEREMOS ESTAR CADA VEZ

MAIS PERTO DE SI!

Por isso hoje vamos ao seu encontro
Uma transmissão direta e em simultâneo para a Camões TV e Camões Radio.
Apareça e venha fazer-nos companhia.
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NO DIA 7 DE MARÇO, NO SONY SOUND STAGE, EM TORONTO
SEX 21 FEV
12-13H Távora Foods 1625 St Clair Ave W, Toronto
17-18H Caldense Bakery 2406 Eglinton Av. W, Toronto
SEX 28 FEV
12-13H Távora Foods 1030 Dundas St E, Mississauga
17-18H Caldense Bakery 1209 Dundas St W, Toronto

24 horas por dia, 7 dias por semana. Ligue e peça o canal WIN TV
Subscreva hoje! Bell Fibe - canal 659 (1-866-797-8686) ou Rogers Cable - canal 672 (1-888-764-3771)
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Dois mortos em acidente com quase 200 carros no Canadá
Cerca de 200 veículos envolveram-se
esta quarta-feira (19) num acidente em
cadeia, no Canadá. Acredita-se que os
ventos fortes e a neve na estrada tenham
sido os motivos para o sucedido.
uas pessoas morreram num acidente que envolveu cerca de 200
veículos. Estima-se que 40 pessoas
tenham sido transportadas para vários

D

hospitais por lesões mais graves, enquanto cerca de 150 foram para centros
comunitários para tratar lesões de menor
gravidade.
Um nevão, juntamente com os fortes
ventos, dificultaram bastante a visibilidade
dos condutores. O acidente ocorreu na Autoestrada 15, em La Prairie, uma província
do Quebec, Canadá.

“As condições estavam boas, mas os
ventos fortes causaram uma situação de
visibilidade zero”, referiu o ministro dos
Transportes, François Bonnardel.
Devido ao choque em cadeia, cerca de
nove carros tiveram de ser cortados para
que se conseguisse retirar as pessoas do
interior do veículo. A estrada teve de ser
limpa devido ao derrame de combustível,

visto que o tanque de um camião foi perfurado durante as colisões.
“Por vezes pode estar sol e o tempo parecer bom, mas é enganador. Os ventos fortes
podem causar muitos problemas”, afirmou
o Sargento, Daniel Thibodeau, que aconselhou a população a abrandar na estrada
quando o clima estiver nestas condições.
JN/MS

Indígenas bloqueiam ferrovias no Canadá
contra invasão dos seus territórios por Trudeau
Por quase uma semana, os indígenas canadianos estão a liderar bloqueios nas
principais ferrovias do Canadá contra a
implementação de gasodutos nas suas
reservas. O movimento levou o país a
uma gigantesca crise política.
ompletaram-se esta quarta-feira
(19) 13 dias de bloqueio das principais ferrovias canadianas por manifestantes indígenas, informa o jornal canadiano Le Devoir. Os protestos são contra o
projeto Coastal GasLink do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau (Partido
Liberal), de construir um gasoduto - de C$
6,6 bi, com mais de 64 quilómetros - em
território indígena na Colômbia Britânica.
As manifestações, que iniciaram no dia 6
de fevereiro, surgiram a partir da comunidade indígena Wet’suwet’en, na província
ocidental, e espalhou-se pelo país, atingindo a província mais desenvolvida, Ontário,
na parte oriental. Os Mohawks, em gesto
de solidariedade com os povos do oeste
canadiano, aderiram aos bloqueios, paralisando ferrovias em Tyendinaga (a leste de
Toronto).
O bloqueio estende-se então por todo
o Canadá inglês, atingindo partes impor-
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tantes das ferrovias do país. O ponto culminante da crise, que levou à expansão do
movimento indígena, foi a prisão de mais
de 20 manifestantes, nos dias 6, 7 e 8, no
início dos protestos.
Diante da crise, o Governo procura ser

cuidadoso ao tratar do assunto, uma vez
que a questão indígena é vista como delicada por já ter levado o país a uma gigantesca
crise política.
Pressionado, Trudeau deu indícios de
que pode partir para uma política mais

agressiva. “As pessoas estão diante da penúria. Isso é inaceitável [...] Por isso, vamos continuar a trabalhar com todos para
resolver isto da maneira mais rápida possível”, declarou.
Vale ressaltar que, em 2015, o Governo
anterior, de Stephen Harper, criou a lei
antiterrorista, fortalecida por Trudeau em
2017, conhecida como Lei-C-51, que estabelece o fortalecimento das forças repressivas em situação de risco e ameaça contra a
infraestrutura, como oleodutos e barragens
hidrelétricas.
A polarização e a crise política, que permeiam o mundo, atingem, desta forma, o
Canadá - tendo em vista que os Mohawks,
em Ontário, afirmaram que apenas irão
desobstruir as ferrovias quando as forças
policiais saírem da região do gasoduto reivindicada pelos Wet’suwet’en, na Colômbia Britânica.
Um dos dirigentes Mohawk, Serge Otsi
Simon, pediu para que os manifestantes
libertassem o caminho em Ontário para
“mostrar a boa vontade [de dialogar]”,
mas foi denunciado e rechaçado pela sua
própria comunidade, demonstrando a radicalização do movimento no país.
B247/MS
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Estudo indica que lei
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de suicídio assistido no Canadá
seria a mais permissiva do mundo

Um novo estudo alertou às pessoas com
doenças mentais sobre a expansão do
acesso à eutanásia no Canadá. O Expert
Advisory Group (EAG) divulgou, na quinta-feira (20), um relatório sobre a Medical
Assistance in Dying (MAiD), “assistência
médica para morrer”, o qual sugere várias salvaguardas que o Governo do Canadá deveria adotar para proteger as populações vulneráveis.
relatório do EAG foi redigido em
13 de fevereiro em resposta às
recomendações do grupo Halifax, intituladas “Legislação MAiD numa
encruzilhada: Pessoas com transtornos
mentais como a única condição médica
subjacente”. O relatório foi publicado pelo
Instituto de Pesquisa em Políticas Públicas, em 30 de janeiro.
No Canadá, o MAiD é o termo legal para
se referir ao procedimento comumente
chamado de eutanásia ou suicídio assistido.
“Ao contrário de outras condições médicas com um desenvolvimento conhecido
e previsível, as evidências mostram que as
doenças mentais nunca podem ser previstas como irremediáveis”, diz o relatório intitulado ‘Canadá numa encruzilhada: Recomendações para a MAiD e pessoas com
doenças mentais’.
A principal recomendação do relatório
é que “as políticas e a legislação do MAiD
devem reconhecer explicitamente que, até
à data, as doenças mentais não podem ser
determinadas como irremediáveis e irreversíveis; por isso, as solicitações da MAiD
que tenham uma doença mental como a
única condição médica subjacente, não
atendem aos requisitos de elegibilidade”.
Dr. K. Sonu Gaind, psiquiatra de Toronto
e coordenador de EAG, disse que “a evidência mostra que é impossível prever que
uma doença mental seja irremediável”,
afirmar isso manipularia a opinião pública
sobre a MAiD e levaria a práticas discriminatórias.
“A sociedade pensaria que as pessoas são
ajudadas a morrer com a MAiD para aliviar
o sofrimento de uma doença irremediável,
mas, na realidade, estaríamos a acabar com
nossas vidas por causa da solidão, pobreza e todo esse tipo de sofrimento na vida”,
disse Gaind no lançamento da pesquisa.
Diferente de uma doença como cancro
terminal ou distúrbios neurológicos degenerativos, é possível melhorar de uma condição como a solidão, acrescentou.
“Eu não acho que os canadianos apoiam
esse tipo de discriminação”, afirmou.
Ao contrário do grupo Halifax, formado
por membros do Conselho de Academias
Canadianas, o EAG procurou incluir aqueles que tiveram experiências com doenças
mentais. Nenhum dos membros do Halifax
Group atendeu a esse critério, que o EAG
considerou uma “omissão chave”.
Mark Henick, um membro do EAG que
viveu com uma doença mental e depressão
por duas décadas, disse numa conferência
de imprensa que, obviamente, teria escolhido acabar com a sua vida através do
MAiD se tivesse a opção disponível.
“O meu ‘eu suicida’ do passado não

O

acreditariano meu ‘eu curado’ do presente”, disse, “mas é exatamente por isso
que estou tão contente por não ter tido
acesso a uma solução imediata para o meu
sofrimento. Eu teria perdido tanto do que
nunca imaginei que um dia seria possível,
mas agora sou muito, muito grato pela
vida”, disse. “Todos merecem uma oportunidade”, disse Henick.
“O relatório EAG refutou a afirmação
do grupo Halifax que argumenta que negar a eutanásia às pessoas com doenças
seria discriminatório”.
“De facto, afirmar que o MAiD é fornecido para uma condição irremediável
enquanto se permite a sua aplicação em
transtornos mentais que não podem ser
determinados como irremediáveis, seria
a forma definitiva de discriminação”, diz
o relatório.
Em setembro, o Superior Tribunal de
Quebec estabeleceu que a MAiD não devia
restringir-se a pessoas com doenças terminais ou que tenham “uma morte razoavelmente previsível”. O Governo Federal do
Canadá anunciou que não pretende recorrer da decisão, mas deixará que siga o seu
curso. A lei entrará em vigor em março.
Antes dessa decisão, um canadiano deveria ser adulto com uma “morte razoavelmente previsível” para poder ter acesso à
“morte assistida”. Não há requisitos legais
para um paciente ter um prognóstico de
certo número de meses ou semanas restantes na vida para receber “morte assistida”.
O relatório da EAG alertou que essas mudanças que estão por vir farão com que o
Canadá se torne a jurisdição mais permissiva do mundo para o MAiD, com a menor
quantidade de salvaguardas contra mortes
indesejadas, a menos que sejam introduzidas salvaguardas adicionais.
Noutros países, assinala o relatório, os
pacientes são solicitados a mostrar uma
“falta de alternativas razoáveis” antes de
serem aprovados para a eutanásia. O Canadá seria a única jurisdição que careceria
dessa proteção.
O EAG recomenda que “seja requerido
um critério de não ambivalência para realizar a MAiD em situações em que a morte
não seja razoavelmente previsível”, assim
como um critério para “a falta de alternativas razoáveis” para pacientes potenciais de
MAiD que não tenham uma morte razoavelmente previsível.
Aproximadamente 1,1% de todas as
mortes no Canadá durante os primeiros
10 meses foram resultado de eutanásia. Ao
contrário dos Estados Unidos, onde o suicídio assistido exige que os pacientes autoadministrem os medicamentos, um paciente
pode optar por ter um médico que lhe administre o medicamento letal e a grande
maioria dos canadianos que se inscrevem
no MAiD não se autoadministram.
Se uma média semelhante de mortes fosse registada nos Estados Unidos, aproximadamente 30 mil pessoas podiam morrer
a cada ano nas mãos de um médico ou uma
enfermeira que administre essas doses, número equivalente ao total de mortes por ferimento a tiro a cada ano.
ACD/MS
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Função pública

Governo propõe aumento de 10
euros nos salários mais baixos
A coordenadora da Frente Comum
anunciou esta quarta-feira (19) que o
Governo reforçou de sete para 10 euros
o aumento dos funcionários públicos
cuja remuneração atual está entre os
635 e os 683 euros mensais, manifestando desagrado com esta proposta.
A resposta do Governo foi manter
em 0,3% a atualização salarial para
os funcionários públicos e aumentou
de sete para 10 euros a atualização para
os níveis 4 e 5 da Tabela Remuneratória
Única [TRU]”, referiu Ana Avoila, no final
de uma reunião no Ministério da Modernização do Estado e Administração Pública, assinalando que, com esta resposta, o
Governo não deixa alternativa aos trabalhadores que não seja avançar para novas
formas de luta.
A coordenadora da Frente Comum
precisou ainda que o Governo não apresentou nenhuma proposta visando o
aumento do subsídio de refeição e dos
dias de férias, matérias que constam das
contrapropostas das três estruturas sindicais da função pública.
“O que nos disse é que este ano não
há aumento dos dias de férias”, afirmou
Ana Avoila, que sublinhou que a Frente Comum está a negociar a atualização
salarial “apenas para o ano de 2020”, e
não numa perspetiva plurianual, e que,
sendo esta a primeira atualização após
o período de congelamento, o processo
começou “da pior maneira”.
Sobre o subsídio de refeição, referiu,
a resposta do Governo foi também de
não avançar com nenhuma proposta,
mantendo o seu valor nos 4,77 euros. A
Frente Comum propôs uma subida para
6,50 euros.
“Não há mais reuniões marcadas. É
um processo que fica por aqui”, referiu
Ana Avoila, para assinalar que, perante este desfecho, o Governo “não deixa
alternativa” aos trabalhadores e terá de
assumir “as consequências”.
Contestando a proposta de atualização
salarial definida pelo Governo, a coordenadora da Frente Comum - a primeira
das três estruturas sindicais da função
pública recebidas esta quarta-feira (19) sublinhou que os aumentos diferencia-
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Atualidade

Fez-se história com o “sim” à
despenalização da eutanásia
Foram aprovados os cinco projetos de lei
sobre a despenalização da morte assistida
que esta quinta-feira (20) estiveram em votação no Parlamento. Em 2018, os deputados
tinham chumbado os projetos em votação.
s cinco diplomas - do Partido Socialista, Bloco de Esquerda, PAN, Os Verdes
e Iniciativa Liberal (consulte aqui o essencial das propostas) - foram aprovados em
votação nominal, na generalidade, ao fim de
um debate que durou quase três horas e que
contou com a presença de 223 dos 230 deputados, entre os quais o presidente da Assembleia
da República, Ferro Rodrigues, que votou a favor de todos os projetos. Os diplomas descem
agora à comissão parlamentar de Assuntos
Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para o debate na especialidade, durante o
qual os partidos apresentarão propostas para
chegarem a um texto comum.
O diploma do PS foi o que obteve mais
votos favoráveis, 127, além de 86 votos
contra e 10 abstenções, seguindo-se o do
BE, com 124 votos a favor, 85 contra e 14
abstenções. O diploma do PAN teve 121 a
favor, 86 contra e 16 abstenções. O do PEV
conseguiu 114 votos favoráveis, 86 contra e
23 abstenções. E o diploma da Iniciativa Li-
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beral 114 a favor, 85 contra e 24 abstenções.
No PSD, houve oito deputados a votar a
favor de todos os cinco projetos, entre os
quais o presidente do partido e líder parlamentar, Rui Rio, e outros 12 a aprovarem
alguns projetos (destaque para Adão Silva,
primeiro vice-presidente da bancada, que
votou a favor do diploma do PS), além de
duas abstenções a todos os diplomas. Na
bancada socialista, houve oito deputados a
votar contra os projetos de todos os grupos
e sete a optar pela abstenção. Socialistas e
sociais-democratas que votaram de forma
desalinhada anunciaram a apresentação de
declarações de voto.
Contrariando o que aconteceu em maio
de 2018, quando as bancadas da direita
aplaudiram o chumbo dos quatro projetos
de lei para a despenalização da morte medicamente assistida, o resultado de quinta-feira (20) foi recebido sem manifestações.
Os diplomas hoje votados são semelhantes
aos que então foram chumbados, e que foram apresentados pelos mesmos partidos,
com a óbvia exceção da Iniciativa Liberal,
que entrou para o Parlamento na sequência
das eleições legislativas de 2019.
JN/MS
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dos apenas vão “criar ainda maior divisão entre os trabalhadores”, porque irá
fazer com que pessoas que entrem agora
para a função pública “fiquem a ganhar
o mesmo que trabalhadores que estão há
20 ou 30 anos em funções”.
“A resposta [à proposta do Governo] é
a luta”, referiu Ana Avoila, sublinhando
que esta estrutura sindical vai realizar
no dia 28 de fevereiro um plenário de
dirigentes sindicais no qual “certamente
vamos aprovar uma ação de luta”, que
“pode ser uma greve ou outra”, mas que
“certamente não será inferior à luta realizada em 31 de janeiro”.
Além de um aumento mínimo de 90
euros para cada funcionário público e
da atualização do subsídio de refeição, a
Frente Comum exige a reposição dos 25
dias úteis de férias, retirados durante o
período da ‘troika’, e, entre outras medidas, a manutenção da proporcionalidade dos níveis salariais da TRU.
Esta foi a terceira reunião entre o Governo e os sindicatos da função pública no
âmbito da reabertura do processo negocial.
Em dezembro, o Governo apresentou
uma proposta de aumentos salariais de
0,3% para a função pública e chegou a
dar a negociação por encerrada mas,
em janeiro, durante a discussão do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020)
a responsável pela pasta, a ministra
Alexandra Leitão, anunciou que tinha
convocado de novo as organizações sindicais para reabrir o processo negocial.
Na sequência desta reabertura do processo negocial, o Governo apresentou
aos sindicatos uma proposta que prevê
um aumento de sete euros para todos os
funcionários públicos que se encontram
entre os níveis 4 e 5 da TRU, ou seja, entre o nível salarial base da carreira de
assistente operacional e de assistente
técnico - que atualmente está fixados
em 635,07 euros e 683,13 euros.
Com a proposta desta quarta-feira
(19), estes trabalhadores passarão a receber 645,07 euros e 693,13 euros. Os
restantes funcionários públicos terão
uma atualização de 0,3%.
JN/MS
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Não foi a primeira vez que aconteceu e… será que a história
do que aconteceu em Guimarães está bem contada?
Augusto Bandeira
Opinião

Usamos muitas expressões que se podem
considerar racistas. São usadas sem ofensa e que todos usam muitas vezes.
uantas vezes se utiliza expressões
como “mulata” ou “a coisa está preta” e são tão naturais que saem sem
ofensa, mas hoje em dia todo o cuidado é
pouco. Não sou racista e o racismo aplica-se
a, muita coisa não só à cor da pele do cidadão.
“Mulata”, segundo Chrystal Méndez, era e é
utilizado na língua espanhola, aplicava-se ao
filhote macho do cruzamento de cavalo com
jumenta ou de jumento com égua. Hoje, para
muitos, pode ser uma ofensa chamar mulata
a um/a cidadão/a de cor mais clara, resultante de um cruzamento entre um branco com
alguém de cor preta. Nunca se deve chamar
alguém de preto/a nem mulato/a. Faz parte

Q

do saber respeitar as etnias que nos rodeiam,
especialmente hoje que as fronteiras estão
abertas como nunca e há muitas mais hipótese de haver cruzamentos. Todos devem
olhar para o passado, olharem-se ao espelho
e perguntar/refletir de onde vieram, porque
o racismo pode ter muitas interpretações
ofensivas, mesmo quando as cores de pele
são iguais. Outra expressão que se utiliza
sem ofensa e muitas vezes é utilizada: “A
coisa está preta” - pode ser uma situação
desconfortável, desagradável, difícil, perigosa para quem a usa e mesmo mal entendida por aqueles a quem a expressão é
dirigida. A palavra preta, no contexto de “a
coisa está preta”, pode ser compreendida/
recebida como algo ruim. Representa uma
tarefa mal feita ou realizada de forma errada. Para muitos é aplicada como uma frase
racista que identificam como trabalho realizado pelo negro. São muitas, diz Chrystal
Méndez, as expressões utilizadas com naturalidade e que muita gente não percebe o
que de negativo têm para o cidadão de cor
negra. Todas tem um passado muito nega-

tivo. Foram mais de 300 anos de passado
esclavagista que não se apagam facilmente. Por exemplo - coisa simples e que afeta
milhões e é usada sem ofensa nenhuma -,
a expressão “meia tigela” era usada quando os cidadãos de cor negra trabalhavam
à força nas minas de ouro e nem sempre
conseguiam alcançar as metas que lhes
eram exigidas e, quando isso acontecia, os
pobres (os considerados negros), eram punidos com apenas metade da tigela de comida - o que, naturalmente, era errado. E
assim ganhavam o apelido de meia tigela.
Hoje para muitos não tem significado nenhum, nem os ofende, nem tem valor, mas
são coisas como estas que exigem muito
cuidado.
O que aconteceu em Guimarães não tem
perdão. Cânticos direcionados a um profissional, de um nível muito baixo e de verdadeiro racismo são imperdoáveis. Os adeptos que os utilizaram devem ter-se sentido
mal ao ver o que aconteceu. No fundo, não
vão ser punidos porque a justiça está como
todos sabem, o que pode acontecer é uma

punição ao clube que, no meu ponto de vista, não têm culpa.
Agora pergunto: isto aconteceu pela primeira vez? O que foi feito no passado? Será
que alguém me pode responder?
Seria bom todo o cidadão saber, procurar informações para entender a realidade
e a história de etnias diferentes da nossa.
Pesquisar as histórias de culturas e povos.
Seria bom todo o cidadão saber ajudar o
próximo para que eles/as saibam que não
estão sozinhas, saber conversar sem dar
piadas porque racismo é crime e não uma
piada. Seria bom todo o cidadão saber criar
laços de solidariedade antirracista, saber
conversar com pessoas de outras etnias
para entender como o racismo acontece na
vida de cada um. Seria bom todo o cidadão
saber incentivar outros a serem antirracistas. Não devemos ter vergonha ou medo de
falar sobre racismo com os outros.
Se é contra o racismo nunca pare de lutar
até que todas as etnias estejam abertas ao
diálogo e dispostas a acabar com ele.

O Festival das Migrações,
Culturas e Cidadania

E

Daniel Bastos
Opinião

No final deste mês realiza-se uma vez
mais, no Grão Ducado do Luxemburgo,
um país da Europa Setentrional circundado pela Bélgica a oeste, a França a sul
e a Alemanha a leste, uma nova edição
do Festival das Migrações, Culturas e Cidadania, que atrai todos os anos milhares de pessoas.

ste ano assinala-se a 37.ª edição desta
iniciativa do Comité de Ligação das
Associações de Estrangeiros (CLAE),
que constitui um ponto de encontro anual
dos estrangeiros no Luxemburgo, que representam cerca de metade da população
do país. O português é mesmo uma das
cinco línguas mais faladas no país depois
do francês, luxemburguês e alemão, tanto
que em 2015 havia mais de 90.000 portugueses no território, representando 17% da
população do Luxemburgo.
Valorizar as culturas e partilhá-las,
assim se pode resumir a essência deste
evento multicultural que inclui exposições, concertos, encontros literários, pro-

jeções de filmes e gastronomia dos quatro
cantos do mundo. Na esteira de Jorge de
La Barre, sociólogo que se tem interessado
pela etnomusicologia, o festival enquanto
processo de internacionalização da cultura, acentua a preocupação “de “dar a voz”
ao Outro, respeitar as diferenças, as maneiras de ser e de dizer”.
No decurso do festival na LuxExpo no
Kirchberg, decorre a 20ª Feira do Livro
e o 8.º encontro de culturas e artes contemporâneas, ArtsManif, que, como em
edições anteriores, contará com a presença de escritores e artistas dos quatro
cantos do mundo, inclusive do espaço
lusófono, que têm nestes dias um palco

privilegiado para a promoção e divulgação dos seus trabalhos.
Numa época em que a tentação de
construção de muros a separar povos e
culturas é grande, onde os populismos
parecem ganhar terreno à custa das consequências económicas, da crise de refugiados e de intolerâncias religiosas, o
Festival das Migrações, Culturas e Cidadania é uma pedrada no charco que agita as águas, reafirmando a premência da
construção de uma cidadania europeia e
mundial ativa, assente no primado universal da diversidade cultural, das minorias e dos valores dos direitos humanos.

24 horas por dia, 7 dias por semana.
Subscreva hoje. Ligue e peça o canal WIN TV.
Bell Fibe - Canal 659
1-866-797-8686

Rogers Cable - Canal 672
1-888-764-3771
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A viagem
dentro
de nós
Créditos: DR

Quem viaja pouco adianta.
Tudo está dentro de nós.
- António Botto

Aida Batista
Opinião

É muito conhecida certa piada, tantas vezes
contada, a propósito da gentileza de ceder
o lugar nos transportes públicos. Para os
que nunca a ouviram, aqui fica. Uma senhora idosa entra no autocarro e não vê nenhum lugar vago para se sentar. Agarrada
às costas de um dos assentos, segue de pé
em equilíbrio precário, na esperança de que
alguém repare nela. Ao perceber que continuava numa espera vã, comentou alto: “Já
não há cavalheiros, neste autocarro”! A resposta, também ela no mesmo tom, não se
fez esperar: “Ó minha senhora, cavalheiros
há, não há é lugares”!
omo sabemos, os autocarros estão hoje
dotados de espaços devidamente sinalizados, destinados a grávidas, pessoas
com crianças ao colo ou portadores de deficiência motora. Porém, nada diz sobre idosos.
Contudo, dita o bom senso e as regras da boa
educação que, perante um idoso de pé, deve
alguém mais novo dar-lhe o lugar, seja num
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transporte público ou em qualquer outro lugar.
No entanto, considerando que, quando
entramos, nem sempre existem utentes
dentro das condições referidas, é normal
que nos sentemos nesses lugares, até que
numa paragem entre alguém abrangido por
um destes requisitos.
Como utilizadora assídua dos transportes
públicos, tenho assistido aos mais variados
episódios durante as minhas viagens. Posso
dizer que já vi e ouvi de quase tudo: desde
gestos simpáticos do motorista que retarda o fecho da porta, aguardando por quem
corre numa tentativa desesperada de ainda
chegar a tempo, até ao que, escrupuloso no
cumprimento do que julga ser o seu dever,
finge não perceber a chegada de alguém no
momento exato em que a porta se fecha.
Mas se o humor do motorista é variável,
que dizer do dos passageiros que, fazendo deles bodes expiatórios, descarregam
a fúria de qualquer atraso, das travagens
mais bruscas para evitar acidentes, dos arranques sem aviso prévio, da indignação

perante os apertos entre espaços sobrelotados. Porém, aquilo a que assisti há duas
semanas foi absolutamente inédito, em
termos de desfecho. Tão inédito que logo
achei ser merecedor desta crónica.
Numa das paragens do circuito Marquês
de Pombal/Sete-Rios, entraram quatro senhoras de diferentes faixas etárias. Cabelo
todo branco e um rosto menos fresco denunciava a senioridade de uma delas. À parte isso, o ar despachado e enxuto indicava
que não deveria sofrer de qualquer mazela.
Nos lugares com sinalética, ia sentado um
mulato robusto, cujas roupas acusavam a
profissão - operário da construção civil.
Uma das senhoras mais novas do grupo, dirigindo-se à outra, cochichava entre
dentes: “A senhora tinha direito àquele
lugar... a senhora deveria exigir, não era
pedir, porque esta gente não tem educação nenhuma. A senhora vai aqui em pé,
e aquele, cheio de saúde, rafestelado nos
lugares que são para os idosos... a senhora
diga qualquer coisa”!

A senhora nada disse, e o seu silêncio
exasperou ainda mais a outra que levantou
a voz: “Por causa de nos calarmos é que eles
não aprendem”!
O senhor, quando percebeu ser a causa
do burburinho, levantou-se e dirigiu-se à
senhora: “Minha senhora, por favor, tem
aqui o meu lugar. Sente-se”! - “Não, não,
muito obrigada! Por favor, sente-se o senhor que, depois de um dia inteiro de trabalho, precisa de descansar”.
E manteve-se em pé, apoiada nas convicções de que a sinalética não deve ser levada
à letra, já que a senioridade não tem que ser
sinónimo de doença, velhice ou dependência. No dia em que não pudesse ir de pé, seria
ela a pedir aquilo a que tinha direito.
O motorista, aparentemente indiferente
ao que se passava, esboçou um sorriso de
satisfação! Eu também, porque esta foi a
maior e mais inesperada lição de sabedoria
e generosidade que me foi dado testemunhar, enquanto houver gente que, dentro
de si, segue o percurso da sensatez.

SUNDAY AT 9PM
WITH STELLA JURGEN

Our host Stella Jurgen interviews Denise Leslie,
a Canadian Jazz vocalist that just launched her
new album "One Fine Morning". Get to know
Denise and enjoy her new music that is a
tribute to herself and her love for the 70's.
Her unique take on some of the most popular
songs from back then makes this album a
masterpiece. Watch Denise and her team of
talented musicians bring it to life. Be inspired
by Stella's Studio on Camoes TV.
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Luís Barreira
Opinião

Decorre esta semana no Parlamento português e na sociedade em geral um debate
em torno de alguns projetos de Lei sobre a
despenalização da morte assistida.
ão sendo a primeira vez que tal assunto vem à praça pública (já assim tinha
acontecido em 2018, em que propostas no mesmo sentido foram chumbadas no
Parlamento), o tema continua hoje a alimentar intensos debates, dentro da Assembleia
da República e fora dela.
Não havendo perspetiva de (até agora) o
assunto vir a ser referendado, o debate das
ideias tem sido tornado público através da
imprensa escrita e televisiva e de todo o tipo
de comentadores, a favor e contra a eutanásia, esgrimindo convicções sobre o tema.
Os argumentos de uns e de outros são
maioritariamente alicerçados em conceitos
e preconceitos jurídicos, religiosos, filosóficos, experienciais, sentimentais, sociais e
tradicionais, todos eles envoltos na dicotomia entre a vida e a morte humana.
A natureza do assunto, pela prerrogativa
pessoal da sua centralidade na pessoa humana, dá lugar a um conjunto de dúvidas
sobre as capacidades do requerente à morte
assistida em determinar essa solução, bem
como das entidades que o deverão confirmar. Por outro lado, a análise clínica desse
mesmo sujeito, confirmada pelo diagnóstico do seu estado incurável e do sofrimento
psicológico e físico do doente em estado
terminal, coloca-nos perante o dilema do
direito a deixar continuar o estertor de um
moribundo, não lhe facultando um alívio
imediato, fazendo-o depender do resto da
sociedade, em desconformidade com a li-

N

berdade pessoal e voluntária do cidadão.
Nesta litigância argumentaria dos defensores da eutanásia, surge o aplauso a exemplos de países onde a eutanásia é aceite e
praticada, como é o caso da Holanda, Bélgica, Suíça, Luxemburgo, Colômbia, Canadá, em cinco estados norte-americanos e,
proximamente, em Espanha. No entanto e
a provar que nem tudo o que se faz no estrangeiro é positivo, surgem relatos de que,
nalguns desses países, o processo de morte
assistida tem derrapado para situações criminalizantes do aparelho médico e legislativo, fazendo suspeitar que tal lei, em Portugal, não siga o mesmo caminho.
E assim chegamos à discussão do protocolo de medidas que, sem as quais, a eutanásia não pode ser realizada, no caso de
um dos projetos lei sobre o assunto vir a ser
aprovado. Protocolos que, na generalidade das propostas, impõem um conjunto de
procedimentos que, para além da vontade
repetida do doente proponente, devidamente analisada pelas circunstâncias clínicas do seu estado de saúde mental e físico,
sujeitam ainda a decisão à avaliação feita
por um conjunto externo e variado de especialistas clínicos e outros.
Naturalmente que, ouvidas todas razões
aduzidas à aceitação ou à recusa da eutanásia, penso que, mesmo assim, o vulgar
cidadão ou mesmo o esclarecido, sem posições apriorísticas ou objeções de consciência, tem dificuldade em emitir uma
justa opinião sobre o assunto. Situação que
acaba por conduzir ao aparecimento de um
conjunto de pressões sobre a opinião pública acerca do tema, destacando-se o apelo
à substituição da decisão do Parlamento
português pela inclusão de um referendo
nacional sobre o assunto, promovido pelas
autoridades eclesiásticas em todas as igrejas do país, em que os cidadãos se limitariam a um “sim” ou “não” à eutanásia, sem

confronto com o contraditório e sobre um
assunto de extrema complexidade.
Na mesma linha de intimidação contra a
morte assistida está a posição daqueles que,
em contrapartida, defendem o aumento
dos cuidados paliativos, com o pressuposto
de que tais cuidados estão em contradição
com a eutanásia, esquecendo-se que muitos dos doentes em estado terminal que solicitam a morte assistida, já passaram pela
fase dos cuidados paliativos e se encontram
desesperados, face ao sofrimento em que
se encontram, ou num estado inconsciente
e vegetativo, esperando um fim que tarda
em chegar. Poderia ainda, neste âmbito,
salientar a posição das grandes empresas
hospitalares privadas portuguesas que, em
nome da ética, proibiram os seus profissionais de vir a exercer a eutanásia nos seus
hospitais, o que, numa distorcida da questão, poderia sugerir que a eventual desocupação das suas camas, traduzir-se-ia em
naturais prejuízos financeiros para as suas
empresas. Do mesmo modo, mas de sinal
contrário, perante as atuais dificuldades de
meios do nosso Serviço Nacional de Saúde,
controlado pelo Estado que, por sua vez, é
dirigido por um dos partidos políticos que
apoia a eutanásia, alguém poderia opinar
que a sua aplicação poderia libertar muitas
das camas insuficientes desses hospitais e
diminuir os custos da Saúde em Portugal.
Situação conducente ao perigo da “derrapagem” na execução dos protocolos, que
antes referi em hospitais estrangeiros praticantes da eutanásia.
Não quero acreditar que, por detrás deste
debate fraturante da nossa sociedade, possa haver interesses políticos ou económicos
imediatos que o estejam a condicionar. Esta
é uma matéria que, de facto, afeta diferencialmente a sensibilidade pessoal de cada
um de nós, mas é independente do nosso
posicionamento social, político ou econó-
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Eutanásia? Sim, não, ou talvez!?...

mico.
Julgo no entanto que, ao invés da procura de uma resposta geral da sociedade para
um assunto complicado e labiríntico como
este, a solução mais humanista e protetora
da nossa moral social tem de ser encontrada na análise pessoal de cada caso, dando
lugar ao respeito pela liberdade individual
de cada cidadão, mas restringindo severamente qualquer abuso na sua aplicação.
A vida humana, na sua plenitude, tem um
valor de tal forma extraordinário que considerar a sua existência não pode apenas
subordiná-la a um seu prolongamento artificial e incapaz de reverter o estado avançado de todo um processo degenerativo,
que afeta dolorosamente um paciente e a
sua expressa vontade.
Por isso, com todas as interrogações humanistas que este tema me destaca, respondo tendencialmente com a consideração pessoal inicial: eutanásia? Sim, não, ou
talvez!?...
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Sindicato chega a acordo com Governo

dos Açores e anuncia fim
da greve nos matadouros
A greve dos trabalhadores dos matadouros públicos dos Açores chegou
ao fim, depois de o Sindicato ter conseguido um acordo com o Governo
Regional.
Sindicato dos Trabalhadores em
Funções Públicas e Sociais do Sul
e Regiões Autónomas (STFPSSRA) chegou esta terça-feira (18) a acordo com o Governo Regional dos Açores e
anunciou o fim da greve dos trabalhadores dos matadouros públicos da região.
“Na sequência deste acordo serão retirados todos os avisos prévios de greve
relativamente aos matadouros da região,
a partir das 00h00 da próxima quarta-feira, dia 19 de fevereiro”, adiantou o
sindicato, em comunicado de imprensa.
Os trabalhadores dos matadouros
públicos dos Açores iniciaram, esta segunda-feira (17), uma greve, em reivindicação pela reposição da carreira específica, existente até 2008.
Na ilha Terceira, a greve, a tempo inteiro, deveria prolongar-se até quarta-feira (19), enquanto nas restantes ilhas
estava prevista uma paralisação durante “três horas e meia por dia” até sexta-feira (21). Estava em vigor também
uma greve ao trabalho suplementar, por
tempo indeterminado, iniciada no dia
20 de janeiro.
Segundo o sindicato, o acordo não
prevê a recuperação da carreira específica, mas “vem fazer com que os trabalhadores possam recuperar rendimentos
e sobretudo que voltem a ter uma definição de carreiras de acordo com as funções que efetivamente desempenham”.
Trata-se de um acordo alcançado

Créditos: DR
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Nos Açores transformam-se recursos

naturais em peças de design
Bancos de basalto, escova de dentes em
fibra de conteira ou uma garrafeira de
madeira criptoméria são alguns exemplos patentes na exposição Como Construir Uma Ilha – Úterus Azorica, em São
Miguel.
ma linha de mobiliário urbano, feita
de basalto, do designer francês Sam
Baron que, em breve, deverá ser colocada em vários miradouros das ilhas dos
Açores. Uma escova de dentes com o cabo
feito de fibra de conteira, da designer Sónia
Soeiro. Uma garrafeira de madeira criptoméria de Gonçalo Campos. Estes são alguns
dos produtos que reinventam os recursos
endógenos dos Açores e que estão patentes
ao público até 15 de março, na exposição
Como Construir Uma Ilha – Uterus Azorica, no Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, na ilha de São Miguel.
Os produtos desta mostra, com curadoria
do arquiteto açoriano Bernardo Rodrigues,
resultam do concurso Use&Abuse, criado
no âmbito da Plataforma de Indústria Criativa dos Açores (PICA) do Governo Regional
dos Açores. Grande parte destes produtos,
como a escova de dentes e a garrafeira, deverá ser comercializado em breve, informa
Francisco de Sousa Fernandes, diretor do
Laboratório Regional de Engenharia Civil
(LREC) e responsável pelo projeto, durante
a visita guiada à exposição, a que se juntou
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o curador Bernardo Rodrigues.
“A ideia deste concurso foi reinventar e
reimaginar, de forma sustentável, os materiais endógenos dos Açores, desde rochas,
fibras, solos e madeiras”, precisamente as
quatro categorias do Use&Abuse, descreve
o diretor do LREC. “Os recursos dos Açores
possuem um grande potencial e é, por isso,
preciso dar-lhes o devido valor, gerando
um valor acrescido na comercialização desses mesmos produtos fabricados”, defendia
Sousa Fernandes, em maio de 2019, meses
antes da inauguração desta exposição.
Além do desenvolvimento da linha urbana “Asentar”, feita de basalto, também
assistimos ao corte das rochas enquanto
Sam Baron escolhia a pedra de basalto mais
indicada para dar vida aos vários bancos
que desenhou. Este criador francês venceu
na categoria das rochas e conta no currículo com trabalhos para marcas como a Vista
Alegre, La Redoute, Airbnb e Hennessy.
Baron inspirou-se nas construções arquitetónicas e históricas das ilhas, como os
parapeitos das janelas, para criar estas peças de mobiliário urbano. “Quero prestar
homenagem à cultura local”, dizia, então.
E assim será. Francisco de Sousa Fernandes
está a desenvolver contactos no sentido de
colocar o mobiliário urbano nos miradouros das ilhas dos Açores.
PC/MS

de uma forma responsável, tendo em
conta o peso que o setor tem na economia regional. Este acordo significa uma
grande vitória para os trabalhadores,
pois vem repor justiça nos seus rendimentos, mas significa também uma
vitória para a economia dos Açores”,
sublinhou o sindicato liderado por João
Decq Mota.
O STFPSSRA revela que foi estabelecido um protocolo de entendimento
entre o sindicato, a secretaria regional
da Agricultura e Florestas dos Açores e
o Instituto de Alimentação e Mercados
Agrícolas (IAMA), que “consagra a definição de funções dos trabalhadores dos
matadouros dos Açores, tendo em conta
as funções que cada um desempenha”.
O acordo prevê ainda a atribuição de
um subsídio de risco, dividido em sete
escalões, com percentagens entre os 33
e os 50%, sendo as categorias definidas
em função da antiguidade dos trabalhadores. A contabilização dos anos de
serviço para atribuição do escalão será
feita a partir da “data de ingresso do
trabalhador na carreira” e a cada três
anos haverá uma subida de escalão.
A greve iniciada na segunda-feira (17)
provocou o cancelamento de abates nos
matadouros das ilhas Terceira e São Miguel.
Os cerca de 300 trabalhadores dos
matadouros públicos dos Açores reivindicavam a reposição da carreira específica, extinta em 2008 com a reforma da
administração pública, “com as categorias que existiam antes”, e a contagem
para efeitos de progressão na carreira do
tempo decorrido entre 2008 e 2020.
OB/MS

Açores e Madeira juntos contra

proposta de orçamento comunitário

André Ventura considera “derrota” se

S

Ponta Delgada e Funchal divulgam posição conjunta, criticando cortes inaceitáveis na política de coesão.
ncompreensível, inaceitável, perigoso.
Os Governos Regionais dos Açores e da
Madeira assumiram esta terça-feira (18)
uma dura posição conjunta contra a proposta de Quadro Financeiro Plurianual para
2021 – 2027, apresentada pelo presidente do
Conselho Europeu, Charles Michel.
“Constitui um retrocesso inaceitável e
falha, inequivocamente, na conciliação de
posições e de interesses não só entre Estados-membros e instituições europeias, mas
também face às próprias pretensões e objetivos a que se propõe a União Europeia para
o futuro”, começam por dizer os presidentes dos Governos Regionais Vasco Cordeiro
está a funcionar [...], porque permite que (Açores) e Miguel Albuquerque (Madeira),
quem está a governar as regiões autónomas apontando para a redução de verbas para a
viva disto - vida de assistencialismo, que Política de Coesão.
é a capacidade que os Governos regionais
“É particularmente perigosa neste contêm, especialmente nos Açores, de criar texto, deixando, em particular, as Regiões
uma clientela de interesses e de pessoas que Ultraperiféricas, Portugal e a União Eudepois perpetua o seu poder”, concluiu.
ropeia perante cortes incompreensíveis e
OB/MS inaceitáveis que não promovem a aproxi-
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O presidente do Chega, André Ventura,
afirmou no passado sábado (15), num
jantar com militantes em São Miguel, que
“será uma derrota” não eleger um deputado nas próximas eleições regionais dos
Açores, avançando ainda que defende
“outro modelo de autonomia”.
em adiantar nomes, o deputado único
do Chega na Assembleia da República, que já reuniu com várias pessoas,
avançou que o partido terá nos Açores um
candidato “forte, aguerrido, com experiência política, conhecimento da região,
conhecimento das pessoas e uma liberdade
total para afrontar os interesses instalados”.
“Para mim será uma derrota se não elegermos já nas próximas eleições”, afirmou,
em declarações aos jornalistas.
O jantar do líder do Chega com militantes decorreu na Lagoa, em São Miguel, no
segundo dia de uma semana de visita aos
Açores, para início dos trabalhos para a
criação de uma estrutura regional.
Antecipando as eleições que se realizam
já este ano, André Ventura referiu que o
partido defende “outro modelo de autonomia”, que “passa por um modelo em que a
riqueza criada, produzida e desenvolvida
fique grande parte na terra que a produz”.
“O Chega tem a noção clara de que o modelo de autonomia, tal como existe, não
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não eleger nas regionais dos Açores

mação da União aos seus cidadãos naqueles
domínios onde ela é mais essencial.”
As duas regiões autónomas exemplificam
com a redução da taxa de co-financiamento, que fará com que o esforço financeiro dos
arquipélagos cresça de 15% para 25% dos
investimentos apoiados por Bruxelas, considerando “incompreensível” esta mexida,
porque não beneficia o orçamento europeu.
Protestando pelo facto de as regiões ultraperiféricas ficarem de fora do Fundo de
Transição Energética, Ponta Delgada e Funchal lamentam que a proposta de Charles
Michel seja contrária à política de coesão.
“Fragiliza o núcleo essencial do projeto europeu, sublinhando, perigosamente, o fim
de uma solidariedade entre regiões mais desenvolvidas e regiões mais frágeis”, lê-se no
comunicado emitido pelos dois executivos.
Cordeiro (PS) e Albuquerque (PSD) terminam declarando o apoio “sem reservas”
aos esforços desenvolvidos por António
Costa, na defesa de um orçamento comunitário com um financiamento à altura dos
desafios presentes e futuros da União.
PT/MS
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Grupo de 45 médicos do Sesaram exige

ainda que “este é o caminho desejado por
todos para garantir o normal funcionamento do Serviço Regional de Saúde”.
À margem de uma conferência, o secretário regional da Saúde da Madeira, Pedro
Ramos, confrontado com a realização desta
reunião, opinou que a situação seria resolvida “com diálogo, fazendo votos para que
“prevalecesse o bom senso”.
A polémica sobre a nomeação do diretor
clínico do Sesaram começou quando foi
escolhida inicialmente a médica Filomena
Gonçalves, indicada pelo CDS-PP.
Então, cerca de 90% dos diretores clínicos do Serviço Regional de Saúde contestaram esta decisão, opondo-se à alteração
dos estatutos do Sesaram, segundo os quais
a direção clínica deve ser assumida por um
médico dos quadros. Aquela médica exercia a sua atividade no setor privado.
Na sequência destas revelações, Filomena Gonçalves manifestou-se indisponível
para o cargo, considerando também ter sofrido uma “humilhação pública”. A segunda escolha recaiu em Mário Pereira.
Este médico tomou posse no dia 7 de
fevereiro e apelou para a “pacificação”,
prometendo reunir-se com os diretores
de serviço do Sesaram.
Contudo, os médicos contestatários
mantêm a decisão de demitir-se, por considerarem existir uma partidarização da
área clínica da saúde na região.
JN/MS

Iasaúde dá conta que não foram validados

casos suspeitos de coronavírus na região
O Instituto de Administração da Saúde,
IP-RAM deu esta terça-feira (18) conhecimento no site deste Instituto e através de
uma nota enviada à imprensa que, até às
14h00 daquele dia, não foram validados
casos suspeitos de infeção por coronavírus (COVID-19) na Região Autónoma da
Madeira, considerando os critérios definidos na Orientação da DGS.
referido Comunicado informa que,
até às 14h de terça-feira (18), “todos
os contactos recebidos através da linha SRS24 (800 24 24 20) ou de outras fontes têm sido alvo de investigação pelas autoridades de saúde locais e regional, tendo
sido realizado o necessário esclarecimento
de dúvidas e aconselhamento”.
Informa também que “não foram identi-

O

ficadas, na Região, pessoas provenientes de
zonas de elevado risco como a província de
Hubei, em particular a cidade de Wuhan e
que todas as situações que, sem cumprir critérios de caso suspeito, ou seja, sem critérios
clínicos, reportem uma viagem de, ou residência em outras zonas da China, nos últimos
14 dias, estão a ser acompanhadas e aconselhadas pelas autoridades de saúde locais”.
“Em articulação e a acompanhar a situação e as recomendações das estruturas de
referência nacionais e internacionais sobre
este assunto, procedendo à sua divulgação
sempre que pertinente”, o IASAÚDE refere
ainda que a informação e respetivas atualizações estarão igualmente disponíveis na
sua página online (www.iasaude.pt).
MD/MS
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Número de postos de trabalho na administração
regional aumentou no 4º trimestre de 2019

“demissão imediata” do diretor clínico
Um grupo de 45 médicos do Serviço Regional de Saúde da Madeira (Sesaram),
incluindo 29 diretores de serviço, exigiram “a demissão imediata” do diretor clínico, o ex-deputado do CDS-PP/Madeira
Mário Pereira.
o dia 7 de fevereiro, Mário Pereira, médico ortopedista do Sesaram e ex-deputado centrista na Assembleia Legislativa da Madeira, tomou posse como diretor
clínico, depois de ter sido nomeado pelo Governo Regional de coligação PSD/CDS.
Esta nomeação gerou contestação de um
conjunto de médicos do Sesaram que se reuniram na sede da Ordem destes profissionais
de saúde, no Funchal, tendo a maioria optado por demitir-se das direções de serviço.
Esta segunda-feira (17), os médicos, após
nova reunião, “onde estiveram presentes 45 elementos, entre eles 29 diretores
de serviço, decidiram exigir a demissão
imediata do diretor clínico, recentemente
nomeado”, disse o porta-voz do encontro,
Eugénio Mendonça.
Numa declaração sem direito a perguntas, os médicos invocaram para esta
exigência “todas as razões legais de partidarização dos órgãos técnicos, a falta de
legitimidade para o cargo e o não reconhecimento pelos colegas” de Mário Pereira.
Os médicos dizem estar dispostos à “utilização de todos os mecanismos legais ao dispor
para tornar efetivada esta reivindicação”.
Na mesma declaração apontam que esta
decisão “inclui a denúncia individual da
comissão de serviço a que estão vinculados
todos os diretores de serviço signatários a
realizar amanhã [terça-feira, 18] no departamento de recursos humanos do Sesaram”.
“Mais informamos que, contrariamente
ao que, de forma leviana e irresponsável,
tem sido veiculado para a comunicação social, pelo atual diretor clínico, 24 diretores
de serviços hospitalares, o que corresponde
aproximadamente 70% dos mesmos, estão
demissionários e têm o apoio firmado de 154
médicos do quadro hospitalar”, sublinham.
Estes clínicos contestatários consideram
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No 4º trimestre de 2019 foram criados
mais 191 postos de trabalho na Administração Regional.
s dados foram divulgados pela Direção Geral da Administração e do
Emprego Público (DGAEP) - entidade responsável pela compilação da informação relativa aos recursos humanos dos
órgãos e serviços da administração do Estado a nível nacional - que publicou a Síntese
Estatística do Emprego Público (SIEP) para
o 4.º trimestre de 2019 e publicados esta semana pela Direção Regional de Estatística.
A 31 de dezembro de 2019 existiam 19.610
postos de trabalho na Administração Regional da Madeira. Em termos homólogos foi
registado um aumento de 337 postos.
Por sua vez, o Instituto de Segurança
Social da Madeira, que segundo a classificação de unidades institucionais deve
ser apresentado separadamente, contabilizou 1.348 postos de trabalho a 31 de
dezembro, traduzindo diminuições face
ao trimestre anterior (menos seis postos),
em termos homólogos (menos 23 postos).
Se à ARM se adicionar o Instituto de
Segurança Social da Madeira, as Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia da
RAM, conclui-se que o emprego público
na RAM representava no último trimestre de 2019, 17,6% da população ativa
(17,4% no mesmo período do ano anterior) e 18,9% da população empregada
(19,1% no trimestre homólogo). Note-se
contudo que estas percentagens não incluem as empresas públicas não classificadas no perímetro da ARM (ou seja,
aquelas que são consideradas mercantis), nem os Serviços e entidades na dependência da Administração Central que
operam na Região.
No final de 2019, em termos de género, a taxa de feminização na ARM era de
70,2%, significando que sete em cada 10
trabalhadores eram do sexo feminino,
um rácio superior à média das Administrações Públicas do país, onde aquela
taxa ronda os 60,7%.
A ventilação por Secretaria Regional -

O

a informação é já apresentada de acordo
com a estrutura do XIII Governo Regional
- mostra que a Secretaria da Educação,
Ciência e Tecnologia é a responsável pelo
maior número de trabalhadores, com 9
468 postos de trabalho (48,3% do total da
ARM), enquanto as restantes Secretarias
mantêm volumes de emprego compreendidos entre os 182 (Economia) e os 987
(vice-presidência do Governo e Assuntos
Parlamentares) postos de trabalho.
A idade média estimada dos trabalhadores da Administração Regional da Madeira
era, em dezembro de 2018, de 48 anos.
No que diz respeito às habilitações, observa-se que mais de metade dos trabalhadores da ARM (57,2%) possui o ensino superior, 25,9% tem apenas o ensino
básico e os restantes 16,9% o secundário.
Em outubro de 2019, a remuneração
base média mensal na ARM era de 1 478,77
euros, inferior em 1,5% à média global
das Administrações Públicas, enquanto
o ganho médio mensal (que corresponde
ao agregado das remunerações de base,
prémios, subsídios ou suplementos) fixava-se em 1 708,56 euros, sendo também
mais baixo que a média global em 2,9%.
Face a outubro de 2018, a remuneração
base média mensal na ARM cresceu 5,0%
e o ganho médio mensal 4,2%.
As empresas públicas que não foram classificadas dentro da ARM tinham a 31 de dezembro de 2019, 2 210 postos de trabalho,
+48 em termos homólogos (+2,2%) e -96
que em 31 de dezembro de 2012 (-4,2%).
No domínio da Administração Local, a
31 de dezembro de 2019, as onze Câmaras
Municipais da RAM eram responsáveis
por 3 078 postos de trabalho, +46 que no
final de 2018 (+1,5%) e -115 que em dezembro de 2011 (-3,6%). Por sua vez, as
54 Juntas de Freguesias da RAM tinham
a 31 de dezembro de 2019, 154 postos
de trabalho, +3 em termos homólogos
(+2,0%) e -19 que em 31 de dezembro de
2011 (-11,0%).
MD/MS

ESPECIAIS DE SEXTA-FEIRA A DOMINGO

Bife à Casa /Marisco
SEXTA-FEIRA

Karaoke
FAZEMOS POR EMCOMENDA

Cavacas

(905) 972-8854
362 Barton St E, Hamilton

terça a quinta 9am -12am | sexta e sábado 9am-2am | domingo 9am-11pm

O equilíbrio do corpo e mente, o
ambientalismo, a saúde e o bem
estar. Crie novos hábitos e deixe-se
incentivar.
No Body & Soul ajudamo-lo a cuidar do
seu bem-estar, promovendo hábitos
saudáveis e respeitando o ambiente
que nos rodeia.
Dom 16h

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 economia, negócios, finanças e
curiosidades interessantes.

Seg-Sex 18h

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

Este é o último episódio do Black History
Month, que honra o legado dos canadianos negros do passado e do presente.
Temos aprendido muito sobre alguns
dos heróis e heroínas quem fizeram,
e alguns deles continuam a fazer a
diferença no Canadá para as comunidades negras.
Falamos da vida de vários canadianos
negros, dos seus perfis, dificuldades
que tiveram que superar na história, mas
também as contribuições que fizeram
para o país.
Espaço Mwangolé, o seu ponto de
encontro mesmo distante da sua terra natal.
.
Dom 18h30

Sat 10pm

Com Nuno Miller
Seg-Sex 7h

Esta semana o tema são os automóveis:
A Santa Casa da Misericórdia de
Vagos organizou uma concentração
de carros antigos - autênticas obras
de arte sobre rodas.
A sua Missa Dominical, diretamente da
Paróquia de São Sebastião, com o Padre
João Mendonça.

Uma empresa portuguesa decidiu
remar contra a corrente e construir um
carro desportivo 100% português e
sem tormentas - o Adamastor.

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

Dom 9h30

Sab 14h30

Seg-Sex 10h

SÁBADO, 22 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 Music Box
21h00 A Rebentação - Documentário
21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth
22h00 We Need To Talk
23h00
00h00
00h30
01h00
01h30
02h00
04h00
05h00

Nota Alta com Rui Massena
Portugal À Vista
Transparências
Espaço Comunidade
Here’s the Thing
Musicbox
Out there
Nicki Clark Show

DOMINGO, 23 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
12h30
13h00
13h30
14h00
16h00

Here’s the Thing
Wisdom of Wealth
Estação de Serviço
Caminhos Da História
Camões TV Magazine
Body & Soul

16h30
17h00
17h30
18h00
18h30
19h00
19h30
20h00
21h00
21h00
21h30
22h00
23h00
00h00
02h00
04h00
05h00

Imperdíveis
It´s Showtime
Musicbox
Here’s The Thing
Espaço Mwangolé
Clube dos Cozinheiros
Nós Por Cá
Music Box
The Shoeshine Boy - Documentário
Stella’s Studio
Forgotten Treasures
Timeline
We Need To Talk
Camões TV Magazine
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

SEGUNDA, 24 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
11h00
12h00
12h30
13h00
14h00
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
19h00
19h30
20h00
20h30
21h00

Musicbox
Por Tudo e Por Nada
Clube dos Cozinheiros
Imperdíveis
Musicbox
Mundo Mix
Caminhos Da História
Estação de Serviço
Espaço Mwangolé
Glitter Show
Portugal À Vista
Musicbox
Pegado a Si
Clube dos Cozinheiros
Imperdíveis
Body & Soul
Portugal à Vista
Caminhos Da História

21h30 Here’s The Thing
22h00 Wisdom of Wealth
22h30
23h30
00h30
01h00
01h30

We Need To Talk
Timeline
Stella’s Studio
Forgotten Treasures
Transparências

Our host Stella Jurgen interviews
Denise Leslie, a Canadian Jazz vocalist
that just launched her new album
“One Fine Morning”. Get to know
Denise and enjoy her new music that
is a tribute to herself and her love for
the 70’s. Her unique take on some
of the most popular songs from back
then makes this album a masterpiece.
Watch Denise and her team of talented
musicians bring it to life. Be inspired
by Stella’s Studio on Camoes TV.
Sun 9pm
02h00
03h00
04h00
05h00

We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show

TERÇA, 25 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

24 horas por dia, 7 dias por semana.

Apresentador: Vince Nigro
Convidados: Lenita Lopes
Francisco Pegado
• Resumo político da semana
• Análise do editorial do Milénio Stadium
• COVID-19: O medo que vem de longe.
As causas e as consequências. O que
esperar, que cuidados devemos ter?

O novo espetáculo “Quero ir prá Ilha”
é uma criação e encenação do ator
Carlos Areia, que comemora 50 anos
de carreira.
Uma revista e comédia musical
que promete muitas gargalhadas,
entretenimento e música.
Dom 17h

Esta semana, Carmo Monteiro traz-nos
a festa de São Valentim no Portuguese
Cultural Centre of Mississauga, que
trouxe dos EUA o artista Jorge Ferreira,
a Noite de Fado e o 37º aniversário da
Casa do Alentejo de Toronto e o evento
dos Amigos da Terceira que anunciaram
o seu renovado apoio aos grupos de
Carnaval em Toronto.

Um programa voltado para aqueles que
curtem a boa música, com os clássicos
dos anos 80, 90 e 2000, e os hits do
momento.
Seg-Sex 14h

Sab 15h

Sex 18h

Desde as últimas notícias aos destaques
do entretenimento, passando pela ciência, tecnologia, cinema e estilo de vida.
Seg-Sex 11h

Carlos Ferreira nunca teve jeito
para a bola, mas a sua paixão pelo
futebol continua viva ainda hoje.
Com três amigos, Carlos Ferreira
fundou a Academia do Sporting de
Toronto, um sonho que tem vindo a
dar frutos.

Part two of the Fords legendary automotive family and its intriguing sample of
collectibles shared with us by Armando
Terra. Some never before seen china
ware that was used by the workers and
the executive branch of the Ford Motor
Company. Yes, you read this right, the
Ford dynasty was not just known for
Automotive. Mr. Ford embodied this organization to expand into so many other
areas that you might not be aware of.
Armando Terra will also share with us
some of the history behind this incredible family and what it truly did other than
automobiles.
In this episode we will also share with you
some of the upcoming items and memorabilia from the Ford Family treasure
chest.

Sab 16h

Val Ratsch is a health and safety
inspector in the construction industry.
As a female inspector she has worked
in the construction industry for over
18 years, and throughout this time,
her focus has always been to ensure
that all workers abide by provincial
health and safety legislation in order
to reduce the number of accidents
that occur in the workplace.
She will share with us a small
sampling of her experiences in this
field that is usually dominated by
men…her experiences of being a
young Latin American woman in an
industry dominated by tough males
and her early difficulties and how
she dealt with them.

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

Sat 9pm

Sat 9:30 pm

12h00 Clube dos Cozinheiros

QUINTA, 27 DE FEVEREIRO

21h30 Wisdom of Wealth

21h00 Caminhos Da História

12h30 Imperdíveis

06h00 Musicbox

22h00 Stella’s Studio

21h30 Forgotten Treasures

13h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá

22h30 Forgotten Treasures

22h00 Stella’s Studio

14h00 Mundo Mix

08h00 Nós Por Cá

23h00 Portugal À Vista

22h30 Roundtable

15h00 Here’s The Thing

08h30 Caminhos da Energia

23h30 Espaço Comunidade

23h30 Espaço Mwangolé

15h30 Wisdom of Wealth

09h00 Filhos e Cadilhos

00h00 We Need To Talk

00h00 It´s Showtime

16h00 Roundtable

10h00 Conneting You

01h00 It´s Showtime

00h30 Body & Soul

17h00 Stella’s Studio

10h30 Musicbox

01h30 Transparências

01h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

02h00 We Need To Talk

01h30 Transparências

18h00 Pegado a Si

12h00 Clube dos Cozinheiros

03h00 Musicbox

02h00 We Need To Talk

19h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

04h00 Out There

03h00 Musicbox

19h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

05h00 Nicki Clark Show

04h00 Out There

20h00 Forgotten Treasures

14h00 Mundo Mix

05h00 Nicki Clark Show

20h30 Here’s The Thing

SEXTA, 28 DE FEVEREIRO

15h00 Caminhos Da História

06h00 Musicbox

QUARTA, 26 DE FEVEREIRO

21h00 Caminhos Da História

15h30 Espaço Mwangolé

07h00 Bom Dia Canadá

06h00 Musicbox

21h30 Timeline

16h00 Timeline

08h00 Body & Soul

07h00 Bom Dia Canadá

22h30 It´s Showtime

17h00 Forgotten Treasures

08h30 Portugal À Vista

08h00 Body & Soul

23h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

09h00 Gente Com História

08h30 Portugal À Vista

23h30 Body & Soul

18h00 Pegado a Si

10h00 Conneting You

09h00 Espaço Mwangolé

00h00 Camões TV Magazine

19h00 Clube dos Cozinheiros

10h30 Musicbox

09h30 Espaço Comunidade

02h00 We Need To Talk

19h30 Imperdíveis

11h00 Por Tudo e Por Nada

10h00 Conneting You

03h00 Musicbox

20h00 Espaço Mwangolé

12h00 Clube dos Cozinheiros

10h30 Musicbox

04h00 Out There

20h30 Espaço Comunidade

12h30 Imperdíveis

11h00 Por Tudo e Por Nada

05h00 Nicki Clark Show

21h00 Here’s The Thing

13h00 Musicbox

Ligue e peça o canal WIN TV

Sab 18h

Ms. Ratsch will explain the construction health and safety industry from
a female perspective.

20h00 Timeline

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

Timeline – a tua rede social na
televisão.

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.

Sun 9:30pm

Subscreva hoje!

Todas as semanas Adriana Marques
e Catarina Balça trazem novidades
das celebridades, da música, cinema,
tecnologia.

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

14h00
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
19h00
19h30
20h00
20h30
21h00
21h30
22h00
22h30
23h30
00h00
00h30
01h00
01h30
02h00
03h00
04h00
05h00

Mundo Mix
Here’s The Thing
Espaço Comunidade
Nós Por Cá
Forgotten Treasures
Body & Soul
Musicbox
Roundtable
Clube dos Cozinheiros
Imperdíveis
Stella’s Studio
Wisdom of Wealth
Caminhos Da História
It´s Showtime
Espaço Mwangolé
Timeline
Forgotten Treasures
Here’s The Thing
Wisdom of Wealth
Stella’s Studio
Transparências
We Need To Talk
Musicbox
Out There
Nicki Clark Show
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Pirataria
Expostos dados pessoais de mais de
10 milhões de clientes dos hotéis MGM

MUNDO

Os dados pessoais de 10,6 milhões de
clientes que ficaram hospedados em
hotéis MGM Resorts foram expostos
depois de um ataque informático no verão do ano passado.
site ZDNet informou que as informações pessoais roubadas foram
publicadas num fórum de “hackers” esta semana. A MGM confirmou o
ataque informático à BBC.
Os dados expostos incluem nomes,
moradas e números de passaporte de
antigos hóspedes. A MGM disse estar
“confiante” de que nenhuma informação financeira foi divulgada. A rede norte-americana de resorts e casinos diz não
ser possível saber exatamente quantas
pessoas foram afetadas porque as informações expostas podem ser duplicadas.
“No verão passado, descobrimos um
acesso não autorizado a um servidor de
‘cloud’ [‘nuvem’ de armazenamento de
dados] que continha uma quantidade limitada de informações de antigos hóspedes dos MGM Resorts. Estamos confiantes
de que nenhum dado financeiro, cartão
de crédito ou palavra-passe esteve envolvido neste assunto”, disse um porta-voz
da MGM Resorts, citado pela BBC.
Entre os milhões de pessoas afetadas
estão celebridades como Justin Bieber e
Jack Dorsey, fundador do Twitter, avançou o site ZDNet, mas a MGM não confirmou essa informação.

ria dos dados roubados eram “informações de contacto”, como nomes, números de telemóvel e endereços de e-mail,
que já estavam disponíveis ao público.
No entanto, cerca de 1300 clientes foram notificados de que informações mais
confidenciais, como números de passaportes, foram expostas.
Cerca de 52 mil clientes foram informados de que informações pessoais menos
sensíveis foram divulgadas, mas é uma pequena parte do número total de pessoas afetadas. A MGM disse que a notificação enviada aos clientes segue as leis estaduais.
A maioria dos estados dos EUA não exige
que as empresas informem os clientes se
os dados que já são públicos foram expostos durante um ataque informático.
A MGM tem resorts e casinos em Las
Vegas, Atlantic City e Detroit, nos EUA.
Também possui propriedades na China
e no Japão e está a desenvolver um novo
resort no Dubai. Segundo o ZDNet, os
dados foram publicados num fórum de
“hackers”. Os piratas informáticos podem usar todo o tipo de informações,
mesmo dados menos sensíveis, para prejudicar uma pessoa na Internet.
De acordo com a BBC, esta não é a
maior invasão de dados pessoais de hóspedes de hotéis. Em 2017, os hotéis Marriott sofreram um ataque informático
muito maior, expondo 500 milhões de
informações de hóspedes. Esse ataque
Nomes, números de telemóvel e
estava ligado a “hackers” chineses paendereços de e-mail
trocinados pelo estado.
Fonte da MGM disse ainda que a maioJN/MS
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Morreram dois passageiros
do cruzeiro em quarentena no Japão
Dois idosos infetados com o novo coronavírus, que saíram do cruzeiro em quarentena no Japão, morreram, anunciou,
esta quinta-feira (20), o Ministério da
Saúde japonês.
stes são os primeiros casos mortais entre mais de 600 pessoas infetadas com
o Covid-19 no navio Diamond Princess, o que eleva para três o número de mortes causadas pelo novo coronavírus no país.
Estes dois octogenários, uma mulher e
um homem, tinham alguns problemas de
saúde e foram retirados do barco em 11 e 12
de fevereiro, indicou uma fonte do Ministério e a estação pública de televisão japonesa NHK.
Na quarta-feira (19) à noite, Tóquio
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anunciou mais 79 casos confirmados a bordo, o que elevou o número total de infetados no Diamond Princess para 621 pessoas.
O cruzeiro, ancorado no porto de Yokohama, a sul de Tóquio, é o maior foco de Covid-19 fora da China continental.
Também na quarta-feira (19), as autoridades japonesas deram início à operação de
desembarque dos passageiros saudáveis,
findo o período de quarentena do navio,
iniciado em 03 de fevereiro. Esta operação
deverá terminar na sexta-feira (21).
As pessoas que não apresentaram sintomas, com análises negativas e sem contacto com infetados desembarcaram durante
o dia, após 14 dias de quarentena.
JN/MS

Wikileaks

Trump oferece perdão presidencial a Assange, mas há contrapartidas

Créditos: DR
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Um advogado do fundador da Wikileaks
disse em tribunal que o presidente dos
Estados Unidos ofereceu um perdão
presidencial a Julian Assange, caso este
negasse o envolvimento da Rússia nas
eleições presidenciais de 2016. O australiano está atualmente em prisão preventiva em Londres.

mais um ponto da novela de três atores: Assange, Trump e Putin. A informação de mais uma investida do presidente norte-americano é avançada pelo
jornal britânico “The Guardian”. Edward
Fitzgerald QC, um dos advogados de Julian
Assange, informou no Tribunal de Magistrados de Westminster numa audiência
extraordinária que Trump está a ponderar
oferecer perdão presidencial ao fundador
do Wikileaks. O presidente dos Estados
Unidos da América (EUA) terá apenas uma
condição: Assange terá negar o envolvimento da Rússia na divulgação de emails
do Partido Democrata, onde a principal
visada foi Hillary Clinton.
Em 2016, a Wikileaks revelou emails da
então candidata presidencial democrata,
Hillary Clinton, que podem ter acabado
por lhe custar a vitória nas eleições, da qual
saiu vencedor o atual presidente dos EUA,
Donald Trump. Os documentos consistiam
em emails privados de Clinton, quando
esta ainda era secretária de Estado, entre
2009 e 2013. Os emails terão sido rouba-

dos por piratas informáticos russos, o que
lançou a suspeita de que a Rússia tivesse
interferido propositadamente nas eleições
presidenciais dos EUA.
A revelação da intenção de Trump em
“remediar” a situação de Julian Assange
terá sido feita com recurso ao congressista
republicano Dana Rohrabache. O político norte-americano visitou em agosto de
2017 o ativista australiano enquanto este
estava exilado na embaixada do Equador,
em Londres. Nessa altura, Rohrabache terá
informado Assange da intenção de Trump.
Segundo os advogados de Julian Assange, a vontade de Donald Trump vem comprovar que não há razão para que o ativista
australiano esteja a ser acusado de 18 crimes nos EUA. Além disso Edward Fitzgerald QC, que defende Assange, afirmou em
tribunal que Dana Rohrabache é considerado um dos congressistas norte-americanos preferidos de Vladimir Putin, presidente da Rússia.
Julian Assange foi detido a 11 de abril do
ano passado e está atualmente em prisão

preventiva em Londres, após ter sido expulso pela embaixada do Equador e entregue
às autoridades britânicas. O fundador da
Wikileaks é procurado nos Estados Unidos
por 18 crimes, entre eles pirataria informática e conspiração. Assange colaborou com
Chelsea Manning, que trabalhava como
analista de informação do Departamento de
Defesa dos EUA, para aceder a material classificado do Governo norte-americano.
O resultado dessa colaboração resultou
na divulgação de centenas de milhares de
documentos secretos. Se o australiano for
considerado culpado e extraditado para os
EUA poderá enfrentar uma pena de 175 anos
de prisão. Para já, a juíza distrital Vanessa
Baraitser, que ouviu a alegação do advogado
de Assange sobre o suposto perdão presidencial de Trump, afirmou que a evidência
será admissível em sede de tribunal.
A audiência de extradição vai começar
na próxima segunda-feira (24) no tribunal
de Woolwich, em Londres, e o veredicto
será conhecido apenas meses depois.
JN/MS

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 affecting 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.

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

Bastiões conservadores opõem-se aos
cortes de Doug Ford na área de educação
s conservadores de Doug Ford no
Ontário não estão apenas a perder
a guerra contra os professores, eles
parecem estar cada vez mais em risco de
perder a maioria dos seus deputados na
próxima eleição.
Uma nova pesquisa realizada pela Stratcom, que examina as corridas atualmente
realizadas pelos deputados conservadores
de Ontário, mostra que mais de metade
(53%) acha que o Governo de Ford está a
fazer um mau trabalho. E de acordo com
a CTV News, “56% dos entrevistados disseram que estavam menos inclinados a
apoiar um candidato conservador nas próximas eleições provinciais - um resultado
que tem muito a ver com as propostas do
Governo na área de educação”.
Entre pais com filhos em escolas públicas, 70% discordam da iniciativa do
Governo de aumentar o tamanho das turmas. Outros 68% discordam do plano de
Ford de forçar os alunos a concluir cursos
de aprendizagem on-line para se formarem. No geral, 59% dos pais em áreas que
os conservadores representam acham que
o Governo está a fazer um mau trabalho. A
pesquisa da Stratcom, solicitada pela Federação de Professores das Escolas Secundárias de Ontário, entrevistou 9.726 residentes do Ontário em 33 distritos eleitorais
mantidos por deputados do Partido Conservador, incluindo os distritos do ministro
das Finanças, Rod Phillips,e do ministro do
Desenvolvimento Económico, Vic Fedeli.
Para tornar as coisas mais interessantes

O

para este Governo, os três principais partidos políticos do Ontário parecem estar num
empate quanto ao apoio público, segundo
uma nova pesquisa solicitada pelo Toronto Star. A pesquisa da Campaign Research
concluiu que o partido Conservador Provincial e os Liberais teriam o apoio de 30%
dos eleitores se houvesse uma eleição amanhã, com os Novos Democratas em 26% e
os Verdes em 11%. Parece que o problema
surgiu quando ele começou a adotar políticas de direita e fiscalmente conservadoras.
O candidato democrata à presidência:
Bernie Sanders
Como o leitor deve saber, há décadas que
Bernie Sanders lidera a luta por um sistema
de saúde universal nos EUA - uma luta que
estava no centro da sua campanha para ser
o candidato presidencial democrata.
Quer se goste ou não, ele é um social-democrata que inspirou toda uma nova
geração de eleitores com esses valores num
país onde o hipercapitalismo é rei. O entusiasmo que ele continua a gerar foi transmitido aos jovens aqui no Canadá e em
todo o mundo. Ele geralmente refere-se
ao sistema de saúde do Canadá como um a
imitar, na trilha da sua campanha. Ele sabe
que a assistência médica canadiana está sob
constante ameaça não apenas das forças de
direita, mas também da complacência, ou
da crença de que tudo está bem.
A sua proposta de “Medicare for All” estabeleceria um sistema que não apenas inclui pagamentos para médicos e cuidados
hospitalares (como o nosso, no Canadá),
mas também fornece serviços odontológicos, oftalmológicos, psicológicos e farmacêuticos para todos. O que ele está a propor
realmente ultrapassa o Canadian Medicare!
Para os canadianos, esses objetivos aspiracionais são muito importantes. A ambição
de Bernie por uma melhor qualidade de
vida para todos desafia- nos a aproveitar os
sucessos do nosso passado e imaginar um
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Eventos políticos atuais de interesse

futuro melhor.
Com o processo de seleção em pleno andamento, Sanders venceu após uma longa
campanha em New Hampshire. Pelo menos desta vez os votos foram realmente
relatados. Enquanto as primárias de New
Hampshire foram mais tranquilas do que
a corrida em Iowa, ele dividiu os votos
com vários outros candidatos e não obteve
uma vitória incrível, como em 2016 contra
Hillary Clinton. O segundo colocado, Pete
Buttigieg, terminará com o mesmo número de delegados prometidos no sistema de
New Hampshire, tornando a noite efetivamente empatada, apesar da vitória dos votos populares de Sanders.
Enquanto espera para ver qual Democrata irá concorrer contra ele, o presidente
Donald J. Trump divulgou o seu orçamen-

to para 2021 (que, como a maioria dos orçamentos presidenciais propostos, pode
não ter semelhança com o que realmente
é aprovado). Trump foi eleito, em parte,
prometendo não cortar programas como
a Segurança Social e o Medicare - programas de interesse particular para os eleitores mais velhos. E a proposta atual parece
deixá-los em paz, exceto algumas mudanças no Medicare que a CNN diz que “afetariam amplamente médicos e hospitais”. O
orçamento é mais difícil para o Medicaid, o
programa destinado aos americanos mais
pobres, e exige um grande corte nos cupões
de alimentos, uma prática não vista no Canadá. Pode ser um orçamento para 2021,
mas as prioridades são muito 2020: muitos
idosos votam nos republicanos, mas pessoas pobres nem tanto.

HERE TO HELP YOU WITH
YOUR MORTGAGE NEEDS
FSCO License #13060

PAULO ROCHA

Mortgage Agent #M13001229

416.432.7662

paulo.rocha@mortgagescout.ca

MARLENE CARVALHO
Mortgage Agent #M17000762

416.821.7247

marlene.carvalho@mortgagescout.ca

DENNIS DA CUNHA
Mortgage Agent #M15000923

416.879.4392

dennis.dacunha@mortgagescout.ca

FALAMOS PORTUGUES
MORTGAGESCOUT.CA

28

MILÉNIO | ÁFRICA

www.mileniostadium.com

21 a 27 de fevereiro de 2020

ÁFRICA

Santos Silva na África do Sul também para preparar
presidência portuguesa da União Europeia
O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros está em visita à África do Sul,
onde vai preparar a presidência da União
Europeia e visitar comunidades portuguesas na Cidade do Cabo.
ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse esta quarta-feira (19) que
a visita à África do Sul também servirá
para preparar a presidência portuguesa
da União Europeia, no segundo semestre
do próximo ano.
“Vou reunir com a minha colega ministra [para as Relações Internacionais e Cooperação, Naledi Pandor], pretendo ter uma
agenda muito densa da qual destacaria este
facto simples que toda a gente compreende,
a África do Sul assumiu agora a presidência
da União Africana, Portugal vai assumir a
presidência do Conselho Europeu e uma das
prioridades fundamentais da nossa presidência europeia será a relação com África”,
disse Santos Silva. O ministro, que falava à
margem da apresentação do Programa de
Ação Cultural Externa para 2020, em Lisboa,
começou por revelar que os outros dois “objetivos essenciais” passam pela preparação
da visita do Presidente da República e do
primeiro-ministro, no âmbito das comemorações do 10 de Junho, à África do Sul.
“A minha visita tem três objetivos essenciais, em primeiro lugar, preparar a visita
do Presidente e do primeiro-ministro, que
estarão na África do Sul com as nossas comunidades por ocasião da celebração do 10
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MPLA aprova sozinho tomada de posse
de novo presidente da CNE angolana
O Movimento Popular de Libertação de
Angola (MPLA) aprovou, na quarta-feira
(19), sozinho na Assembleia Nacional a
tomada de posse do novo presidente da
Comissão Nacional Eleitoral (CNE) depois de a oposição abandonar em bloco
o plenário.
resolução foi aprovada por 111 votos a
favor do partido com a maioria parlamentar, nenhum voto contra e nenhum a favor, depois de um debate duro em
que a oposição não poupou críticas a Manuel
Silva Pereira “Manico”, o nome designado

A

pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial para ocupar o cargo de presidente da CNE.
Os deputados dos partidos da oposição,
União Nacional para a Independência Total
de Angola (UNITA), Convergência Ampla
de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral
(CASA-CE), Partido da Renovação Social
(PRS), Frente Nacional de Libertação de
Angola (FNLA) e os quatro independentes
optaram por deixar a sala antes da votação
por considerarem que “Manico” não reúne
condições para o cargo.
RTP/MS

de Junho, e em segundo lugar visitar as comunidades portuguesas na Cidade do Cabo,
Joanesburgo e Pretória”, afirmou o governante. O programa de Augusto Santos Silva
começou na quinta-feira (20), com a chegada à Cidade do Cabo e contactos com a comunidade portuguesa e os círculos universitários de ensino da língua na Universidade
da Cidade do Cabo.
Na sexta-feira (21), o ministro visitará o
Departamento de Português da Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, e
reunirá, já em Pretória, com a sua homóloga
sul-africana, antes de se encontrar com a comunidade portuguesa na residência oficial
do embaixador. A cimeira entre a União Europeia e a União Africana (UA) vai decorrer
em outubro, em Bruxelas, disse a representação europeia em Adis Abeba, a capital da
UA, durante a anterior cimeira, que decorreu na semana passada.
Ao longo do ano estão previstas várias
reuniões entre os dois blocos, incluindo um
encontro, marcado para 27 de fevereiro, entre as comissões da UE e da UA, presididas,
respetivamente, por Úrsula Von der Lyen
e Moussa Faki Mahamat, e uma reunião de
ministros dos Negócios Estrangeiros, prevista para 4 e 5 de maio.
A cimeira entre os dois blocos decorrerá
durante a presidência alemã da União Europeia, enquanto a União Africana será liderada pela África do Sul, que durante a cimeira,
este mês, recebeu a presidência do Egito.
OB/MS

Egito, Argélia e África do Sul são os países africanos com mais risco de coronavírus
Documento refere ainda que os países
em risco moderado (Nigéria, Etiópia, Sudão, Angola, Tanzânia, Gana e Quénia)
estão menos preparados.
gito, a Argélia e a África do Sul são os países africanos com maior risco de casos
de coronavírus, apesar de serem também os melhor preparados no continente, segundo um estudo publicado esta quarta-feira
(19) pela revista científica The Lancet.
O documento refere ainda que os países
em risco moderado (Nigéria, Etiópia, Sudão,
Angola, Tanzânia, Gana e Quénia) estão menos preparados e, portanto, mais vulneráveis e precisam de apoio para ajudar na deteção e tratamento de casos importados do
novo coronavírus (denominado Covid-19).
“O aumento de recursos, vigilância e
capacitação deve ser urgentemente priorizado nos países africanos com risco moderado de importar novos casos da doença,
pois estima-se que estes países estejam mal
preparados para detetar casos e limitar a
transmissão”, pode ler-se na nota.
Estas posições resultam de um estudo
publicado pela revista The Lancet que ava-
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lia a prontidão (ou seja, a capacidade do
sistema de saúde) e a vulnerabilidade (condições demográficas, ambientais, socioeconómicas e políticas) dos países africanos,
bem como a probabilidade de importar casos de Covid-19 da China.
Ainda assim, os autores afirmam que estes dados devem ser interpretados no seu
contexto, porque estimam que o risco geral
de importar casos de Covid-19 para África
é menor do que para a Europa, mas que a
capacidade de resposta e reação é mais limitada no continente africano.
Argélia, Etiópia, África do Sul e Nigéria
foram incluídas nos 13 países prioritários
identificados pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) com base nos vínculos diretos
e volume de viagens à China, apesar do primeiro caso de Covid-19 no continente ter
sido confirmado no Egito, a 14 de fevereiro.
A China é o principal parceiro comercial
de África, com altos volumes de viagens
entre os dois territórios. Várias medidas já
foram adotadas para impedir a importação de casos em vários países africanos. No
entanto, limitar e controlar a transmissão

após a importação requer medidas adicionais, como vigilância reforçada, identificação rápida de casos suspeitos, transferência e isolamento de pacientes, diagnóstico
rápido, rastreamento e acompanhamento.
“Embora quase três quartos de todos os
países africanos possuam um plano de preparação para uma pandemia de gripe, a
maioria está desatualizada e é considerada
inadequada para lidar com uma pandemia
global”, afirmou a autora do estudo, Vittoria Colizza, do Instituto francês de Saúde e
Investigação Médica (Inserm) e da Universidade Sorbonne.
A investigadora prosseguiu dizendo que
“apesar dos esforços para melhorar a capacidade de diagnóstico da OMS”, há países
que “não têm recursos para testar o vírus
rapidamente”, o que significa que os testes
precisariam de ser feitos noutros países.
Vittoria Colizza referiu ainda que as consequências das recentes epidemias e pandemias (Gripe H1N1 ou Ébola) “destacaram
a necessidade de reforçar as capacidades e
infraestruturas nacionais de saúde pública”, porque esses fatores são “a primeira

linha de defesa em emergências de doenças
infeciosas” e apelou ao envolvimento da
comunidade internacional.
Os autores vincam que o estudo tem limitações, nomeadamente que só usaram
dados de viagens aéreas, e que o risco de
importação através de outras entradas,
como portos marítimos, não foi avaliados. O coronavírus Covid-19 provocou
1.873 mortos e infetou cerca de 73.400
pessoas a nível mundial.
A maioria dos casos ocorreu na China,
onde a epidemia foi detetada no final de
2019, na província de Hubei, a mais afetada pela epidemia. Além de 1.868 mortos na China continental, há a registar um
morto na região chinesa de Hong Kong,
um nas Filipinas, um no Japão, um em
França e um em Taiwan.
Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), há
45 casos confirmados na União Europeia
e no Reino Unido. Em Portugal, houve 11
casos suspeitos, mas em nenhum deles se
confirmou infeção.
TSF/MS
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Cortes no Bolsa Família impulsionam
Em cinco anos, o Bolsa Família - programa de transferência de renda criado
em 2003 e que se consolidou como importante ferramenta de combate à extrema pobreza e à desigualdade - sofreu
com desajustes e excluiu milhares de
beneficiários. Os reflexos desses cortes foram constatados por um estudo
da Fundação Getúlio Vargas, divulgado
nesta semana, que aponta a queda na
renda dos brasileiros mais pobres como
principal consequência.
ntre 2014 e 2018, a renda dos 5%
mais pobres no Brasil caiu 39%.
Nesse mesmo período, o país registrou um aumento de 67% na população que vive na extrema pobreza. A FGV
utilizou como base a linha mais baixa de
pobreza das metas do milênio da ONU
(Organização das Nações Unidas), que
corresponde a U$S 1,25 (cerca de R$ 5,45)
per capita por dia. A pesquisa também
utilizou microdados da Pnad (Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílio) e da
Pnad Contínua, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), para
concluir que, desde 2014, quando o país
atingiu o menor percentual de extrema
pobreza nos últimos 15 anos, este valor passou a subir e não houve arrefecimento. Em 2018, por exemplo, o país
retornou à mesma estaca de 2008. “Vimos que existe um desajuste na base de
distribuição do programa. De 2016 em
diante, a gente vê que houve até uma
melhora na focalização, mas houve uma
redução no tamanho do programa quando a economia estava em recessão”, diz
o diretor do centro de políticas sociais da
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FGV, Marcelo Neri.
“No fundo, o governo fez um ajuste fiscal focado nos mais pobres, o que
não faz muito sentido (...) se você está
preocupado com ajuste, o Bolsa Família
é o seu maior aliado, e não adversário”,
continuou.
O período analisado pela FGV converge ainda com o de menor número de
beneficiários do Bolsa Família. Em julho
de 2017, 12,7 milhões de famílias foram
atendidas pelo programa, menor índice dos últimos oito anos. O ano de 2019
não foi considerado pela pesquisa, mas
registrou o segundo menor número de
beneficiários neste mesmo período de
8 anos: 13,1 milhões de famílias em novembro, segundo dados do Ministério
da Cidadania. Em dezembro, o número
foi o mesmo. Em janeiro, o índice subiu
para 13,2 milhões de famílias atendidas,
com benefício médio de R$ 191. Criado
em 2003, o programa atende famílias
com filhos de até 17 anos em condições
de pobreza (renda entre R$ 89,01 e R$
178) e extrema pobreza (renda até R$
89). A ONU já afirmou, por meio do Relatório sobre Erradicação da Pobreza,
que o programa é um “bom exemplo de
política pública na área de assistência
social”. “Com cerca de 0,5% do seu PIB
(Produto Interno Bruto), países podem
adotar políticas similares ao Bolsa Família”, diz o documento elaborado pelo
então secretário-geral Ban Ki-moon
para o para o Conselho Econômico Social (Ecosoc) em 2011.
UOL/MS
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Secretário descarta privatizar
Petrobras, Caixa e Banco do Brasil
Salim Mattar afirmou em São Paulo que
a venda da Eletrobras ocorrerá ainda em
2020, e conta com o apoio dos presidentes
da Câmara e do Senado.
secretário de Desestatizações e Desinvestimentos do Ministério da
Economia, Salim Mattar, afirmou
nesta terça-feira (18), em evento do BTG
Pactual, que a Eletrobras será capitalizada
em 2020, e descartou as privatizações de Petrobras, Caixa Econômica e Banco do Brasil.
Mattar afirma que o modelo de negócios
da privatização da Eletrobras será concluído nos próximos dias, permitindo que a capitalização da companhia de energia elétrica estatal avance este ano.
Segundo ele, o presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o presidente do
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), estão

convencidos da necessidade disso.
“As conversas estão indo muito bem”,
afirmou o secretário. “Temos grandes aliados na Câmara e no Senado”, disse também.
Mattar afirmou que em poucos dias o governo pretende concluir a modelagem da
capitalização. “Estamos finalizando a modelagem para o mercado e para o governo, pois
como é uma empresa que pertence ao pagador de impostos, temos de vender a perda de
controle pelo melhor valor possível”, disse.
Em um evento em São Paulo, Mattar
também descartou a privatização da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. “Com certeza, a Caixa, o BB e
a Petrobras não estão nos planos de privatização neste governo. Não está dentro do
nosso mandato.”
R7/MS

Brasil, metade das empresas já têm problemas no recebimento de materiais da China.
“Mesmo as [empresas] que não foram
afetadas por esse problema citaram que se o
abastecimento de componentes e insumos

da China não se normalizar nos próximos
20 dias será muito difícil conseguir manter
o mesmo ritmo de atividade nos próximos
meses”, disse a Abinee em nota.
G1/MS
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Coronavírus já impacta produção da indústria
Epidemia na China prejudicou cadeia
de produção global e deve levar ao pior
trimestre na produção de smartphones
em anos.
epidemia de coronavírus na China e
o impacto nas cadeias de produção
começam a diminuir projeções de
produção nas grandes empresas da indústria de tecnologia.
Segundo um relatório divulgado nesta
segunda-feira (17) pela Trendforce, empresa chinesa de análise de cadeia de suprimento, a produção de smartphones no
primeiro trimestre de 2020 pode cair 12%
se comparada ao mesmo período em 2019.
Se confirmada a previsão, essa seria a
pior produção para o primeiro trimestre
em 5 anos. Outros tipos de dispositivos,
como monitores, TVs e notebooks também
devem ter redução de milhões de unidades
na produção, de acordo com a consultoria.
“O surto teve um impacto significativamente alto na indústria de smartphones,
porque essa cadeia de suprimentos é intensiva em trabalho manual”, afirmou a Tren-

A

dfore no relatório.
Impacto no Brasil
O resultado começa a ser sentido inclusive no Brasil. A fábrica da LG em Taubaté
e as fábricas da Samsung e da Motorola na
região de Campinas tiveram produção suspensas, por falta de componentes eletrônicos que deveriam vir da China. Em nota,
a Samsung informou que a planta “opera
normalmente”.
A China é justamente a principal fonte de
componentes do Brasil, com 42% do volume total, e também o mais afetado pelo
coronavírus - com mais de 70 mil casos
confirmados e pelo menos 1,8 mil mortes.
O país é um dos principais vendedores de
chips, circuitos integrados e outras partes
e peças que vão se tornar celulares, máquinas de lavar, televisores e diversos outros
eletrônicos em outros países.
De acordo com informações da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), que realizou uma sondagem com fabricantes de eletrônicos no
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Águias em queda livre
Inês Barbosa
Opinião

Os Guerreiros do Minho alcançaram o
pleno frente aos grandes sob o comando
de Rúben Amorim - desta vez a vítima foi
o Benfica, que no espaço de uma semana permitiu que a vantagem que detinha
sobre dos azuis e brancos se reduzisse
de sete para apenas um ponto. Onde é
que já vimos este filme?

S

e por um lado os minhotos têm construído um currículo invejável o Benfica parece andar a “desaprender” a
lição estudada - são já duas as derrotas consecutivas. Uma estreia para Bruno Lage.
Os encarnados voltaram a mostrar as
suas fragilidades, embora tenham somado
boas ocasiões, também graças aos erros de
construção minhotos: Rafa, aos 6’, atirou
ao lado e Vinícius desperdiçou três grandes oportunidades aos 10’, 38’ e 43’.
Pelo meio, o Braga foi conseguindo soltar-se das “amarras” benfiquistas e aos
18’, por Galeno e aos 32’, por Palhinha,
também esteve perto do golo - golo esse
que chegaria aos 45’, quando Sequeira
bateu o canto e Palhinha cabeceou a bola
para o fundo das redes encarnadas.
O Braga não pôs o “autocarro” à frente
da sua baliza e até esteve perto de marcar,
aos 77’, por intermédio de Fransérgio. Na
segunda parte vimos, sobretudo, muito
Vlachodimos - o guardião grego-alemão
teve uma exibição exemplar, somando de-

fesas incríveis e livrando a sua equipa de
uma derrota mais pesada.
O Braga, agora terceiro, tem um ponto
a mais do que o Sporting, que não foi além
do empate em Vila do Conde. Na realidade, para conseguir o ponto, os leões bem
que tiveram que “dar ao pedal”...
Lucas Piazón inaugurou o marcador
logo aos 2’ e conseguiu, assim, abalar toda
a estrutura do Sporting. Ainda a ressacar
de Bruno Fernandes, os leões também não
puderam contar com o argentino Vietto e
acabaram mesmo por sucumbir à superioridade do Rio Ave.
À exceção de um jogada individual de
Coates, de um desvio por cima de Bolasie
e de um remate de Eduardo à barra, pouco
se viu da equipa de Alvalade.
Por outro lado, alguma dificuldade dos
vilacondenses, que seguem em quinto lugar, em aproveitar as (demasiadas) falhas
sportinguistas, apesar do seu futebol rápido e organizado. Uma possível confiança
exagerada que não jogou a favor da turma
de Vila do Conde.
A cerca de 20 minutos do final da partida, Coates vê a cartolina vermelha, por
acumulação de amarelos. Com a esperança de ganhar pontos cada vez mais abalada, só mesmo um género de “intervenção
divina” salvou a equipa de Silas: aos 83’,
Bolasie é travado por Borevkovic - um penálti que Jovane converteu.
Os gilistas foram até ao Estádio do Bonfim vencer o Vitória de Setúbal por 2-1,
com golos de Lourency, aos 43’, e Sandro
Lima, aos 61’. José Semedo reduziu pelos
sadinos aos 67’. Os barcelenses subiram ao
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10.º lugar e igualaram a formação verde e
branca nos 26 pontos.
O Santa Clara “saltou” do nono para o
sétimo lugar após ter vencido por 1-0, nos
Açores, o Tondela. João Afonso, aos 73’,
fez o único golo da partida e empurrou os
beirões para o 13.º lugar, com os mesmo 24
pontos que o Marítimo que, por sua vez,
recebeu e goleou o 16.º classificado, o Paços de Ferreira. Zainadine Júnior, aos 21’,
e Nanú, aos 54’ e 87’, construíram a vitória
dos verde-rubros.
Na estreia de Paulo Sérgio, Portimonense e Moreirense empataram a um golo foram os algarvios os primeiros a marcar,
pelo defesa Jadson (25’), mas os cónegos
restabeleceram a igualdade por intermédio de Fábio Abreu, aos 36’.
O Boavista não somou qualquer ponto
esta jornada - é que, a jogar em casa, acabou derrotado pelo Belenenses. Foram os
azuis os primeiros a marcar, por Danny
Henriques, logo aos 10’, vantagem que viria a ser aumentada por Licá, aos 57’.
Numa partida de ritmo frenético, a turma de Daniel Ramos ainda reduziu graças
a um autogolo de Rúben Lima (85’), 10 minutos depois do Belenenses se ter visto reduzido a 10 jogadores - Danny Henriques
foi expulso por acumulação de amarelos.
A partida que opôs o Vitória de Guimarães e o F.C. Porto ficou marcada, para além
da vitória azul e branca que deixou a equipa
a “um bocadinho assim” da liderança, pelos insultos racistas dirigidos a Marega - um
assunto que fez e continua a fazer correr
muita tinta e que gerou uma onda de solidariedade em torno do maliano e de todos

aqueles que são vítimas de racismo.
Como seria de esperar, os dragões não
deixaram escapar a oportunidade de ficarem a apenas um ponto do líder Benfica,
mesmo jogando num terreno bastante difícil e não tendo apresentado um futebol
de excelência - pelo contrário, até se viram “apertados” em algumas ocasiões.
Decorridos 11 minutos, a equipa de Sérgio Conceição chegou à vantagem num
autogolo de Douglas - o pontapé canhão
de Sérgio Oliveira foi de encontro à trave,
embatendo depois nas costas do brasileiro
e só parando no fundo das redes.
Este abanão serviu para acordar os vimaranenses que até então apenas pareciam
passear, apáticos, pelo relvado: Marcano
evitou um golo quase certo, Marchesín defendeu uma bomba de Pepê e Bruno Duarte enviou uma bola ao ferro. Ainda assim,
seguiram em desvantagem para intervalo.
O Vitória entrou com mais garra no segundo tempo e em quatro minutos chegou
à igualdade. Ola John deixou para trás três
adversários, cruzou de pé esquerdo e Bruno Duarte, de cabeça, fez o 1-1.
A resposta azul e branca não tardou: aos
60’, Marega viu-se isolado frente a Douglas e, com todo o sangue frio necessário,
picou a bola e decidiu a partida.
O Famalicão, com um golo já nos descontos, empatou 1-1 frente ao último classificado, o Desportivo das Aves. O golo do
lanterna-vermelha foi apontado por Welinton, aos 64’, e Riccieli, no último suspiro
famalicense, evitou o desaire da equipa de
João Pedro Sousa. De notar que, aos 86’,
Fábio Martins recebeu ordem de expulsão.
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Townhome

25’ x 104’ lot

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.

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. Walking distance to shops, restaurants, parks,
schools and transit.
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Sporting arranca empate frente ao Rio Ave com penálti

Rio Ave e Sporting empataram (1-1), no
passado sábado (15), na 21.ª jornada da
Liga, em que os leões conseguiram arrancar a igualdade já na parte final, quando jogavam em inferioridade numérica.

O

s vilacondenses, que foram globalmente superiores, inauguraram o
marcador aos dois minutos, por
Lucas Piazon, mas aos 84 minutos, já depois de Coates ser expulso por acumulação
de amarelos, permitiram aos ‘leões’ resgatarem a igualdade, numa grande penalidade apontada por Jovane Cabral.
Apesar de terem minimizado os estragos,
o resultado não permite à formação lisboeta
manter o lugar no pódio, acabando relegada
para o quarto lugar, com 36 pontos, sendo
ultrapassado pelo Sporting de Braga que, ao
vencer o Benfica, passou a somar mais um.
Já o Rio Ave, que somou o sexto jogo con-

secutivo sem perder na Liga, segue no quinto
lugar, agora com 33 pontos.
Os vila-condenses até nem poderiam
desejar melhor entrada no desafio, chegando à vantagem logo aos dois minutos,
quando na sequência de um canto, Filipe
Augusto cruzou, Al Musrati ajeitou, e Lucas Piazon, solto de marcação, só teve de
encostar, de cabeça, para o 1-0.
O tento madrugador destabilizou a equipa lisboeta, que sem capacidade de reação
se colocou à mercê de um futebol incisivo
dos vilacondenses, sublinhado num par
de remates de Nuno Santos e Diego Lopes,
que ameaçaram o segundo golo.
Os ‘leões’, além de uma iniciativa individual de Coates e de um remate de Bolasie
por cima, praticamente não existiam em
termos ofensivos, não conseguindo reagir
à perda de bola e, sobretudo, não mostrando um futebol articulado.

Eduardo ainda tentou, aos 36 minutos,
sacudir essa postura sofrível, com um remate de meia distância devolvido pela barra da
baliza vilacondense, mas insuficiente para
injetar ânimo na formação de Alvalade.
Do outro lado, o Rio Ave continuava a
dominar com tranquilidade, e sempre que
injetava alguma velocidade criava brechas
na defesa contrária, acabando, inclusive,
por se deslumbrar com as facilidades e
exagerar na ‘nota artística’, desperdiçando até ao intervalo o ampliar a vantagem.
O tempo de descanso acabou por fazer
bem ao Sporting, que regressou ao jogo com
maior intensidade e, sobretudo, mais iniciativa, perante um Rio Ave que surgiu expectante, e aos 57 minutos ainda esboçou um
remate, por Borja, mas sem a melhor direção.
Sentindo a tentativa de os leões mostrarem as garras, os vilacondenses forçaram
a robustez do seu meio campo para arma-

rem contragolpes, e apesar de não mostrarem o melhor discernimento na definição final, conseguiram, aos 71 minutos,
‘arrancar’ a expulsão ao central Coates,
por acumulação de amarelos.
Em superioridade numérica, o Rio Ave
ainda conseguiu explorar algumas brechas
na defesa contrária, mas pareceu mais
preocupado em gerir a vantagem, acabando ‘traído’ por erro de Borevkovic, que,
aos 82’, derrubou, na área, Bolasie, numa
falta para grande penalidade, que Jovane
Cabral, aposta para o segundo tempo, não
desperdiçou, resgatando o empate.
Só com a igualdade, o treinador dos vilacondenses, Carlos Carvalhal, mexeu na
equipa, lançando Bruno Moreira e Carlos
Mané, mas sem efeitos práticos, perante
um Sporting que cerrou fileiras e conseguiu, até ao final, segurar o 1-1.
JN/MS
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O Sporting de Braga venceu (1-0), no passado sábado (15), o Benfica no Estádio da
Luz, e quebrou nesta 21.ª jornada um jejum
de vitórias na casa dos encarnados que
perdurava desde a época 1954/55.

U

m golo solitário do médio João Palhinha, aos 45+1’, fez a diferença
num jogo intenso, mas nem sempre bem jogado, e ditou a segunda derrota consecutiva dos campeões nacionais,
que viram o F. C Porto reduzir para um a
diferença de pontos. O triunfo bracarense marca ainda o pleno do técnico Rúben
Amorim diante dos grandes.
Curiosamente, o duelo podia ter seguido um rumo distinto bem cedo, aos 6’,
quando Rafa roubou a bola a David Carmo,
aguentou a pressão de Wallace, mas atirou
ao lado já diante do guardião Mattheus. Foi
a primeira grande oportunidade do jogo e
seria um reflexo do que seria o Benfica na
partida: demasiado nervoso e desastrado no momento da definição, como Cervi
voltaria a repetir, para que não subsistissem dúvidas, seis minutos depois.
O domínio inicial do Benfica sobre o
Sporting de Braga assentava, sobretudo,
na capacidade que revelava para bloquear
o jogo interior dos arsenalistas. Rúben
Amorim foi fiel ao seu esquema de 3x4x3,

apostando, desta feita, em Galeno e Horta
para o apoio a Paulinho, deixando Trincão
no banco. Com o tempo, os minhotos começaram a soltar-se e equilibraram o desafio, que se tornou essencialmente uma
batalha do meio-campo.
Uma sucessão de foras de jogo para os
dois conjuntos acabou por anular os maiores lances de perigo até então, protagonizados por Vinicius e Paulinho, mas o
brasileiro viria mesmo a falhar uma ocasião soberana aos 42’, na sequência de
um cruzamento de Pizzi, ao cabecear por
cima quando estava solto e sem marcação
no coração da área. Todavia, a resposta do
Braga seria agora contundente.
Fransérgio, após um passe de Raul Silva
numa confusão na defesa encarnada, rematou já na pequena área para uma enorme mancha de Vlachodimos, que defendeu
para canto. Ato contínuo, o golo da vitória,
com João Palhinha a antecipar-se a Ferro
e a subir mais alto para finalizar de cabeça
diante do guarda-redes grego no primeiro
minuto dos ‘descontos’ da primeira parte.
E assim o Benfica seguia para o intervalo a perder pela segunda semana seguida,
para, mais uma vez, não conseguir recuperar. Quanto ao Braga, era apenas mais
uma demonstração de personalidade e as-
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Golo de João Palhinha quebra
jejum de 65 anos frente ao Benfica

túcia da equipa ‘arsenalista’ sob o comando de Rúben Amorim, que chegava à Luz
com sete triunfos -- incluindo F. C. Porto
e Sporting - e um empate em oito jogos.
No segundo tempo, o Benfica foi novamente lesto a mostrar a sua ineficácia
nesta noite, com Vinicius a rematar ao
poste aos 49’ e Grimaldo a não ter capacidade para fazer a recarga. Perante o esperado assédio do Benfica à sua baliza, os
minhotos refrescaram o ataque com vista
às transições rápidas e Trincão saltou do
banco para espalhar o perigo durante o segundo tempo na defesa das águias.
Já Bruno Lage mexeu depois, com a entrada de Seferovic para o lugar de Cervi.
Seguir-se-iam ainda Chiquinho e Dyego

Sousa, mas a cada alteração o Benfica tornou-se uma equipa mais desconexa, desorientada e inofensiva. O lance de maior
perigo resultou somente de uma jogada
individual de Pizzi - muito apagado nesta partida -, que rematou aos 68 para uma
grande defesa de Mattheus para canto.
Com efeito, o Sporting de Braga pareceu
até em diversas fases mais perto de marcar o segundo, como Paulinho e Ricardo
Horta estiveram perto de fazer, mas Vlachodimos foi conseguindo evitar o pior. Só
não conseguiria evitar mesmo a derrota do
Benfica nesta jornada, enquanto o Sporting de Braga - que mostrou sempre maior
confiança e maturidade no relvado - sobe
ao terceiro lugar do pódio, com 37 pontos.
JN/MS
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F. C. Porto vence em Guimarães num jogo marcado por insultos racistas

O F. C. Porto ficou, no passado domingo
(16), a um ponto do Benfica, líder da Liga,
após ter derrotado o Vitória de Guimarães por 2-1, num encontro da 21.ª jornada em que o portista Marega recusou
continuar em campo.

A

equipa azul e branca somou a quarta
vitória consecutiva após um duelo
em que entrou bem, beneficiando
de um autogolo de Douglas na sequência
de um remate de Sérgio Oliveira, aos 10
minutos. Após empate de Bruno Duarte
(49’), chegou à vitória num golo de Marega, aos 60’, que despoletou o caso do jogo.

Na hora do festejo, o avançado maliano,
que representou o clube vimaranense na
época 2016/17, dirigiu-se à bancada nascente com gestos endereçados aos adeptos
vitorianos e, na resposta, os espectadores ali
situados lançaram cadeiras para o relvado.
A partir daí, Marega continuou a ser
insultado sempre que tocava na bola e recusou-se a jogar a partir do minuto 65’,
alegando cânticos racistas, situação que
forçou Sérgio Conceição a substituí-lo por
Wilson Manafá, aos 71’.
Com o triunfo alcançado, os dragões
passaram a somar 53 pontos, menos um do

que o líder Benfica, a 13 jornadas do fim,
enquanto os vimaranenses continuam no
oitavo lugar, com 28 pontos.
Com Mbemba a substituir o lesionado
Pepe no eixo da defesa e Zé Luís a render
o castigado Soares no ataque, a turma azul
e branca entrou muito intensa no desafio,
com as tabelas entre os seus elementos
mais avançados a desnortearem a retaguarda vitoriana e o espaço a surgir com
naturalidade na área contrária.
Após um lance em que Zé Luís desaproveitou um passe errado de Sacko junto à
baliza de Douglas, o F. C. Porto chegou
à vantagem num lance bem desenhado,
concluído com ‘felicidade à mistura’: Zé
Luís cruzou atrasado a partir da esquerda
e Sérgio Oliveira respondeu com um disparo de primeira à trave, que bateu depois
nas costas de Douglas e deu golo.
Mais confortáveis no encontro, os pupilos
de Sérgio Conceição permaneceram instalados no meio-campo adversário nos instantes
que se seguiram, com Zé Luís a ficar novamente perto do golo aos 16 minutos, mas os
vimaranenses quase empataram na primeira
vez em que se libertaram da asfixia causada
pelos dragões e subiram à área contrária.
Após combinação entre Florent e Ola
John na ala esquerda vitoriana, o inglês
Marcus Edwards ficou isolado ao segundo
poste, mas viu Marcano negar-lhe o golo
em cima da linha de baliza. Um minuto
volvido, Pepê obrigou, de longe, Marchesín a uma defesa difícil.
Apesar das tentativas, a formação de Ivo
Vieira continuou a sentir dificuldades para
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ligar o jogo e criar desequilíbrios junto da
área adversária, com o F. C. Porto a controlar a partida até ao intervalo, mesmo a
um ritmo mais baixo, e ficar perto do 2-0
num remate de Marega aos 40 minutos.
Os anfitriões, porém, regressaram dos
balneários mais agressivos e precisaram
somente de quatro minutos para empatarem, quando Ola John progrediu pela esquerda, arrastou consigo três defesas portistas e cruzou para o segundo poste, onde
apareceu Bruno Duarte completamente só
a cabecear para o fundo das redes.
Com o embalo do golo, o Vitória subiu
no terreno, chegou às imediações da área
portista mais vezes e Bruno Duarte ameaçou o bis num cabeceamento por cima, aos
56’, mas o golo sorriu aos dragões: Marega isolou-se após lançamento longo de
Mbemba e bateu Douglas com um chapéu.
O avançado maliano, que representou o
Vitória de Guimarães na época 2016/17, foi
festejar o golo para junto da bancada nascente, com gestos dirigidos aos adeptos vitorianos ali situados, e, na resposta, foram lançadas cadeiras para o terreno de jogo.
O ritmo da partida caiu após a substituição, com o jogo a ficar trapalhão. O F.
C. Porto retomou o controlo do encontro
a partir daí, com Corona a rematar por
cima, num lance em que tinha tudo para
fazer o 3-1, aos 82 minutos.
Apesar da desinspiração, a equipa de Ivo
Vieira continuou a tentar o empate e esteve
perto de o conseguir por uma vez, quando
Davidson atirou por cima, aos 90+6 minutos.
JN/MS
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Belenenses SAD regressa aos triunfos
e afasta-se da zona de despromoção
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WERDER BREMEN

BORUSSIA DORTMUND

9:30 AM

OLYMP. MARSEILLE

NANTES

11:30 AM

SPORTSNET
TV5 CANADA, beIN
SPORTS
2:00 PM
beIN SPORTS

LILLE

TOULOUSE

DIJON

MONACO

2:00 PM

beIN SPORTS

ANGERS

MONTPELLIER

2:00 PM

beIN SPORTS

HORA

CANAL

PAÇOS DE FERREIRA

FAMALICÃO

10:00 AM

SPORT TV 5

MOREIRENSE

SANRA CLARA

10:00 AM

SPORT TV 4

SPORTING

BOAVISTA

12:30 PM

SPORT TV 1

BRAGA

VITÓRIA DE SETÚBAL

3:00 PM

SPORT TV 2

PORTO

PORTIMONENSE

3:30 PM

SPORT TV 1

MANCHESTER UNITED

WATFORD

9:00 AM

DAZN

WOLVERHAMPTOMN

NORWICH

9:00 AM

DAZN

ARSENAL

EVERTON

11:30 AM

DAZN

OSASUNA

GRANADA

6:00 AM

beIN SPORTS

FRANÇA
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O Belenenses SAD venceu (2-1), no passado domingo (16), em casa do Boavista,
na 21.ª jornada da Liga, e afastou-se da
zona de despromoção.

D

anny (10’), que viria a ser expulso (77’), e Licá (56)’ marcaram os
golos dos ‘azuis’, enquanto Ruben
Lima (85’), na própria baliza, reduziu para
os axadrezados.
O Belenenses SAD, que vinha de duas
derrotas seguidas, mantém-se no 15.º
posto, com 21 pontos, seis acima da linha
de água, enquanto o Boavista interrompeu
uma série de três vitórias e segue em nono
lugar, com 28.
JN/MS

Marítimo regressa às vitórias
na receção ao Paços de Ferreira
O Marítimo regressou, no passado domingo (16), às vitórias ao bater o Paços de Ferreira por 3-0, na 21.ª jornada
da Liga, com Nanu a bisar na partida.

23 DE FEVEREIRO

INGLATERRA

ESPANHA

ITÁLIA

FRANÇA

GETAFE

SEVILLA

12:30 PM

beIN SPORTS

ATLÉTICO MADRID

VILLARREAL

3:00 PM

beIN SPORTS

GENOA

LAZIO

6:30 AM

DAZN

HELLAS VERONA

CAGLIARI

9:00 AM

DAZN

TORINO

PARMA

9:00 AM

DAZN, TLN

ROMA

LECCE

12:00 PM

DAZN, TLN

INTER

SAMPDORIA

2:45 PM

DAZN, TLN

PSG

BORDEAUX

3:00 PM

beIN SPORTS

HORA

CANAL

GIL VICENTE

BENFICA

2:30 PM

SPORT TV 1

A

jogar em casa, o Marítimo adiantou-se no marcador com um golo
de Zainadine, aos 21 minutos. Na
segunda parte, Nanu marcou dois golos,
aos 54’ e 87’, fixando o resultado final.
Com este triunfo, o Marítimo regressa às vitórias, depois de cinco jogos sem
vencer, e está no 12.º lugar, com 24 pontos, enquanto o Paços de Ferreira somou
a sua quarta derrota consecutiva e está
em 16.º, com 16 pontos.
JN/MS
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Famalicão empata com o Aves
graças a golo nos descontos

24 DE FEVEREIRO
I LIGA
INGLATERRA

LIVERPOOL

WEST HAM

3:00 PM

DAZN

ALEMANHA

EINT. FRANKFURT

UNION BERLIN

2:30 PM

SPORTSNET

HORA

CANAL

CHELSEA

BAYERN MUN.

3:00 PM

DAZN

NAPOLI

BARCELONA

3:00 PM

DAZN

HORA

CANAL

LIGA DOS
CAMPEÕES

REAL MADRID

MANCHESTER CITY

3:00 PM

DAZN

LYON

JUVENTUS

3:00 PM

DAZN

LIGA EUROPA

BRAGA

RANGERS

12:00 PM

DAZN

HORA

CANAL

ISTANBUL BASAKSEHIR

SPORTING

12:55 PM

DAZN

PORTO

BAYER LEVERKUSEN

12:55 PM

DAZN

BENFICA

SHAKHTAR DONETSK

12:55 PM

DAZN

LIGA DOS
CAMPEÕES

Créditos: DR

25 DE FEVEREIRO

26 DE FEVEREIRO

27 DE FEVEREIRO

LIGA EUROPA

O Famalicão garantiu no passado domingo (16), com um golo no último minuto, um
empate em casa frente ao Desportivo das
Aves (1-1), último classificado, em jogo da
21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

lha, antes de Riccieli empatar aos 90+6.
O Famalicão, que terminou reduzido
a 10, por expulsão de Fábio Martins (86),
somou o quinto encontro consecutivo sem
vencer e segue no sexto lugar, com 33 pona marcação de uma grande pena- tos, enquanto o Aves é 18.º e último, com
lidade, aos 64 minutos, Welinton 13 pontos, a três da zona de manutenção.
marcou o golo do lanterna-vermeJN/MS

N
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Seleção nacional
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Créditos: DR

convidada para torneio no Catar
em março

O mini-torneio vai contar com a classificados. O objetivo passa por realizar
presença das seleções nacionais da jogos competitivos de preparação para o
Bélgica, Croácia e Suíça, e vai real- Campeonato da Europa deste ano.
izar-se em março.
Portugal vai defrontar a Bélgica no dia
ortugal vai participar num mini- 27 de março, e a Croácia no dia 30, únicos
-torneio de futebol em Doha, no jogos confirmados para a seleção nacional
Catar, a convite da federação de fu- até à data. A competição vai ser patrocinada pela Catar Airways e realiza-se no
tebol do país.
O torneio contempla uma final e um estádio Aspire Zone.
jogo que determinará o terceiro e quarto
JN/MS

FESTA DE

P

ANGARIAÇÃO
DE FUNDOS PARA
O GRECANE

Portugal joga com a Eslovénia
na preparação para o Euro2020
A seleção portuguesa vai defrontar a Eslovénia, a 31 de maio, em jogo de preparação para o Euro2020, em Ljubljana,
que será o primeiro de sempre entre as
duas seleções, anunciou na passada
quinta-feira (13) a federação eslovena.

grupo G, com 14 pontos.
Além da seleção eslovena, a equipa treinada por Fernando Santos tem agendado
outro jogo particular, frente à Espanha,
cinco dias depois, em Madrid, no Estádio
Wanda Metropolitano.
No Euro2020, as quinas, campeãs em tídesafio, a realizar-se no Estádio de
Stozice, assinala a comemoração do tulo, terão pela frente, no Grupo F, a Ale100.º aniversário da federação es- manha e a França e uma seleção vencedora
lovena, um país que ficou de fora do Cam- da fase de play-off da competição, que vai
peonato da Europa, depois de terminar decorrer entre 12 de junho e 12 de julho.
a fase de qualificação em quarto lugar do
JN/MS

O

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

SÁBADO, 28 DE MARÇO

LiUNA LOCAL 183, GERRY GALLAGHER HALL
1263 WILSON AVE, NORTH YORK
GRUPO DE BOMBOS, ZÉS PEREIRAS
E RANCHO FOLCLÓRICOS
CALDO VERDE
BACALHAU A NARCIZA
COM BATATA E SALADA
BIFINHOS COM ARROZ E VEGETAIS
ADULTOS 70 | CRIANÇAS 30
INFORMAÇÕES E RESERVAS
FERNANDO RIO 416-522-336
MANUEL CARVALHO 416-319-4967
GILDA CARDOSO 416-826-7737
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A Juventus assumiu, no passado domingo
(16), a liderança isolada da Liga italiana, ao
vencer em casa por 2-0 o Brescia, penúltimo classificado, em jogo da 24.ª jornada.

drado, aos 75 minutos.
A Fiorentina foi a Génova golear a Sampdoria por 5-1, num encontro em que chegou ao intervalo a vencer por 3-0, depois
do autogolo de Thorsby, aos oito minutos,
em Cristiano Ronaldo, poupado pelo e das grandes penalidades convertidas por
treinador Maurizio Sarri, a Juventus Vlahovic (18’) e Chiesa (40’), que bisaram
inaugurou o marcador aos 38 minu- no segundo tempo.
tos, na sequência de um livre cobrado por
O Parma, capitaneado por Bruno Alves,
Dybala, que ditou a expulsão de Florian venceu por 1-0 no terreno do Sassuolo,
Aye, por acumulação de amarelos.
com um golo de Gervinho (25), e mantémO segundo golo da Juventus, que assim -se na luta por um lugar europeu, enquanto
somou 57 pontos, mais um do que o In- a Udinese empatou sem golos com o Veroter Milão, que perdeu, por 2-1, na visita a na, que teve Miguel Veloso como capitão.
JN/MS
Lazio, foi apontado pelo colombiano Cua-

S

Cristiano Ronaldo
estará à procura de novo clube

Casillas é candidato à presidência
da Federação Espanhola de Futebol
O guarda-redes Iker Casillas anunciou, esta segunda-feira (17), a candidatura à presidência da Federação
Espanhola de Futebol. A decisão marca o fim da carreira nos relvados.

“

Sim, vou apresentar-me à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol quando as eleições
forem convocadas. Juntos, colocaremos
a nossa Federação no auge do melhor futebol do mundo”, escreveu o espanhol

PSG empata com Amiens
em jogo de loucos com oito golos
O Paris Saint-Germain empatou (4-4), no
passado sábado (15), num jogo em que
esteve a perder por 3-0, conseguiu dar a
volta ao marcador, e cedeu o empate já
nos descontos.

Créditos: DR

A
O jornal espanhol “ABC” avançou, na
passada quinta-feira (13), a possibilidade da saída de Cristiano Ronaldo da
Juventus. A mesma fonte afirma que o
português já pediu a Jorge Mendes para
sondar outros clubes de topo.

O

diário refere que o motivo para este
pedido deve-se ao facto de Cristiano não estar satisfeito com o momento atual da equipa.
Ronaldo está em grande forma e marca
há 10 jogos consecutivos, e já leva 17 golos
nos últimos 13 jogos. Mas os resultados da
equipa não têm correspondido às exibições do português.
O jornal refere que Cristiano sabe que a sua
carreira está perto do fim, e pretende apro-

veitar os últimos anos para conquistar mais
uma Liga dos Campeões e, talvez, uma sexta
Bola de Ouro. Devido à forma atual da Juventus, Ronaldo começa a pensar numa saída de
Itália para alcançar os objetivos referidos.
O “ABC” escreve que Jorge Mendes falou com o Real Madrid para um possível
regresso de CR7, mas a proposta foi recusada. O jornal acrescenta que o Bayern
Munique também foi contactado, mas o
presidente do clube referiu que Ronaldo
“é demasiado velho”.
Os reforços De Ligt, Ramsey e Rabiot
não têm tido o rendimento expectado. O
treinador Maurizio Sarri tem sido contestado, e já começam a surgir rumores do
interesse na contratação de Guardiola.
JN/MS

no Twitter, numa mensagem que acompanha o cartaz da candidatura. “Estamos
a trabalhar com o máximo respeito na
nossa candidatura. Mais de 23 mil eleitores esperam-nos numa eleições justas
e transparentes”, adiantou.
Numa segunda publicação, o jogador do
F. C. Porto acrescentou que já informou
Pinto da Costa sobre a decisão, expressando-lhe “profundo agradecimento”.
JN/MS

jogar em casa, o Amiens fez de tudo
para contrariar o favoritismo do bicampeão francês, e adiantou-se no
marcador aos cinco minutos por intermédio de Sehrou Guirassy, com Gael Kakuta,
aos 29’, a dilatar a vantagem para 2-0, e
Fousseni Diabate, aos 40’, a apontar o terceiro para a formação do norte de França.
Em cima do intervalo, Ander Herrera
reduziu para 3-1 e deu novo fôlego para os
parisienses atacarem a segunda parte desta partida relativa à 25.ª jornada. De facto,

o PSG entrou decidido a alterar o rumo dos
acontecimentos, e conseguiu mesmo. Aos
60’, Nianzou Kouassi fez o 3-2 e, apenas
cinco minutos depois, o jovem de 17 anos
bisou e empatou a partida.
Quando o argentino Mauro Icardi fez o 3-4
para os visitantes, aos 74’, parecia que a vitória já não ia fugir ao PSG, contudo, o Amiens
acreditou até ao fim e alcançou mesmo o empate por Sehrou Guirassy, segundos depois
de Cavani falhar um lance claro de golo.
Apesar da divisão de pontos, o PSG mantém-se confortável na liderança do campeonato gaulês, com 62 pontos em 25 jogos (mais 10 do que o Marselha, de André
Villas-Boas), enquanto o Amiens continua
em penúltimo com 21 pontos.
JN/MS
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Juventus vence
e isola-se na liderança em Itália
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O Liverpool é líder da Liga inglesa com
mais 25 pontos que o segundo classificado, o Manchester City. Os “reds”
precisam apenas de cinco vitórias para
se sagrarem campeões já em março.

A

época do Liverpool na Premier
League está a ser irrepreensível.
Venceram 25 jogos em 26 disputados, tendo perdido pontos apenas no
empate em casa do Manchester United.
A equipa pode tornar-se na mais rápida de sempre a vencer o título da Liga
inglesa. Com 12 jogos para disputar,
podem, caso vençam os cinco necessários, tornar-se campeões a faltar sete
jogos para o fim da época. Dessa forma
batiam o recorde do Manchester United
de 1999/2000, que venceu a Liga a faltar
quatro jogos para o fim.
O Liverpool pode também bater o recorde do Arsenal de 2003/2004. Na altura, os “gunners” tiveram 49 jogos invictos na Premier League. Os comandados
de Jurgen Klopp estão numa sequência de
43 jogos sem perder e precisam de empatar ou vencer sete jogos para quebrar o

QUARTER
CHICKEN
DINNER

recorde da equipa de Arsène Wenger.
Caso isso se concretize, o Liverpool
junta-se ao Arsenal como as únicas duas
equipas a serem campeãs invictas. Mas o
percurso na Liga pode ser melhor que o
da formação de 2003/2004. Na altura, em
38 jogos, o Arsenal venceu 26 e empatou
12. Na presente temporada, o Liverpool já
venceu 25 jogos e apenas empatou um.
O Liverpool está numa sequência de
17 jogos seguidos a vencer na Premier
League e já igualou o seu melhor registo de sempre, conseguido entre março e
outubro de 2019. Podem ainda quebrar
o recorde do Manchester City, que entre agosto e dezembro de 2017 venceu 18
encontros consecutivos.
Com a vitória por 1-0 frente ao Norwich City no passado sábado (15), o Liverpool já se qualificou para a próxima
edição da Liga dos Campeões.
“É chocante, ainda não entendi bem
isto”, afirmou Jurgen Klopp, treinador do
Liverpool, ao comentar a diferença pontual
da sua equipa para o segundo classificado.
JN/MS
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Liverpool a cinco vitórias de ser
o campeão mais rápido de sempre

Jorge Jesus conquista Supertaça
do Brasil com o Flamengo
O treinador português Jorge Jesus conquistou no passado domingo (16) a Supertaça do Brasil ao comando do Flamengo. A equipa de JJ venceu o Atlético
Paranaense por 3-0.

N

o Estádio Mané Garrincha, os campeões brasileiros já venciam ao
intervalo por 2-0, com golos dos
avançados Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, aos 14 e 28 minutos, respetivamente.
Na segunda parte, o uruguaio Arrascaeta

JOE & ANDREW AMORIM
590 Keele Street
(Keele & St. Clair)
Toronto, ON M6N 3E2
416.760.7893

3737 Rutherford Road
(Rutherford Rd & Weston Rd)
Vaughan, ON L4L 1A6
905.264.4017

confirmou o triunfo, aos 68’.
Depois da conquista do Brasileirão e da
Taça Libertadores, Jesus levantou o seu
terceiro troféu desde que chegou ao Flamengo, em junho do ano passado.
A Supertaça, que junta o campeão brasileiro e o vencedor da Taça do Brasil,
regressou este ano ao calendário ‘canarinho’, depois de 28 anos de ausência. Esta
foi apenas a terceira edição da prova.
JN/MS

ANGUS WITH
BACON AND
CHEESE
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Liga Europa
Benfica perde na Ucrânia e soma
quarto jogo consecutivo sem vencer
Depois das derrotas com o F. C. Porto (3-2) e o Braga (1-0), para o campeonato, e o empate com o Famalicão
(1-1), na Taça de Portugal, o Benfica
foi à Ucrânia perder com o Shakhtar
Donetsk, por 2-1, em jogo dos 16 avos
de final da Liga Europa.

A

lan Patrick inaugurou o marcador
para os ucranianos, Pizzi empatou
de penálti e, por fim, Kovalenko
apontou o golo do triunfo da equipa treinada pelo português Luís Castro.
Ainda assim, o Benfica deixou a eliminatória em aberto para o jogo no Estádio
da Luz, dentro de uma semana.
O primeiro tempo terminou sem golos, mas o Shakhtar ainda festejou um,
da autoria de Marlos. No entanto, o lance
foi analisado pelo VAR, que vislumbrou
um fora de jogo milimétrico do avançado e anulou o golo. Os primeiros 45 minutos praticamente só deram Shakhtar,
mas o Benfica aguentou-se. O pior veio
na segunda parte.
Vlachodimos impediu males maiores,
mas também contou com o contributo dos
ferros da baliza, nomeadamente ao minuto

51, quando Ismaily acertou num poste. Sol
de pouca dura. Cinco minutos volvidos e a
equipa de Luís Castro chegou-se à frente,
num remate colocado de Alan Patrick.
O tento sofrido parece ter despertado
o Benfica, que festejou golo de Tomás Tavares aos 62 minutos. No entanto, o lance
foi analisado pelo VAR e percebeu-se que
Cervi, que havia assistido o lateral, tinha
sido carregado em falta. Por isso, o árbitro apontou para a linha de 11 metros e,
de lá, Pizzi não falhou. Foi o 23.º golo do
médio, nos 36 jogos oficiais que disputou
esta temporada.
O empate seria um resultado promissor
para o Benfica, rumo aos oitavos de final
da Liga Europa, mas o jogo não estava terminado e os ucraniano aproveitaram um
lance infeliz de Rúben Dias para fecharem
o marcador, por Kovalenko, quando o
cronómetro marcava 72 minutos.
O Benfica volta, agora, a jogar em casa
do Gil Vicente, na segunda-feira (24), para
o campeonato, recebendo depois a equipa de Luís Castro na quinta-feira seguinte
(27) no jogo decisivo da segunda mão dos
16 avos de final da Liga Europa.
JN/MS

Braga desperdiça vantagem de 2-0
e Rangers acaba por vencer
O Braga esteve a vencer (e a convencer),
por 2-0, mas o Rangers conseguiu operar a
reviravolta no marcador e acabou por vencer por 3-2, na Escócia, em jogo da primeira
mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

O

Braga entrou forte na partida, apesar
da lesão de Wallace, logo aos 10 minutos, que obrigou Rúben Amorim a
operar, logo aí, a primeira substituição. Na
resposta ao infortúnio, Fransérgio abriu o
ativo com um remate do meio da rua, quando o cronómetro marcava 11 minutos.
Esse foi o único golo da primeira parte, mas
o médio esteve perto de bisar no arranque
da etapa complementar. Valeu ao Rangers a
trave da baliza, onde a bola acabou por bater.
Mais certeiro esteve Abel Ruiz, que em jogo de
estreia pelos arsenalistas aumentou a vantagem, num remate cruzado à entrada da área.
Infelizmente para o Braga, o jogo não aca-

O F. C. Porto esteve a perder por 2-0, na
Alemanha, frente ao Bayer Leverkusen,
mas o extremo colombiano Luis Díaz
conseguiu reduzir, ao minuto 73, deixando os dragões com maiores hipóteses de
seguirem em frente para os oitavos de final da Liga Europa.

O

Créditos: DR

O Sporting continua imparável nos
jogos em casa da Liga Europa. Desta
feita bateu o Basekshir, da Turquia,
por números confortáveis. O 3-1 alcançado em Alvalade deixa os leões
bem encaminhados rumo aos oitavos
de final da Liga Europa.

O

Sporting entrou com tudo no
jogo com o Basekshir e os poucos
adeptos nas bancadas só precisaram de esperar três minutos para verem o marcador funcionar. Na sequência de um pontapé de canto apontado
por Acuña, a bola ficou a saltar na área e
Coates só teve de a empurrar.
Ainda antes da meia hora, a equipa
leonina voltou a abanar as redes turcas,
numa recarga de Jovane a remate de Sporar ao poste, mas o lance foi analisado pelo
VAR, que vislumbrou a posição irregular
do esloveno, e acabou por ser anulado.
Ainda antes do intervalo, o Sporting
atirou novamente a contar, com Sporar
a estrear-se a marcar com a camisola
verde e branca, na sequência de um lance em que ficou vincada a boa leitura de
jogo de Vietto, bem como a boa técnica

de cruzamento de Ristovski.
O leão voltou com fogo dos balneários,
para onde foi a vencer por 2-0, e passados
seis minutos já tinha alargado a vantagem, desta feita por intermédio de Vietto,
que picou a bola por cima do guarda-redes contrário, a passe de Bolasie.
E a eliminatória só não ficou praticamente resolvida em Alvalade porque
Luís Neto fez penálti sobre Demba Ba,
aos 75 minutos, o que permitiu a Visca
reduzir para o Basekshir, batendo dos 11
metros sem hipóteses para Maximiano.
Em suma, o Sporting ficou a dever a si
próprio uma goleada e há um dado estatístico que reflete isso mesmo, o dos
remates efetuados. Foram 17 para leões
e apenas três para a equipa turca. Aos 85
minutos, Bolasie ainda acertou com estrondo na trave.
Em Alvalade estiveram 27.392 espectadores. Agora, os leões jogam com o
Boavista, novamente em casa, mas para
o campeonato, no domingo (23), e depois viajam até à Turquia, onde vão disputar a segunda mão dos 16 avos de final
da Liga Europa na quinta-feira, dia 27.
JN/MS

bou nesse minuto 59. E, aos 67, Hagi reduziu
para os escoceses. Aribo, aos 75, lançou o primeiro balde de águia fria sobre os bracarenses,
ao assinar o empate.
Por fim, aos 82 minutos, Hagi operou a reviravolta no marcador, bisando na partida.
Em estreia como treinador na Liga Europa, Rúben Amorim acabou por sofrer a
primeira derrota desde que assumiu o comando técnico do S. C. Braga. De qualquer
forma, os arsenalistas trazem do Estádio
Ibrox, em Glasgow, um resultado que lhes
dá boas esperanças de seguirem em frente
para os oitavos de final da Liga Europa.
A equipa minhota volta a jogar no domingo (23), frente ao V. Setúbal, em Braga, para
o campeonato. Na quinta-feira seguinte
(27), recebe o Rangers para o jogo de todas as
decisões, no que diz respeito ao apuramento
para os oitavos de final da Liga Europa.
JN/MS

Golo de Luis Díaz deixa eliminatória
em aberto para o F.C. Porto

F. C. Porto viu-se em desvantagem
logo à meia hora de jogo, fruto de
um golo de Lucas Alario que, numa
primeira fase, foi anulado pelo VAR. Essa
decisão foi, logo de seguida, corrigida, e o
golo contou mesmo.
Já na segunda parte, Havertz ampliou a
vantagem para os alemães. Marchesín defendeu o primeiro penálti, mas o árbitro,
avisado pelo VAR, mandou repetir o castigo máximo por o guarda-redes ter dado um

Sporting dá um passo firme
rumo aos oitavos de final

www.mileniostadium.com

passo em frente e, à segunda, a bola só parou
no fundo das redes.
Os azuis e brancos não baixaram os braços
e, aos 73 minutos, reduziram a vantagem alemã, com Luis Díaz a dar o melhor seguimento, de cabeça, a um livre lateral apontado por
Alex Telles que Zé Luís já tinha desviado.
O F. C. Porto consegue, assim, um resultado que lhe deixa com esperanças de seguir em
frente para os oitavos de final da Liga Europa.
Primeiro, a equipa de Sérgio Conceição
recebe o Portimonense, no Estádio do Dragão, no próximo domingo (23), em jogo da
22.ª jornada do campeonato. Na próxima
quinta-feira (27), igualmente no Dragão,
joga a segunda mão destes 16 avos de final
da Liga Europa, frente ao Bayer Leverkusen.
JN/MS

40

MILÉNIO | DESPORTO

www.mileniostadium.com

21 a 27 de fevereiro de 2020

Andebol
F. C. Porto perde e adia apuramento
para os oitavos da Liga dos Campeões
O F. C. Porto perdeu (30-25), no passado sábado (15), com o Kielce, na
Polónia, e adiou para os dois últimos
jogos do grupo B a discussão do apuramento para os oitavos de final da
Liga dos Campeões.

Prémios
Laureus

Messi, Hamilton e Biles
vencem Prémios Laureus para
desportistas do ano
O futebolista argentino Lionel Messi, o
piloto campeão de Fórmula 1 britânico
Lewis Hamilton e a ginasta norte-americana Simone Biles venceram os Prémios
Laureus para desportistas do ano, numa
gala realizada em Berlim.

momento desportivo dos últimos 20 anos.
A cerimónia reconheceu também o antigo
jogador de basquetebol alemão Dirk Nowitzki, pela trajetória desportiva, além da seleção de basquetebol espanhola pelo feito excecional nos primeiros 20 anos do milénio.

o Veri Music Hall, Messi e Hamilton
dividiram o prémio para desportista
masculino, enquanto Biles venceu o
terceiro prémio feminino nos últimos quatro anos, nas categorias principais.
Os Laureus distinguiram também o ciclista colombiano Egan Bernal, de 23 anos,
o primeiro homem da América Latina a
vencer a Volta a França, em 2019, como a
Revelação do Ano.
O prémio dedicado a ações sociais foi
para o South Bronx United, dos Estados
Unidos, enquanto a piloto alemã Sophia
Florsch recebeu o prémio de melhor recuperação, com os prémios para desportos
de ação a recaírem sobre Chloe Kim, no
snowboard, pela segunda vez consecutiva.
O galardão para atletas com deficiência foi
para a ucraniana Oksana Masters, enquanto
a formação de cricket da Índia de 2011, campeã do mundo, recebeu o prémio de melhor

Lista de premiados nos Laureus:

N

Desportista masculino do ano: Lewis Hamilton (GB) e Lionel Messi (Arg);
Desportista feminina do ano: Simone Biles
(EUA);
Equipa do ano: Seleção masculina de râguebi
da África do Sul;
Revelação do ano: Egan Bernal (Col);
Recuperação do ano: Sophia Florsch (Ale);
Desportista do ano em desportos de ação:
Chloe Kim (EUA);
Desportista com deficiência do ano: Oksana Masters (Ucr);
Melhor momento 2000-2020: Vitória no
Mundial2011 da seleção de cricket da Índia;
Feito 2000-2020: Evolução da seleção espanhola de basquetebol;
Prémio carreira: Dirk Nowitzki (Ale).
JN/MS

F

rente à formação polaca campeã
europeia em 2015/16 e semifinalista na última época (2018/19), os
portistas, que no Dragão Arena tinham
vencido por 33-30, atingiram o intervalo
com uma igualdade 12-12, mas claudicaram na segunda parte.
A derrota na Polónia, onde em caso
de vitória o F. C. Porto assegurava a fase
seguinte, não inviabiliza as hipóteses de
qualificação para os oitavos de final, mas
adia a decisão para os dois últimos jogos
com o campeão Vardar e o Meshkov Brest.
O F. C. Porto entrou bem no jogo, com
três golos de André Gomes (3-0), mas
a vantagem, que durou até aos 5-2, foi
diluída pelos polacos, que chegaram ao
empate aos 5-5, com um parcial também de três golos, e passaram para a
frente aos 7-6.
A partida passou por um período de
supremacia defensiva, em que o guarda-redes Andres Wolff esteve em evidência
na baliza do Kielce, sendo este o principal motivo pelo F. C. Porto ter estado
cerca de oito minutos sem marcar.
O pivot Daymaro Salina descobriu o caminho para o golo e colocou fim ao jejum
aos 7-7, com o encontro a passar depois
por um período de equilíbrio e de sucessivas igualdades no marcador, que chegou
ao intervalo a acusar um empate a 12-12.

Um apagão generalizado nas várias ações de jogo por parte da formação portista no início da segunda parte
permitiu ao Kielce descolar para uma
vantagem de quatro golos, aos 17-13,
concretizando um parcial de cinco marcados e apenas um sofrido.
O F. C. Porto ainda procurou reagir à
desvantagem, com golos de Daymaro Salina e André Gomes, que reduziram a diferença para 17-15, mas a formação polaca
voltou a abrir a vantagem com um parcial
de quatro golos consecutivos (21-15).
Três golos de Diogo Branquinho e dois
de Fábio Magalhães permitiram um parcial de 5-2 favorável aos dragões, que
reduziram para uma desvantagem de
três, aos 23-20, mas o Kielce voltou a
afastar-se com golos de Dovichebaeva
Dujshebaev, o melhor marcador do encontro, com sete.
O central Miguel Martins, que foi juntamente com Fábio Magalhães o melhor
marcador do F. C. Porto, com seis, ainda manteve os dragões em jogo com três
golos perto do final do jogo (26-23), mas
o Kielce não permitiu a reação da equipa portuguesa e fechou o jogo e o apuramento para a fase seguinte com um
triunfo por 30-25.
O F. C. Porto vai procurar decidir o
apuramento frente ao campeão europeu
em título Vardar (Macedónia), a atravessar uma fase complicada da sua história,
no Dragão Arena, em 22 de fevereiro, e
dispõe ainda de mais uma derradeira
ocasião em casa do Meshkov Brest (Bielorrússia), em 29.
JN/MS

Soluções acessíveis para as suas
necessidades contabilísticas

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

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

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

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

viveirosgroup.com
info@viveirosgroup.com

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

Braga conquista mundialito de
futebol de praia
O Braga conquistou o Mundialito de Futebol de Praia, ao vencer o Spartak de
Moscovo, na Rússia, por 8-3. Este é o
segundo título consecutivo da equipa
minhota na competição.

No terceiro e último período André Lourenço marcou o quinto do Sporting de Braga,
com Léo Martins, Filipe Silva e Jordan a marcarem também, enquanto pela equipa russa
apontaram os golos Zemskov e Pavlenko.
Com o triunfo do passado domingo (16), o
o primeiro período Jordan Santos
adiantou a equipa portuguesa, com Sporting de Braga, que também é campeão
Rafael Padilha e Bruno Xavier a au- europeu, revalidou o título mundial conquismentarem a vantagem, enquanto no se- tado na época passada, então frente aos itagundo período Bê Martins fez o quarto golo, lianos do Catânia.
JN/MS
antes de Ahmadzadeh reduzir.

Créditos: DR
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Maple Leafs, Argos, Raptors,
Toronto FC team up to tackle bullying

Surf

Portugal tem a melhor liga de surf
da Europa

Toronto’s four major league sport teams moting these values to youth,” Michael
are partnering up to tackle bullying.
Bartlett, Vice President, Community Afhe Toronto Maple Leafs, Toronto fairs with MLSE said.
The program is being touted as “a first
Raptors, Toronto FC and the Toronto Argonauts launched the 2020 of its kind in Canada” and will include
Huddle Up Bullying Prevention Program school visits, special events, public seron Wednesday (19) at St. Gregory Catho- vice announcements and a free online
learning platform.
lic School in Etobicoke.
The online learning platform, which
Originally founded by the Toronto Argonauts in 2001, the Huddle Up program will be operational in September, will
hopes to empower children and teena- provide a five-module curriculum at
gers to “make a difference speaking up no cost to all students between Grade 6
and Grade 9. According to the program’s
when faced with bullying.”
This is the first year other major league website, the online curriculum will focus on “strategies to strengthen relateams have partnered with the Argos.
“Inclusion and respect are integral tionships and overall well-being.”
Every year, Huddle Up reaches more
community pillars at Maple Leaf Sports
and Entertainment (MLSE), and it was than 8,000 GTA students across 11
a natural fit for our other major league school boards.
teams to join the amazing program proCTV News/MS

T

Hóquei
Benfica junta-se a F. C. Porto e Oliveirense
nos quartos da Liga Europeia
O Benfica apurou-se, no passado domingo (16), para os quartos de final da
Liga Europeia, ao beneficiar do triunfo
do Barcelona sobre o Sarzana, por 7-1,
na quinta jornada do Grupo C.

Com o triunfo dos catalães, o Benfica assegurou o segundo lugar no Grupo C, atrás
do Barcelona, e pode encontrar o F. C.
Porto nos quartos de final, caso os azuis e
brancos confirmem a vitória no Grupo B na
sexta e última jornada.
s encarnados tinham vencido no
Além de F. C. Porto e Benfica, também
passado sábado (15) os alemães do a Oliveirense já está nos quartos de final,
Germania Herringen, por 4-3, ne- enquanto o campeão Sporting ficou fora da
cessitando que o Barça pontuasse no domin- fase seguinte.
JN/MS
go (16) para seguir em frente.

Créditos: DR
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A “Remarkable Communication & Ima- tion & Image Management.
Em comparação com Espanha, França
ge Management” destacou a Liga Portuguesa de Surf como a melhor e mais e Reino Unido, países europeus mais relevantes no surf mundial, Portugal tem
profissional da Europa.
o maior número de etapas (cinco em três
Liga Portuguesa de Surf foi conside- dias) o que faz da Liga Portuguesa a mais
rada como a melhor e mais profis- longa em tempo efetivo.
sional liga da Europa. A análise é da
No aspeto económico também se superioRemarkable Communication & Image Ma- riza em relação às restantes. A Liga distribui
nagement, empresa de atividades de rela- mais de 100 mil euros em prémios aos surfisções públicas e comunicação.
tas. Por ser a única competição com trans“A Liga MEO surf é sem dúvida uma missão televisiva, há um mediatismo muito
plataforma de competição de excelência acentuado para a Liga e para os atletas.
e prestígio, com a atribuição do título naOs critérios para esta análise foram o
cional e o convite regular para o campeão número de etapas, estrutura, profissionaparticipar na etapa do mundial, que decor- lismo, divulgação, participação, prémios
re atualmente em Peniche”, referiu Diogo atribuídos e calendarização.
JN/MS
André, CEO da Remarkable Communica-

Créditos: DR
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$35

for tickets call
416-900-6692

Sony Sound Stage
309 Horner Ave, Etobicoke

$10 from each ticket goes to support

Construction faces growing cyber security challenges

Hackers are no longer focusing their efforts on breaching technology, but instead
focusing on the softer target of people and
processes, cyber experts say.

S

hane Troyer, a business risk services
leader for Grant Thornton LLP gave
his thoughts on cyber security and the
threat it poses to the construction industry
in a session for Buildex Vancouver. Troyer
and his team even demonstrated how easy
networks can be to breach and control
with a live, controlled hack.
“A lot of people think about cyber security
as protecting what is stored on your com-

puter, but really it’s about protecting the
broader system of communicating information, whether that is over the phone, by
email, by scanner, by fax – all of these things
have elements of cyber risk,” said Troyer.
He explained that in the past, cyber security was about hardening your network
from attacks. But things like anti-virus
software won’t protect one’s business
from modern hackers.
“Technology is a piece of the puzzle, but
these days I would say that it is more about
processes and people,” said Troyer.
The consequences can be devastating.
In 2019, cyber breaches cost Canadian

organizations $3 billion and, on average,
breaches weren’t noticed for 180 days.
Troyer added that there have even been
reports of ransomware software, programs
that encrypt data until payment is made,
running on networks for years to prevent
backups from being made.
“That is someone sitting on your network and looking at what you are doing on
a day-to-day basis,” said Troyer, noting that
one of the most common ways a network is
breached is through social engineering.
He explained that two common types
of social engineering attacks are phishing
and spear phishing. Phishing attacks send
out emails to as many people as possible,
often to try and get them to click on malicious links. These emails often appear to
be from bank or the RCMP. Once access to
the networking is gained, attackers collect
private information to use or sell.
Spear phishing is more targeted. Attackers conduct research and try to trick a
company using specific information.
Troyer recalled a client in the mining sector who had a CEO travelling in Africa to look
at purchasing a mining site. Public information from the company’s website was used
by attackers to replicate the CEO’s email
format and address by using software. The
attackers contacted the company’s accounts
payable department asking for $8 million to
be transferred into an account to purchase
the mining site. But the company’s shrewd
CFO saved the day by noticing the email
was signed “Steven” instead of “Steve” and
stopped the transaction.
But large mining companies making
multi-million-dollar transactions aren’t
the only targets. Troyer noted that small-

er companies often have less sophisticated
cyber security measures in place and still
hold valuable personal information and
intellectual property.
“They often don’t understand the crown
jewels they have stored on their network,”
said Troyer, adding that that organizations
with less than 250 employees have 1 in 52
employees targeted each year.
Cyber insurance can be a great way to
mitigate, but Troyer urged caution.
“Some policies are voided if you haven’t
implemented appropriate cyber risk controls,” said Troyer. “And in a lot of cases
they don’t cover key things, like regulatory fines, which can be substantial, especially if you have operations in the U.S.”
In construction, Troyer explained that
because employees are often at various
sites using laptops, tablets and phones on
Wi-Fi networks, they have unique challenges. The data sharing with various subcontractors and stakeholders outside of
the network can open one up to a breach.
“The more decentralized you are, the greater risk there is to your network,” he said.
And while the construction industry had
been buzzing for years about the Internet of
Things, the various cameras, control systems
and even autonomous vehicles connected to
a network can be easy prey for hackers.
Troyer demonstrated this with a colleague
who showed how, once connected to a network, hacking into a camera system was
easy to do without being detected.
In addition to doing an analysis of the gaps
on one’s cyber security measures, Troyer said
that the best thing a company can do is invest
in training employees in cyber security.
Russell Hixson, JC

Google signs lease for 18 floors
at 65 King East build in Toronto
Carttera Private Equities has announced
that Google has signed a long-term lease to
occupy all 18 floors of its 400,000-squarefoot office tower currently under construction at 65 King East in Toronto.

T

he project is owned by Carttera, a
Canadian real estate investment fund
manager and developer, in conjunction with institutional co-investors OpTrust, Manitoba Civil Service Superannuation Board and Investment Management
Corporation of Ontario. Architects are
IBI Group and WZMH Architects and the
contractor is PCL Construction. Other
participants in the project include CBRE,

Entuitive, Soberman Engineering, GBCA
Architects, Smith + Andersen, and Cavendish Management.
Construction started in 2018 and completion is targeted for 2021.
A Feb. 6 release said Google’s tenancy
represents a consolidation of its current
offices in the GTA.
Besides the office space, the building
will feature 18,000 square feet of outdoor
terraces, 196 bike stalls and 10,675 square
feet of retail space. The release said Wired
Score Gold has already been accomplished
and the owners are seeking LEED Gold
certification. Design features include a
raised floor HVAC system and exposed

concrete ceilings.
“We are extremely pleased to announce
that 100 per cent of the office floors of 65
King East are now leased to Google, one
of the most prominent, influential and
well-recognized companies in the world,”
said Dean Cutting, partner at Carttera, in
the statement. “Our vision for 65 King East
has always been to combine innovative office architecture and an employee-centric
workplace design with a dynamic, forward-thinking organization. Google truly
recognizes how 65 King East promotes
sustainability, employee wellness, collaboration, productivity and health.”
DCN

Carttera Private Equities’ 18-storey project at 65 King East in
Toronto is slated for completion in 2021.
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LusoLife Beat Concert Series
A descoberta de talentos lusos

ENTRETENIMENTO

Créditos: Carmo Monteiro

O Mod Club foi palco para muito talento
nas noites de 12 e 13 de fevereiro, ao receber a primeira ronda de concorrentes
do Luso Life Beat Concert Series. O concurso de música lança-se nesta primeira
edição embarcando na aventura de encontrar os melhores artistas lusófonos
ou luso-canadianos, com patrocínio da
revista Luso Life. “Luso Life is the sponsor of this particular show, and there’s
not many people that do these shows
anymore. You see them on television
in the United States, but nobody sees
them in Canada. So, the opportunity to
showcase the talent is very big. And the
opportunity to get a contract is also part
of the package”, diz Vince Nigro, diretor
de conteúdos na revista Luso Life.

O

Créditos: Carmo Monteiro

Créditos: Carmo Monteiro

concurso é criado pela Luso Life
Beat, uma série online e de TV, com
seis partes, em que se aprofunda o
mundo da música lusófono que está a ser
formado no Canadá. David Baker, produtor da Beat Series, diz que a procura por
artistas foi intensiva: “It’s been a great
process, finding all the people, we really
had to dig to find all the young artists out
there. It’s just fabulous to see how many
talents we have here”.
Ao todo, são quatro noites de muita música e também uma oportunidade para estes novos artistas, que concorrem para ganhar um prémio de cinco mil dólares e um
contrato de gravação com a MDC Studios.
Até porque é difícil chegar ao topo no cenário musical. “Even though we have the
internet, we also do have endless people
that can get their art out too. It’s harder to
find stuff because there are so many people doing it. We are very lucky that MDC
supports all sorts of these initiatives”,
conta David Ganhão, diretor criativo na
Luso Life.

Are you ready?
LusoLife Beat concerts series
are starting soon.
Who will be the first LusoLife Beat artist
to win $5,000 in cash and a recording contract
with MDC Media Group?

Nesta primeira fase assistimos às atuações de várias bandas e intérpretes. Entre
eles Jer, que trouxe temas em português
e inglês com muitas influências de rock e
dos ritmos do Brasil. Também a jovem luso-canadiana Cmagic5 trouxe brilho a esta
noite, com um cover de Nina Simone e vários originais que energizaram o publico.
Com composições em português e inglês,
a artista Awyn trouxe ao espetáculo temas
profundos, também originais. Ainda tivemos o acordeonista, compositor e cantor
Júnior Dias que trouxe uma mescla de ritmos, desde o forró, traços de jazz e outras
influências do mundo que comprovaram a
sua sólida experiência de palco.
No final da noite, Peter Serrado, convidado especial, surpreendeu o público com
uma apresentação em acústico de vários
sucessos do seu álbum de estreia, como
Sail On, Sunset & A City e Animal. “You
have to work hard, have consistency. You
have to dream big, set goals for yourself,
little goals and then increment. If things
don’t happen right away, have patience, because music is patience, especially
when you’re trying to make a music career”. O artista contou-nos ainda que tem
novo álbum a caminho: “Estamos a preparar-nos para lançar um novo álbum este
ano, estou muito entusiasmado com isso.
Este ano vou viajar muito com a música,
que é algo que eu sempre sonhei, e estou
muito feliz por estar com a MDC”.
O evento foi conduzido pelos apresentadores Catarina Balça e Charly Prince.
O The Beat Series continua agora com
mais duas rondas de espetáculos a 26 e 27
de fevereiro. Todas as informaçōes sobre o
concurso podem ser encontradas em thebeatseries.com.
Telma Pinguelo/MS

THE MOD CLUB
722 College Street - Toronto, ON

Free live concert series in Toronto
Schedule & Line Up

Feb 26
- Daniel Hulk
- Nico Paulo
- Sofia dos Santos
- Sheldon Universe
- Special Guest Artist: Peter Serrado
Feb 27
- Carla Dias
- Nick Souza
- Olivia Esther
- Mistura Fina
- Special Guest Artist: Ruby Anderson

Follow us on social media

thebeatseries.com

thebeatseries

thebeatseriesstudio

The Beat Series

* Free admission concert
* Please RSVP on EventBrite

www.mileniostadium.com

21 a 27 de fevereiro de 2020

MILÉNIO | ENTRETENIMENTO

45

Dia 7 de março

Tim a solo
em Toronto

Créditos: DR

“Vontade de desenvolver
outros temas originais – mais meus”

Além dos projetos colaborativos e da
entrega a uma sempre agitada carreira
dos Xutos, que não tem conhecido outro
sentido que não o ascendente, Tim vai
desenvolvendo uma rica carreira a solo
a partir da edição de discos e concertos
em nome próprio.
Milénio Stadium: Que diferenças existem
no Tim dos Xutos & Pontapés, Cabeças no
Ar, dos Resistência, dos Tais Quais, Rio
Grande e a solo?

escrever sem pensar que é para ser tocado T: Bem, a maior parte das vezes começo
pelos Xutos, o que levou a temas como o pela música, normalmente na guitarra, e
“Voar” ou ao “Fado do Encontro”.
penso que o que estou a fazer é interessante
MS: Foi fácil encontrar uma identidade en- para mim, dá vontade de tocar outra vez e
sinto que daquele bocadinho de inspiração
quanto a solo, ou Tim é Tim?
pode resultar uma canção nova. Depois teT: Eu sei que sou o Tim dos Xutos! Mas foi nho de escrever a letra, escolher o título...
natural expandir essa identidade com a
ajuda dos vários músicos e cantores com MS: Fala um pouco daquilo que tens feito
quem tenho trabalhado. Agora tornou-se de maior destaque desde a edição do álbum
mais intensa, essa ‘identidade’, pois estou Olhos Meus, até a“Tim, Companheiros de
a trabalhar também com os meus dois fi- Aventura”.
lhos e como podem calcular existe outra T: A começar pelo fim, em 2019 dei um
felicidade nisso.
concerto em Lisboa na Culturgest em que
MS: Dividir discos e palcos com tantos no- toquei pela primeira vez com esta formação
mes leva-te a aprender novos conceitos, que levo a Toronto. Antes tínhamos tocado
n’O Sol da Caparica num projeto especial
novas formas de compor?
de homenagem aos grupos de Almada, o “À
T: Sim claro. Ainda bem, pois a certa altura sombra do Cristo-Rei”, dei concertos em
sentia-me limitado só com o trabalho com nome próprio nos principais palcos nacioos Xutos. A partir do Rio Grande passei a nais, Coliseus, Casa da Música, CCB, Rocter outra visão sobre a música popular, por
kinRio, etc, muitas vezes com os “Compaexemplo, que me levou a compor para os
nheiros de Aventura”, a Celeste Rodrigues,
TaisQuais coisas à viola campaniça como a
a Mariza, Teresa Salgueiro, o Vitorino, Rui
“Moda das Flores”, compor a música para
Veloso, Jorge Palma, Camané.. tem sido
outras letras que não as minhas, discutir
realmente uma aventura e um prazer!
processos, conviver e confraternizar com
MS: Quando tocas com os Xutos, o teu espessoas de várias áreas, idades e gostos.
MS: Quando inicias um processo de com- tado de espírito é muito diferente do que
posição o que é essencial para ti, nessa al- quando tocas a solo?

Tim: As diferenças em mim não dou por
elas...para além de tocar e cantar em todos
eles, os Xutos são os Xutos, onde eu componho escrevo as letras para as músicas que
vão aparecendo no grupo; na Resistência o
meu papel, em conjunto com o Miguel Ângelo, o Fernando Cunha e o Olavo Bilac,
passa pela escolha dos temas, pela produção dos discos e pela direção artística do
concerto; nos TaisQuais também assumo
a produção dos discos, alguma composição, arranjos e direção dos concertos; no
Rio Grande e nos Cabeças no Ar também
assumi a produção. A maneira como toco
e canto em cada projeto é diferente, sempre tentando servir a identidade do grupo.
Foi durante o Rio Grande que me apercebi
de que havia espaço e vontade para desenvolver outros temas originais mais meus, tura? Qual a primeira coisa em que pensas? T: Xutos é Xutos! Rock do melhor, grandes

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

músicas, grandes músicos, grandes concertos. A solo a música é outra, a exposição
maior, os palcos mais pequenos mas a intimidade com o público também compensa.
MS: Já atuaste muitas vezes no Canadá com
os Xutos. Que opinião tens do Canadá?
T: Atuei em Toronto muitas vezes com os
Xutos, uma vez com os Resistência. Não
conheço o Canadá todo, mas posso falar da
comunidade portuguesa de Toronto com
grande amizade e gratidão por todas as
alegrias que já me proporcionaram. Acho a
cidade de Toronto muito acolhedora e bonita, agrada-me sempre andar pela cidade
e fingir que vivo ali. Penso que o meu concerto aí em Toronto vai ser uma boa surpresa para todos os meus amigos e não só.
MS: Existem planos... um novo disco a solo?
T: Sim, é o que estamos a fazer. Achei por
bem gravar em vários locais que me fossem
queridos, para partilhá-los com os meus
filhos e é por isso que vamos até Toronto
para gravar alguns temas. O disco vai-se
chamar Três Vintes (TIM 20-20-20) e vai
mostrar essas facetas diferentes. Entretanto, surgiu a oportunidade de haver um
concerto por aí, no dia 7 de março, vai ser
uma boa ocasião para nos encontrarmos!
Paulo Perdiz/MS
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CAROLINE FLACK

ELTON JOHN

Caroline teve um breve romance com o
príncipe Harry em 2009, porém a relação
nunca foi confirmada por nenhum dos dois.
O relacionamento mais recente da apresentadora foi com o tenista Lewis Burton. Caroline foi acusada de agredir o namorado o caso seria julgado em tribunal em março.

“Não posso cantar. Perdi a voz por completo”, afirmou
o artista. “Tenho que ir embora. Sinto muito”, acrescentou. após o concerto, recorreu à sua conta no Twitter
para, mais uma vez, se desculpar pelo sucedido. “Quero
agradecer a todos os que estiveram presentes em Auckland esta noite. Fui diagnosticado com uma pneumonia ligeira hoje, mas estava determinado a dar-vos
o melhor concerto que conseguia. Toquei e cantei até
a voz me falhar. Estou desapontado, muito chateado e
peço desculpa. Dei tudo o que consegui”, escreveu.

Créditos: DR

Caroline Flack, apresentadora de televisão
britânica, foi encontrada morta no seu apartamento, em Londres, no sábado (15). A anfitriã do reality show de namoro “Love Island”
e do concurso “X Factor” tinha 40 anos. A família confirmou a morte de Caroline e emitiu
um comunicado no qual pede o respeito da
imprensa “neste momento difícil”.

Em lágrimas, o artista, de 72 anos, acabou por revelar que lhe tinha sido diagnosticada uma pneumonia
ligeira e que a voz lhe tinha falhado por completo,
pelo que não pôde prosseguir com a atuação no estádio Mount Smart. Depois de ter sido auscultado por
um médico ainda cantou mais dois temas, mas viu-se
mesmo obrigado a abandonar o palco quando o concerto ia ainda a meio.

Em lágrimas por não poder continuar o espetáculo,
no final do concerto o artista recebeu uma forte ovação do público.

Esta terça-feira (18) Marco Paulo revelou numa entrevista ao Jornal da Uma, na TVI, que sofre novamente de um cancro. Quase 20
anos depois de ter superado um cancro no cólon, o cantor revelou
agora que lhe foi retirado um tumor maligno na mama.

A autora de ‘Someone Like You’ cantou
juntamente com a banda do casamento,
sendo esta a primeira performance pública
de Adele desde que perdeu 45 quilos.

Créditos: DR

TOZÉ MARTINHO

Tozé Martinho faleceu no passado domingo
(16), aos 72 anos. O seu trabalho, enquanto ator e argumentista, marcou a história da
ficção nacional nas últimas décadas, sendo
uma figura próxima dos portugueses e querida junto do meio artístico. Helena Laureano,
Jessica Athayde, José Carlos Pereira, Júlio Cesar e Ana Brito e Cunha foram muitas as figuras públicas que quiseram prestar uma última
homenagem a Tozé Martinho, cujo corpo foi
velado na Igreja da Ressurreição, em Cascais.
O funeral teve lugar na manhã de terça-feira
(18), no Cemitério Municipal da Guia.

Durante e entrevista, contou que a princípio desvalorizou os sintomas, apesar de ter sentido um caroço no peito. “Foi-me detetado
um tumor numa mama, debaixo do mamilo. Não liguei muito ao
assunto”, começa por dizer, revelando que acreditava que o cancro
da mama era um tipo de cancro que apenas as mulheres podiam
ter. “Nunca me passou pela cabeça que pudesse acontecer aos homens”, contou.
O artista revelou ainda que fará cinco sessões de quimioterapia,
de 15 em 15 dias e que, tal como há 20 anos, encontrou na fé o seu
refúgio. “A minha fé, o meu desejo de vencer mais esta batalha é
grande”, afirma, mostrando-se otimista. “Vou lutar com todas as
minhas forças, fazer os possíveis para corresponder aos tratamentos”. “No dia dos meus anos fui operado. Três horas de operação.
Foi-me tirado o peito direito. E foram logo rapidamente resolver
a situação. E agora estou a recuperar”, revelou ainda, adiantando
estar a ser tratado na clínica CUF Descobertas, em Lisboa.
Créditos: DR

Adele, a cantora vencedora de um Óscar.
esteve presente no casamento entre a ilustradora Laura Dockrill e Hugo White, guitarrista dos Maccabees.

MARCO PAULO

Créditos: DR

MUDANÇA

Por fim, no que respeita à sua vida profissional, Marco Paulo revela ainda ter agendado um concerto para o próximo dia 21 de
março e espera não precisar de o desmarcar. “Vou fazer todos os
possíveis para subir ao palco”, garantiu.

ESTREIA!
Parece que a relação entre Dakota Johnson e Chris Martin não é só sentimental,
como agora é também profissional. A
atriz de Cinquenta Sombras de Grey deu
um novo passo na sua carreira e estreou-se como diretora no último videoclip dos
Coldplay, banda britânica da qual Chris
Martin é o vocalista.
A colaboração de ambos no tema Cry cry
cry, que pertence ao álbum Everyday Life,
demonstra que a relação entre o casal atravessa uma fase de tranquilidade, depois de
uma breve separação no verão passado.
Dakota não esteve sozinha atrás das câmaras, tendo contado com a ajuda do diretor
Cory Bailey. O videoclip passa-se no Rivoli Ballroom, um popular salão de baile
de Londres dos anos 50, e conta a história
de um jovem casal, mostrando a evolução
da sua relação através da coreografia, dos
figurinos e da transformação física.
De lembrar que a relação de Dakota Johnson, de 30 anos, e Chris Martin, de 42, remonta a 2017, quando os dois foram vistos
juntos pela primeira vez. O cantor tem dois
filhos, Apple e Moses, fruto do seu anterior
casamento com a atriz Gwyneth Paltrow.

Créditos: DR
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Elton John viu-se obrigado a interromper um concerto em Auckland, na Nova Zelândia, na noite deste domingo (16), num momento em que lhe falhou a voz.
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LIGHTING
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NOVIDADES
A tecnologia não pára de nos surpreender. Agora, o Google Translate vai transcrever o
áudio que está a ouvir e devolvê-lo na língua materna do utilizador.
Numa altura em que o som tem cada vez mais importância na tecnologia lançada hoje em
dia, o Google Translate áudio acaba de se tornar uma realidade. Vai poder gravar uma pessoa a falar numa língua que não domina e perceber imediatamente o que está a ser dito.
Em boa verdade, são mais do que (só) traduções, isto porque o Google Translate áudio
vai também transcrever tudo aquilo que está a ouvir e apresentar o texto traduzido no
Uma nova funcionalidade ajuda quem usa a aplicação para caminhar à noite: o Google
seu smartphone.
Maps Lighting vai mostrar as ruas que deve evitar durante o caminho.
Depois dos últimos lançamentos da empresa, como a pesquisa por imagem, a Google
decidiu inovar ainda mais e elevar as traduções a um nível mais avançado e sofisticado. A nova funcionalidade poderá estar a chegar à aplicação, ainda que a Google ainda não
tenha confirmado a informação. O Google Maps Lighting deverá chegar sob forma de
O serviço deverá estar disponível já nos próximos meses e promete poupar muitas douma funcionalidade que pode ser ativada pelos utilizadores.
res de cabeça e horas em pesquisa de traduções.
Quem avançou a informação foi a plataforma XDA Developers, cujos especialistas trabalham, também, no desenvolvimento do Google Maps Beta.
Áudio gravado numa língua e escrito noutra
A grande vantagem do Google Translate áudio (que tem uma app para Android e iOS),
em relação a outros serviços, é a capacidade de entender e traduzir som. Isto quer dizer
que, no caso de estar a ouvir uma língua que não compreende, poderá pedir à app que a
grave e traduza no momento.

Em resumo, o Google Maps Lighting vai indicar quais as ruas a evitar durante caminhadas noturnas. Esses avisos serão feitos com base na pouca ou nenhuma iluminação que
essas ruas apresentam.

Ao que parece, a app irá assinalar as ruas mais iluminadas com a cor amarela, de forma
De facto, esta é a grande promessa da empresa e, simultaneamente, o maior desafio até a que o utilizador saiba por que ruas deve caminhar até ao seu destino—assim, evita
agora lançado. É que o Google Translate áudio garante conseguir traduzir e transcrever aquelas que têm pouca ou nenhuma luz.
um áudio em tempo (quase) real.
Esta é uma funcionalidade que se pode tornar muito útil para quem utiliza a aplicação
Na verdade, a funcionalidade já foi testada por alguns utilizadores e parece realmente para se deslocar a pé durante a noite. Resta saber se a mesma será oficialmente confirmada pela Google.
promissora.

19 MARCH | 7:30PM

SHOW & DINNER
MENU
CALDO VERDE SOUP
COD FISH WITH
POTATOS AND RAPINNI
FLOR DOIS SAMPLER

TICKETS & INFO
416-900-6692
722 COLLEGE STREET, LOWER LEVEL,
TORONTO FLORDOIS.CA
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Notaveis gigantones

A grande festa popular

A

Manuela Marujo

Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

O bloco “Berbigão de Boca” saiu à rua
no dia 14 deste mês dando o pontapé de
saída ao Carnaval de rua da cidade de
Florianópolis, na Ilha de Santa Catarina,
Brasil, uma semana antes da data oficial.
O nome do bloco vem da combinação de
berbigão - a iguaria mais apreciada pelos “manezinhos da ilha” (descendentes
dos açorianos que a povoaram) - e a alcunha Boca, de Paul Abraham, um dos
mais conhecidos foliões da cidade.

o Centro de Florianópolis acorreu
gente de toda a ilha, bem como do
continente, para assistir. Um dos lugares de passagem é tradicionalmente a verdejante Praça XV, com a sua figueira centenária majestosa. Enquanto se aguarda a
passagem do bloco carnavalesco, a praça fica
colorida com gente vestida de cores garridas
- uns enamorados a passear enlaçados, outros a correr atrás de crianças traquinas, os
mais idosos sentados nos bancos de jardim a
relembrar certamente cortejos passados.
Atravessei lentamente a praça, admirei
a catedral ao fundo com a sua escadaria
imponente, as fachadas bem preservadas
de alguns prédios coloniais, o mural gigante dedicado ao poeta Cruz e Souza na
parede do museu com o mesmo nome.
Este local de encontro dos catarinenses é
um pequeno oásis quando as temperaturas

elevadas se fazem sentir.
Passei junto ao Mercado Municipal para
conhecer um projeto recente – uma cobertura metálica em forma de renda em
homenagem às rendeiras de bilros da ilha
- que irá atrair turistas e outros visitantes. Entrar, porém, numa das esplanadas
do Mercado revelou-se desejo impossível
de concretizar. Uma multidão ruidosa, de
cerveja na mão, bloqueava todo o espaço.
Fui assistir ao cortejo, com hora prevista
de saída às 7h da noite, junto à antiga Igreja de São Francisco. Milhares de pessoas se
aglomeram naquela e nas ruas principais
por onde passa o cortejo. Apesar disso, a
sensação é que estamos em família. Ninguém empurra, se atropela ou rouba o
melhor lugar. Pelo contrário, alguém abre
um espaço e sugere a outra pessoa que dê
um jeitinho para deixar ver. Entre sorrisos
e palavras simpáticas, há sempre alguém
que explica a pessoas como eu, que não
conhece as figuras dos gigantones, quem
são os notáveis da cultura homenageados
desta forma popular. Este ano o boneco
Hernâni Hulk juntou-se aos mais de 40
que já faziam parte do desfile; por ter sido
Rei Momo da capital catarinense durante
33 anos e ter morrido há alguns meses.
Tive oportunidade de o conhecer de perto num Carnaval do Pântano do Sul, há 10
anos. Lembro-o gordo e bem-disposto,
como se quer um rei do Carnaval.
A música, as bailarinas – rainhas de outros Carnavais -, os elementos do Berbigão
de Boca, novos e velhos que se entregam
ao ritmo, são a chama que atiça todos os
outros que estão a assistir.
Este ano as camisetas usadas prestaram
homenagem à reabertura da Ponte Hercílio Luz, cartão-postal de Florianópolis.
Após trinta anos de trabalhos de recuperação, a primeira ponte, que ligou o continente à ilha, inaugurada em 1926, foi
reaberta no dia 30 de dezembro de 2019
com grande fanfarra para júbilo de todos
os catarinenses. Essa ponte permitiu, no
início do século vinte, uma transformação
cultural profunda. As pessoas começaram

Cobertura de renda

a circular com outra facilidade, aumentando a densidade populacional de Florianópolis, mas, em especial, circularam
revistas, jornais e ideias.
Eu gosto de Carnaval, uns dias no ano,
em que a liberdade de brincar é levada a
sério. Temos tão poucas oportunidades de
viver de modo espontâneo, de sermos nós
mesmos, sem filtros, que este período curto de uma semana representa uma lufada
de ar fresco.
É muito difícil não nos deixarmos contagiar e entrar no frenesim da dança. Há
uma alegria sincera nos rostos, um anseio
por festa e por momentos de total imersão
no espírito de Carnaval.
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
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COMMUNITY BREAD OVENS

Walking Peneda-Gerês National Park:
Community lifestyles in the mountain villages

When you visit the traditional villages of Portugal’s mountainous Peneda-Gerês National Park, it can feel as though you’re stepping back in time.
Until the 1960s, these remote villages had no need to lock their doors, nor did
they have electricity or indoor plumbing. To survive in these isolated places,
with harsh weather and geographical conditions and limited resources, working
in partnership with your neighbours is essential. While modern conveniences
have brought independence to the mountain communities, the bonds between
locals are strong, even if no one uses the communal bread oven anymore.
Although most of these villages are now connected to the wider world by
tarmac roads, this is only a relatively recent thing. Go back just 40 years and
instead of a 40-minute drive to the nearest town, the journey could take all
day, along worn stone roads. Longer still if you were doing this on foot rather
than by ox-drawn cart or mountain horse.
Many of the hiking trails through the Peneda-Gerês National Park follow the
former thoroughfares between villages – ancient stone paths that are often
lined with moss-covered stone walls and oak. Within the villages themselves,
although you will certainly see signs of modern life, the vestiges of a more
isolated lifestyle are still in evidence.

Soajo village has an interesting pillory in its central square, which serves
as a reminder of how outsiders were treated with suspicion in less certain
times. The anthropomorphic figure represents a man with a loaf of bread
on his head. According to local legend, a newcomer was only welcome
in town for as long as takes a freshly baked loaf to cool down (about an
hour). These days, of course, visitors are encouraged.

Créditos: DR

portugalgreenwalks.com

Bread was, and still is, a staple for the Portuguese diet, especially in self-sufficient communities. Most village cottages are tiny, with insufficient space
for a bread oven so another common practice in these tight-knit communities was to build a large oven for use by the whole village. The type of grains
and the low temperatures in these parts meant that even in the days before preservatives, a loaf could stay fresh for several days so families would
take turns to bake their bread for the coming days. The warmth from these
ovens would attract not just neighbours keen for a chat but also beggars
hoping for scraps and passing tradesmen or other travellers.

WATERMILLS

Créditos: DR

While the land around the mountain villages is not suitable for for large
scale agriculture – today it is manly used for rearing sheep and goats and
grazing cattle – the villagers built terraced fields in order to grow their
wheat and corn and other crops. Of course, in order to turn those grains
into flour, you need a mill. And without electricity, the best way to power
one is with running water. All villages had water mills, whether privately
or collectively owned, that served the local families.
In Parada, these are located above the community laundry, while in Soajo,
they are on a hill above the village. This uphill journey required transport
in the form of ox-drawn carts and you can see the grooves worn into the
stones on the way to the mills. Although no longer in use, the ingenious
system of levadas (water channels) that created sufficient power to work
the heavy grindstones is still visible.

COMMUNITY THRESHING AREAS
Back in the days when these mountain villages really were remote and
had to be self-sufficient in order to survive, the community spirit was
strong and resources were shared between local families. For example,
most villages built their grain stores (espigueiros) around a large flat rock
that was used as a communal threshing floor and deposit for various
crops throughout the year, according to a strict calendar. The villages of
Lindoso, Soajo and Parada are all fine examples of this phenomenon –
you’ll find 67 granite grain stores just in the area around Lindoso Castle.

VILLAGE LAUNDRY TANKS
Créditos: DR

Another shared facility that is common, not only in the Peneda-Gerês
National Park but in villages throughout Portugal, is the community laundry tank. Before the days when almost every household has a washing
machine, the village women would carry their load, piled into baskets
carried on the top of their heads, to the tank and exchange gossip and
jokes with their neighbours as they scrubbed away.

COMMUNITY POST BOXES
FREE WATER SUPPLY
You’ll also see public water fountains, again another meeting point before
homes had piped water. Even now, the householders of Lindoso receive
free water, albeit from taps within their bathrooms and kitchens instead
of the local Fonte da Tornada.

While not exactly an example of community lifestyles, you’ll see rows of old
plastic post boxes in village squares. In villages where there were no street
names or house numbers, and tiny passageways between clusters of cottages, it’s not surprising that the postal service was not right to the door.
These post boxes are still in use, sometimes for the daily local bread delivery,
which comes every day now that the community bread ovens are defunct.
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Terra Viva

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Sentimos que o nosso planeta se move,
porque os dias nos deixam ver o Sol, a
Lua e os astros desfilarem no firmamento. Aparentemente a sua velocidade é
lenta, apenas e só aparentemente, porque os diversos movimentos são de velocidades vertiginosas.

A

Terra tem vários movimentos - rotação, translação e ainda se desloca integrada no sistema solar no seu mo-

vimento em torno do centro da Via Láctea.
O movimento giratório do nosso planeta
sobre si próprio, que é conhecido por rotação, tem uma velocidade de 1.674Km por
hora. É esta rotação que nos dá os dias com
24h, mais precisamente, 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos, medidos
na linha do equador, que tem um perímetro
aproximado de 40.075Km. Para se perceber
em que sentido a Terra roda sobre si própria,
imaginemos que se observa o planeta a partir do espaço exterior: para um observador
nessa situação, este veria a Terra rodar da
sua esquerda para a sua direita.
Translação - A Terra roda em volta do
Sol à velocidade de cerca de 107.208Km
por hora, demorando 365,25 dias a percorrer os 930 milhões de Km de uma volta

Créditos: DR

Velocidade vertiginosa
completa. Como o eixo de rotação é inclinado, durante a volta, a exposição dos
hemisférios à radiação solar vai variando,
sendo esse o mecanismo responsável pelas
estações do ano. De notar que essa órbita
não é um perfeito círculo, mas sim elíptica e além disso excêntrica, sendo a maior
distância apelidada de Afélio, com 152,1
milhões de Km que se verifica nos primeiros dias de julho, e a distância mais próxima da nossa estrela apelidada de Periélio,
com 147,1 milhões de Km que acontece
nos primeiros dias de janeiro.
O movimento de translação de todo o
sistema solar em volta do centro da Via
Láctea (a nossa galáxia) tem uma velocidade de cerca de 903.600Km por hora,
calculando-se que demorará cerca de 225

a 250 milhões de anos a dar uma volta
completa (ano galáctico).
Resumindo, rodamos sobre nós próprios a 1.674Km por hora, rodamos à volta
do Sol a 107.208Km por hora e ainda vamos a viajar à volta da Via Láctea à incrível
velocidade de 903.600Km.
Vivemos, no entanto, iludidos que tudo
é mais ou menos estável e lento. Como não
sentimos não percebemos a velocidade
vertiginosa a que viajamos no Universo.
Se, de vez em quando, pensarmos nestes
números entenderemos melhor a nossa insignificância, mas também constataremos
a nossa sorte e a beleza fantástica da Terra
e do cosmos, respeitaremos e admiraremos
duma forma mais intensa a vida e a natureza.

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

Celebramos o amor no PCCM com Jorge Ferreira
Festejamos mais um aniversário da
Casa do Alentejo com a Gala de Fado
Reencontramos um grande
ator português – Carlos Areias
Vibramos com a música nos

Luso Life Beat Concert Series
Vamos ao cinema no

Toronto Black Film Festival
Admiramos a beleza e novidade no

Toronto International Autoshow
Discutimos os temas da atualidade no Roundtable

E assistimos ao documentário
A Rebentação de Paulo César Fajardo

Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235

Rogers Digital 129
Rogers Cabo 12

Shaw 646

/camoestvofficial

camoestv.com
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Encontrada em águas doces, a clorela foi descoberta pelos japoneses e é uma alga
microscópica altamente enriquecida por clorofila. Para além disso, possui um elevado valor nutritivo, sendo rica em proteína vegetal, fibras, vitaminas do complexo
B e carotenoides entre os quais luteína e ß-caroteno. Possui ainda uma variedade
importante de minerais como o ferro, vitamina C e B12 e de ácidos gordos ómega-3.
Os benefícios do seu consumo são, como podem imaginar, imensos. Vamos a alguns
exemplos!
Fortalecimento da imunidade

Créditos: DR

O superalimento
Clorela
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fram de deficiências vitamínicas e evitar a anemia perniciosa: é aqui que entra a clorela.
9 g por dia desta alga podem ajudar a suprimir a necessidade desta vitamina!
Cuidados a ter
Apesar de todos os benefícios mencionados, o consumo de clorela não é aconselhado
a grávidas, lactantes, crianças menores de 12 anos e a pessoas que têm intolerância a
fenilalanina.
Onde comprar

Hoje em dia já é bastante simples encontrar clorela: está disponível em lojas e mercados
A clorela tem a capacidade de atuar contra os radicais livres que existem no nosso orgade produtos naturais e também em websites que vendem suplementos alimentares, sob
nismo, impedindo que ocorram modificações no ADN das nossas células. Com propriea forma de cápsulas, comprimidos ou pó.
dades imunoestimulantes, antivirais, antifúngicas e anticancerígenas, este superalimenExperimentem esta receita de pesto de Clorela, que podem servir como acompanhato contribuiu positivamente para os processos de cicatrização e prevenção de doenças.
mento em bruschettas, massas, risotos ou saladas! É delicioso!
Grande aliada no ganho de massa muscular
Pesto de Clorela
Isto porque, como foi dito anteriormente, é extremamente rica em proteína. Se querem
desenvolver os vossos músculos já sabem: incluam esta alga na vossa alimentação em O que precisam:
conjunto, é claro, com vegetais, leguminosas e grãos integrais.
• 2 chávenas de manjericão fresco
• 1 colher de sopa de clorela
Níveis elevados de clorofila
• 1/2 cabeça de alho
E por falar em vegetais: já sabemos que a clorofila é responsável pela pigmentação es- • 1/4 de chávena de azeite
verdeada dos mesmos. Acontece que poucos sabem, no entanto, em que é que isso pode • 1/2 de chávena de queijo parmesão
contribuir positivamente para a nossa saúde. Esta alga, sendo dos alimentos com maior • 1/4 de chávena de pinhões, nozes ou castanhas
concentração deste composto, é então capaz de fortalecer o sistema circulatório, con- • 1 colher de sopa de sumo de limão
tribuir para a absorção de ferro e oxigénio, reduzir o risco de anemia e eliminar as toxiComo fazer:
nas do dia a dia do nosso corpo. Para além disso, a clorofila possui uma ação cicatrizante
e propriedades antibacterianas.
Apenas necessitam de colocar a clorela, o manjericão, o alho e o azeite num liquidificador e bater até obterem um puré. Torrem levemente os pinhões no azeite e, de seguida,
Excelente opção para quem segue um regime vegan ou vegetariano
adicionem-nos, juntamente com o queijo e o sumo de limão ao puré, batendo novaQuem segue este tipo de alimentação pode ter alguma dificuldade em encontrar fontes mente até ficar homogéneo.
de vitamina B12, já que este nutriente está maioritariamente presente em carnes, peixe, Bom proveito!
Inês Barbosa/MS
ovos e produtos lácteos. Assim, a suplementação torna-se essencial para que não so-

Despertar não é cair, é voar
Adriana Marques
Opinião

Passando pela timeline das minhas redes
sociais, me deparei com a foto em preto
e branco do ator consagrado como o melhor de 2020 pelo Óscar, Joaquin Phoenix,
e sua noiva, a atriz Rooney Mara, sentados numa calçada comendo um cachorro-quente vegano, olhando um para o
outro com sorrisos largos. Seria apenas
uma foto bonita não fosse por um “pequeno” detalhe: ele se recusou a ir à festa
pós-Óscar para comemorar a premiação
com sua noiva de forma nada convencional, demonstrando todo seu desprendimento em relação a status e aos flashes
das câmeras que estampariam revistas,
jornais e websites do dia seguinte.

T

alvez essa atitude tenha chamado
ainda mais a atenção do mundo, o
que, inclusive, pode ter sido a intenção do ator - demonstrar a desconstrução
da ideia de correr desenfreadamente em
busca da aprovação alheia em detrimento
daquilo que realmente se é e se quer fazer.
As pessoas, geralmente, querem se sentir significantes e, principalmente, nesse
mundo da arte onde o ego é muito presente, elas precisam ser o centro das atenções,
estar sempre em destaque e não serem
esquecidas pelo público. É uma paranóia!
Talvez seja até por isso que muitos desses
artistas não aguentam a pressão e acabam
por se envolver, como válvula de escape,
com substâncias que lhes dêem alívio.
Estou apresentando todo esse cenário
porque ele me fez refletir sobre mim mesma, sobre os outros, sobre a sociedade e o
mundo que estamos vivendo. Comecei a
fazer um paralelo com a necessidade de
estar o tempo todo conectada, postando, marcando presença nas redes sociais

como se só a minha existência fosse possível se mostrasse a comida que estava
comendo, as pessoas que estavam comigo, a roupa que estava vestindo, o país
que estava visitando, e, acima de tudo,
como era uma pessoa rodeada de amigos! Com essa percepção, comecei a sentir um senso do ridículo tão grande! Me
questionei: por que as pessoas estão nesse
ritmo, nessa disputa de quem é mais feliz
nessa vitrine? Que necessidade é essa de
se colocar em evidência o tempo todo?
Com essas reflexões e questionamentos
me deparei com… um imenso vazio. Um
vazio que se tenta preencher com essas
fantasias quando o nível de maturidade
ainda não consegue lidar, não consegue
resolver. Então me vi uma criança olhando para uma vitrine e enquanto passava a
minha timeline, via outras crianças travestidas de personagens adultas.
Foi bem chocante! Fiquei dias sentindo
como se não tivesse chão. Onde iria me
apegar? Por um instante, por um insight,

estampou-se em minha mente: “ajustes
são necessários”. Nessa hora, alguém poderia sugerir o apego a uma religião, mas
eu estaria trocando seis por meia dúzia,
um apego pelo outro. Arriscado. Religiosidade, a meu ver, não pode ser tapa-buraco. Então, decidi que era hora de me
desconstruir para poder me reconstruir.
Comecei por me olhar, analisar o que
precisava ser aparado e reparado, quais
os vícios de comportamentos que me impediam de progredir, a que tipo de ilusões
eu estava me apegando. E esse conflito
existencial é um tanto quanto doloroso.
Como eu disse, a sensação é de que o chão
já não mais existe, um cair sem fim.
Por outro lado, quando se tem consciência de que estamos enfrentando um
conflito necessário, essa queda adquire
uma outra conotação: representa a oportunidade de sentir o prazer de voar e apreciar a jornada para um novo despertar.
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Palavras cruzadas

Sudoku
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3

11

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.

8
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2
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Jogo das 10 diferenças

10

4
6
8
Horizontais

Verticais

1.
4.
6.
7.

2. Perceber (som, palavra) pelo sentido da
audição;
3. Elevar-se do chão por impulso dos pés e
das pernas;
5. Dizer quem é; determinar ou comprovar a identidade de (algo, alguém ou de
si mesmo);
10. Imprimir grande velocidade ao deslocamento do corpo, pelo contato rápido
dos pés ou das patas com o solo;
11. Voltar ao lugar de onde partiu; regressar;
12. Ocupar o espaço de; ser o conteúdo de;
tornar(-se) cheio;
13. Esforçar-se por achar ou descobrir (alguém ou algo).
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MOSTARDA

ALHO

CANELA

BAUNILHA

AÇÚCAR
MENTA
AZEITE
COENTROS

Culinária por Rosa Bandeira

Filhoses
Ingredientes:

Modo de preparação:

Para a massa
• 200ml de água
• 250grs de farinha de trigo
• 1 colher de sopa de manteiga
• 1 colher de sopa de banha de porco
(ou margarina)
• 3 ovos
• 1 colher de chá de fermento em pó
• 1 pitada de sal
• Óleo pra fritar

Ferver a água com a manteiga, a banha e
o sal. Em seguida acrescentar a farinha de
uma só vez e misturar com uma colher de
pau. Retirar do fogo e continuar a misturar
até que a massa fique numa bola consistente. Deixar arrefecer.

Para a calda de açúcar
• 250grs de açúcar
• 125 ml de água
• 1 pau de canela

VINAGRE
GENGIBRE
LOURO

CEBOLA

PIMENTA

ALECRIM

CHILI

Colocar na batedeira na velocidade mínima
e, enquanto bate, adicionar um ovo de cada
vez. Quando a massa estiver homogénea,
aquecer o óleo numa frigideira funda.
Fazer bolinhas de filhós com a ajuda de
duas colheres e adicionar ao óleo, quando
este estiver quente. Deixar fritar até que
cresçam de volume e fiquem douradas, escorrer em papel absorvente.
Fritar poucas filhoses de cada vez, para que
possam crescer sem se colarem umas nas
outras.

Créditos: DR

Ter parte em; partilhar;
Exprimir por meio de palavras;
Não aprovar; recusar algo;
Tornar compreensível; esclarecer, elucidar, explicar;
8. Vingar uma agressão com outra maior,
mais violenta; responder;
9. Movimentar-se no espaço de uma parte mais alta para uma mais baixa;
14. Dar ou adquirir forma correta ou melhor; consertar(-se);
15. Fazer ficar ou ficar gordo; tornar(-se)
gordo;

Para fazer a calda de açúcar, colocar os ingredientes num tacho e deixar ferver até
reduzir a uma calda grossa. Regar as filhoses com a calda ou passar no açúcar misturado com canela em pó.
Bom apetite!

,OURO
LEÃO
D

RESTAURANTE BAR

leaodouro.com | 905.566.5326
920-A Dundas St, E. Mississauga

www.mileniostadium.com
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LEÃO 22/07 A 22/08

CARNEIRO 21/03 A 20/04
Durante este período o seu espírito
de iniciativa poderá entrar em confronto com aspetos previamente estabelecidos e consolidados deste há muito na sua
vida profissional. Desenvolva a disciplina
e perseverança e aceite a ajuda de pessoas
mais velhas que com a sua experiência ajudarão a alcançar os seus objetivos.

Esta é uma altura em que se sentirá renascer num ambiente de paz e
tranquilidade. Estas sensações poderão surgir-lhe através de alguém que conheça durante uma viagem a algum local que sempre
ambicionou visitar. A influência dessa pessoa será grande, até porque lhe proporcionará sensações e descobertas novas.

VIRGEM 23/08 A 22/09

TOURO 21/04 A 20/05
Este é um momento de inspiração
e de maior generosidade. Sente
vontade de ajudar as pessoas que necessitam do seu apoio e de trabalhar em função do amor universal. Está com tendência para idealizar os outros, o que lhe pode
trazer futuras desilusões. Procure distinguir a fantasia da realidade.

Nesta semana sentirá como que um
novo fôlego, que lhe trará também
alguma tensão e ansiedade pois quererá fazer tudo ao mesmo tempo. É uma boa altura
para aplicar todo esse excesso de energia a
fazer exercício físico aproveitando também
para organizar e participar nas brincadeiras
das crianças da família.

Poderá ter nestes dias oportunidade de mostrar aos outros as suas
verdadeiras qualidades e capacidade de
ação. Apesar de ser, nesta altura, bom para
si dedicar-se a alguma atividade física deve
evitar exigir demais do seu corpo. Não seja
impulsivo e impaciente, pois isso poderá fazê-lo correr riscos.

Durante este período é possível
que esteja mais sensível às energias e humores das pessoas que giram à
sua volta, uma vez que o seu lado emocional está destacado. A sua vida amorosa
está neste momento favorecida, pelo que é
possível que inicie agora uma nova relação,
ou simplesmente aprofunde a já existente.

Durante este período terá um grande desejo de se rodear de beleza em
todos os aspetos do seu quotidiano, tudo o
que envolve o seu dia a dia tem de transpirar
harmonia. Os assuntos que tenham que ver
com deslocações, pequenas viagens, contactos com os outros ou com energia mental
serão resolvidos com maior desenvoltura.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Devido ao facto de a sua energia
mental estar elevada, este é um
bom momento para desenvolver trabalhos
intelectuais. Comunicará o que pensa de
maneira frontal, determinada, argumentando de forma convincente. Não deverá
querer impor aos outros de forma egoísta
as suas ideias e opiniões.
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CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

CARANGUEJO 21/06 A 20/07
Momento em que se sentirá muito bem. Tanto a nível social como
profissional tudo lhe irá correr bem. Bom
relacionamento com as pessoas em geral.
Vai tentar fugir da rotina criando projetos
e novo modo de vida. Vai querer aproveitar para reestruturar os seus hábitos como
fuga à rotina.

Soluções

Esta é uma altura em que a sua
personalidade, espírito criativo e
conceitos de beleza e estética estarão mais
acentuados. A sua atitude aberta e afetuosa
e a forma de exprimir os seus sentimentos,
conquistará simpatias e novas amizades
que poderão dar origem a relacionamentos
futuros mais profundos e intensos.

BALANÇA 23/09 A 22/10

GÉMEOS 21/05 A 20/06
Trata-se de um momento emocionalmente muito intenso em termos
interiores e a nível da relação a dois. Uma
mudança profissional poderá ocorrer nesta
altura que poderá trazer resultados frutuosos no futuro. Aproveite para transformar
uma dada situação ou resolver assuntos que
não tenham ficado totalmente resolvidos.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
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Buy tickets at LiveNation.com, Ticketmaster.ca, or at the Scotiabank Arena box office
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PEIXES 20/02 A 20/03
Ao longo desta semana sentirá
uma forte atração pelo exótico e
por tudo o que saia da rotina, o que poderá
levar a alguns excessos alimentares e nas
suas relações. Terá necessidade de se sentir
livre para realizar o seu trabalho e as novas
tecnologias terão a sua atenção pelas potencialidades que representam.

Amigos do Lomba da Maia
10th Anniversary

ramazzotti.com
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SAT
may

09

18

SAT
APR

Mother's Day Dinner & Dance
featuring

Starlight Band

ALL DATES, ACTS AND TICKET PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. TICKET PRICES SUBJECT TO APPLICABLE FEES.

For more information or to Reserve your tickets please call us (905) 891-7777
1036 Lakeshore Rd. E., Mississauga | oasisconvention.com
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Agenda comunitária

Classificados

Dept. of Spanish and Portuguese `
(University of Toronto)

WINTER STATIONS 2020

English-Portuguese Speakers Needed

We are currently recruiting bilingual English-Portuguese speakers to participate in a
research study on speech acquisition. Participation 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 Portuguese 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 interested in participating, please write to anabela.
rato@utoronto.ca to book an appointment.

MEDIA GROUP INC

Profissionais
de Televisão
operadores de câmera, editores de vídeo
e apresentadores.

Envia o teu curriculum vitae para:
info@mdcmediagroup.com

Casa dos Açores do Ontário

February 17 – March 30, 2020 | 12:00 AM – 11:59 PM
Woodbine Beach, 1675 Lake Shore Blvd E

Carnaval

1136 College St
Sábado, 22 de fevereiro
Informações: 416 603 2900

FREE

Arsenal do Minho

Winter Stations is an international competition and exhibition that receives
design submissions from around the world. Each year, the winning
installations transform the unused lifeguard stations along Woodbine
Beach into whimsical works of winter art.

XXIII Festival de Concertinas
e Cantares ao Desafio

1263 Wilson Ave, Local 183
Sábado, 22 de fevereiro, às 18h30
Informações: 416 989 6484/ 647 523 4664

For more information, visit the Winter Stations website!

Paróquia de Santo António
Danças de Carnaval
à moda da Ilha Terceira

`

1037 Bloor St W
Sábado, 22 de fevereiro, às 19h30
Informação: 416 536 3333

Agarre esta oportunidade
Se está à procura de emprego, então talvez
este seja o emprego para si. Somos Viana
Roofing, temos disponível uma vaga para
instaladores de chapa quinada e painéis de
alumínio em telhados e paredes. Somos o
seu futuro, ligue-nos já! Aceitamos com
ou sem experiência, oferecemos formação,
fornecemos ferramentas e transporte.
Salários e benefícios competitivos.

Ligue já para 416-763-2664 e fale com
os responsáveis da área do metal.

Casa da Madeira

Carnaval Madeirense

Opportunity

1621 Dupont St W
Sábado, 22 de fevereiro, às 18h
Prémios para os melhores mascarados
Informação: 647 781 3856/ 416 686 2851

Looking for a job, then this is for you. We are
Viana Roofing, we have positions for installation of sheet metal and panels. Give us
a call, with or without experience. Training,
tools and transportation provided.
Competitive wage pay and benefits.

Graciosa Community Centre
Baile de Carnaval

279 Dovercourt Rd
Sábado, 22 de fevereiro
Informações: 416 533 8367

Please call 416-763-2664 to speak to
someone in the metal division.

Grupo Folclórico Pérolas
do Atlântico
Festa de Carnaval

1136 College St, Casa dos Açores
Sábado, 22 de fevereiro, às 18h
Haverá petiscos à venda e sorteios

Asas do Atlântico
Baile de Carnaval

1573 Bloor St W
Sábado, 22 de fevereiro
Atuação de Tony Silveira
Prémio para a melhor fantasia, criança e adulto
Informação: 647 771 4818/ 416 532 8154

PCCM

Baile do Continente

53 Queen St N
Sábado, 22 de fevereiro
Atuação do conjunto Mexe-Mexe e do
rancho PCCM. Informação: 905 286 1311

THE TRINITY BELLWOODS FLEA
- WINTER MARKET
February 23, 2020 | 11:00 AM – 6:00 PM
The Great Hall, 1087 Queen St. W.
FREE
Swing by and check out NEW vendors and artisans, sample and snack on
delicious local eats and to die for sweet treats.

Looking for full-time workers
– wood sander and staining
Job description: to sand and prepare
material for the spray booth. Previous
experience is an asset and traing will
be provided. We offer health insurance
benefits. Salary $16/hour – may increase
with experience

Contact: Carlos 416 220 9514
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca
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2020

TERRAIN AWD ELEVATION EDITION

STAND OUT

FROM THE CROWD

LEASE FOR $188
BI-WEEKLY,
THAT’S LIKE

94 0 1

$

WITH

WEEKLY

$

AT

DOWN PAYMENT 1

%

FOR 48 MONTHS

+ STEP UP TO DENALI AWD
+ PRO-GRADE PACKAGE WITH PANORAMIC SUNROOF AND LEATHER SEATING FOR ONLY $15/WEEKLY

ELIGIBLE COSTCO MEMBERS RECEIVE

COSTCO
MEMBER

PRICING

+ 500
COSTCO SHOP CARD*

ON SELECT 2020 MODELS

BOLD FEATURES. INCREDIBLE VALUE.
GMC PRO-SAFETY

TECHNOLOGIES:

• AUTOMATIC EMERGENCY BRAKE
• FORWARD COLLISION ALERT
• LANE KEEP ASSIST WITH LANE
DEPARTURE WARNING

19” GLOSS BLACK
ALUMINUM WHEELS

BLACK EXTERIOR ACCENTS

ALL-WHEEL DRIVE

GET ALL THESE FEATURES PLUS
• STANDARD REMOTE START

• HEATED FRONT SEATS

• STANDARD APPLE CARPLAY™ & ANDROID AUTO CONNECTIVITY

Tony Carvalho | cell: 416-275-1417 | tcarvalho@applewoodauto.com
3000 Woodchester Drive, Mississauga | 905-828-2221 | 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-transferable Authorization Number; (2) Present the Authorization Number to a participating dealer; (3) Retail purchase, finance or lease an eligible new or demonstrator in-stock 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.

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

GILBERT LOPES

DANIELA DE MEDEIROS
Rep. Vendas
416-731-4280

Rep. Vendas
416-616-5484

JUST LISTED!
31 Carter St Bradford, asking $859,000

FOR SALE
Keele/Rogers

Casa Nova

www.soldbygil.com
416-427-7645

RUI RAMOS

FERNANDO FERREIRA
FernandoFerreira.ca
416-528-4724

DUFFERIN AND DUPONT CONDOS
“Galleria On The Park“

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

FOR RENT
$2,500
4 quartos, 5 casas de banho. Tudo moderno,
linda cozinha, escritório na frente, cave acabada com grande saída para o quintal. Quarto
para vinhos com temperatura controlada e
prateleiras em mahogany, ginasio, área de festas. Alarme, câmaras, automatisação em toda a
casa, electrodomesticos, boa área, em oakville
Nested on a quiet street. Completely renovated. Features include 9 ft smooth ceilings on main ﬂ w/ led
pot lights thru-out. Grand entrance foyer w/ porcelain
tiles, espresso oak staircase,open concept living/
dining w/ hardwood ﬂoors, custom kitchen , center
island, maple cabinets w/ quartz counters, updated
washrooms w/ quartz counters, stone front, interlocking walkway and concrete patio in yard. Fully fenced
for privacy.
149 Oakcrest Dr, Georgina

College and Margueretta

Para toda a informação sobre os condos “Galleria On The Park“ - preços, planos, andares,
facilidades de uso, pagamentos e muito mais
informações - contacte-me
CONDO FOR SALE

Be the ﬁrst to live in a fully renovated 3 bedroom
house. Open concept living and dining with a
huge eat in kitchen, 3 big bedrooms, Laundry
and 2 parking spots.
Call Daniela for more information 416-731-4280

FOR SALE
Jane & Lawrence
Separada de um lado. 3 quartos, garagem,
cave acabada, com entrada separada. Em boas
condições
Casa Nova

LD
O
S

Beautiful 3-bedroom with w/o 2-bedroom basement
in the ever growing keswick. Minutes to big box shopping & 404, also close to lake simcoe for ﬁshing in the
summer/winter/ tenants can stay or move.

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

4 quartos – 5 casas de banho

2 quartos, 2 casas de banho, um enorme terraço
com vista para sul

