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1. Resumo político da semana
2. Análise do editorial do Milénio Stadium
3. Os seguros, as seguradoras e os segurados 
 – os critérios; as proteções; os preços; 
 as fraudes e os interesses.
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Manuel DaCosta
Editorial

The Insurance Business

Another trip down highway 400 in the middle of hundreds of 
cars fighting for space that doesn’t exist. This is the world we 
live in where the car predominates the method of transpor-
tation because of an ineffective public transit system. Every 
day hundreds of accidents happen which will be repeated on 
a daily basis because of frustration and lack of driving abilities 
which dominate our daily commutes. Billions of dollars each 
year are spent on damage to cars, lost time and a constant 
procession to the court system by personal injury lawyers 
who are litigating against anyone in sight. In the end who pays 
for the cost of having the privilege to drive? The drivers, of 
course, even if most may think that it’s an insurance company. 

The word “insurance” conjures images of protection in a 
chaotic world. In fact, insurance only applies to our lives if 
we take steps to protect ourselves. Insurance is a business 

practiced by faceless companies whose only interest is to charge 
as much as possible to fill the coffers for shareholders and to gen-
erate as much commission as possible for those who peddle their 
products. Supposedly, insurance is a practice or arrangements 
by which a company or government agency provides a guaran-
tee of compensation for a specified loss, illness or death in re-
turn for payment of a premium. This of course is dependent on 
your behavior and adherence to high personal standards so that 
you don’t breach the conditions of your insurance policy. People 
should always remember that insurance is a contract between 
you and a company. The contract is written by sophisticated 
lawyers for the sole purpose of protecting the insurance com-
pany and you as the consumer have no input into the wording 
of the contract. It’s a one-sided document stripping you of all 
rights to balance the obligations. 

The average insurance policy in Ontario costs $1,920.00 per 
year compared to the Canadian average $1,320.00. Ontario has 
the highest costs in Canada and some of you may wonder why. 
The population demographics dictates the amount you pay based 

on where you live, the colour of your skin or your gender. These 
conditions are carefully monitored by companies and costs are 
adjusted on a yearly basis. Every year as you renew, the shock 
of an increase sets in but remember the upsurge of insurance 
rates based on world events and not necessarily on your person-
al record. In 2019, losses by car insurance companies in Canada 
reached $1.3 billion. 

Insurance companies spend billions in advertising showing 
idealist conditions of your protection at reasonable costs where 
company representatives interact with consumers. In fact, you 
never meet these people but only and independent “Broker” 
who you often berate because your insurance has gone up. What 
is a “Broker”? Brokers are sophisticated shoppers who repre-
sent a number of companies and get paid commissions with your 
money. They will go to a “grocery” store and the good ones will 
look for the best potato at the most reasonable cost if they have 
integrity. Others will give you a rotted potato at the highest cost 
because the financial compensation is higher. Choosing well can 
save you thousands of dollars in a shrinking market where com-
panies don’t really care if they have you as a client. 

The amalgamation of insurance companies is creating megacar-
riers spread worldwide who base their returns on how much they 
can make on you. Remember they don’t care about you. Con-
sumers have contributed to the rise of premiums by supporting 
fraudulent actions by repair garages, towing companies and sta-
ging of car crashes. In the end you pay companies which are pro-
tected by governments and sophisticated lawyers and the upward 
spiral of costs appears to have no end. Fraud costs in Ontario are 
$1 billion per year. But there is a comfort in governments promis-
ing cuts in insurance rates. Both the previous and current govern-
ments committed to a 15% reduction in insurance rates. Really? It 
will never happen, false promises to win elections on things that 
exist to protect us in shameful and it is no wonder that the pub-
lic has no trust in the empty words of elected officials, insurance 
companies and those who represent them. 

Insurance is how you choose to protect yourself. The false en-
gagement of others is a forced necessity for their benefit. 

Still driving on highway 400 at 20km/hour on a road designed 
for 100km/hour. 
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Most expensive
rates for car insurance in the 416

Cities in Ontario with the 
most expensive 
car insurance 

$2,590 Etobicoke
North York

North York

Toronto
Etobicoke
North York
York

Scarborough

Scarborough

Scarborough

M9V, M9L, M9M
M3N

CommunityPremium Postal Code

M2R, M3H, M3J

M6H
M6L, 69R, M9W
M3K, M3M
M6M, M6E

M1J

M1B, M1X

M1K, M1S, 
M1T, M1V

1.  Brampton  $2,494 
2.  Vaughan  $2,128 
3.  Mississauga  $2,086 
4.  Richmond Hill  $2,033 
5.  Toronto  $1,948 
6.  Markham  $1,943 
7.  Pickering  $1,714 
8.  Whitby  $1,673 
9.  Hamilton  $1,670 
10. Ajax  $1,651

$2,478Least expensive 
rates for car insurance in the 416

$1,747 Toronto

North York

Toronto

M4K, M4Y, M5G,
M5H, M5J, M5K,
M5V

CommunityPremium Postal Code
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M5N, M4G, M4N

M4S, M4T, M4V,
M4W, M5P

$1,533

$2,325

$2,280
$2,249
$2,246

Estimated premiums as determined 
by Kanetix.ca’s InsuraMap.
Rate estimates are based on a 
35-year-old driver of a 2015 Honda Civic 
with a clean driving record.
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According to some Canadian media, 
auto insurance rates in Ontario are in-
creasing by as much as 11 per cent this 
year. They say that the Financial Ser-
vices Regulatory Authority of Ontario 
has “given the green light to increases 
in automobile insurance premiums for 
some 20 insurance companies in the 
province, with some insurers approved 
to increases rates by just over 11 per 
cent and others by around 10 per cent”. 
However, Insurance Bureau of Canada 
ensures that “only one insurance com-
pany received approval”.

Every year Ontario drivers pay a lot 
for auto insurance and the fact is that 
the province has one of the lowest 

accident and death rates in the country. 
Milénio Stadium knows that the average 
cost of auto insurance in the province is 
among the most expensive in the country. 
Actually Ontario has the second highest 
average cost of auto insurance ringing in 
at $1,505. The highest average is in British 
Columbia - $1,832- and the lowest insur-
ance costs belongs to Quebec - $717.

Beyond this, Ontario Trial Lawyers 
Association claims that Ontario drivers 
overpaid billions of dollars in premiums 
and are subsidizing lower insurance rates 
for the rest of Canada. Milénio Stadium 
spoke with Insurance Bureau of Canada 
and Pete Karageorgos, director, consumer 
& industry relations, secures that some of 
the latest news are not true.

Milénio Stadium: Why is auto insurance 

going to increase 11% in Ontario? But ac-
cording Financial Services Authority of 
Ontario the increase in auto premiums 
is only for 20 insurance companies in the 
province. Can you please comment?

Insurance Bureau of Canada: Only one 
insurance company received approval rate 
increase just over 11%. That company repre-
sents a very small market share, specifically 
1.12% of the entire Ontario drivers. For all in-
surers the rate adjustment is just 1.56%.
Ontario’s auto insurance providers are fo-
cused on working with the provincial Gov-
ernment to reduce premiums in a respon-
sible way while ensuring drivers have the 
coverage they need and want. 
In fact, auto insurance earned premiums 
across Ontario for the five years (2014 to 
2018) have only increased by 6.8%, while 
claims costs have risen 22.1% over the 
same five years.

MS: A new report from Ontario Trial Law-
yers Association claims that Ontario driv-
ers overpaid billions of dollars in premiums 
and are subsidizing lower insurance rates 
for the rest of Canada.
IBC: Insurance Bureau of Canada rejects 
the false Lazar report. This is not the first 
time personal injury lawyers have paid Dr. 
Fred Lazar, a professor at York University, 
to try to thwart progress being made to im-
prove Ontario’s auto insurance system. As 
recently as 2019, Lazar was paid to prepare 

a report on insurance revenues for a cam-
paign by trial lawyers in Newfoundland 
and Labrador, where the provincial insur-
ance regulator later excluded its findings. A 
number of actuaries criticized Lazar’s 2018 
report for cherry-picking data to perpetu-
ate personal injury lawyer’s false narrative 
around profits.
Insurance Bureau of Canada (IBC) and its 
members remain focused on improving 
the auto insurance system for all consum-
ers in Ontario.

MS: Fraud costs Ontario drivers alone 
over a billion dollars every year. IBC and 
CANATICS will combine efforts from 
now on, how will this work in practice?
IBC: Insurance fraud is a billion-dollar 
societal problem that leads to higher pre-
miums, wasted resources and the victim-
ization of consumers. Bottom line: when 
they cheat, you pay. Addressing fraud is 
critical issue the industry is addressing.
As insurance crime becomes increasingly 
sophisticated, our industry’s approach to 
detecting, deterring and disrupting fraud 
must evolve. Today, responsibility for fraud 
resides with many different groups, making 
coordination and collaboration difficult. Af-
ter extensive discussion, the industry found 
that providing anti-fraud services through 
a single entity would be the most effective 
way to manage and deliver them.
The changing insurance landscape war-
rants a dedicated effort for fighting P&C 

insurance fraud. A single entity, devoted to 
leading our industry’s anti-fraud strategy 
will ensure improved collaboration and 
coordination of the industry’s efforts to 
detect, suppress, and deter fraud. 
IBC and CANATICS continue to work 
together to create this new single entity.

Joana Leal/MS

“Only one insurance company
received approval rate increase just over 11%”

Pete Karageorgos
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Seguros no Ontário
“O futuro vai trazer mais do mesmo” - Fernando Rio 

Tem mais de 30 anos de serviço na área 
dos seguros. Viu acontecer a transforma-
ção do mercado e dos modelos de negó-
cio neste ramo. Nem sempre para melhor. 
Fernando Rio é um profissional que tenta 
remar contra a maré, procurando servir os 
seus clientes da melhor forma possível. 
O mais difícil é quando não é possível e 
tem de explicar o inexplicável a um clien-
te. Nesta entrevista concedida ao Milénio 
Stadium, Fernando Rio, vice-presidente da 
empresa Humberview - Insurance Brokers, 
deixa-nos algumas pistas para entender-
mos o que está por detrás do aumento dos 
prémios de seguros. Deixa também a con-

vicção de que só com uma profunda mu-
dança de mentalidades a situação poderia 
melhorar no futuro. Ou… talvez não.

Milénio Stadium: Como profissional na 
área de seguros há já bastantes anos, o 
que pode dizer-nos sobre o que mudou 
neste mercado?  

Fernando Rio: Se for comparar a indústria 
de seguros de há 30 anos atrás, quando 
iniciei a minha carreira neste ramo, com o 
dia de hoje é quase irreconhecível. Devido 
aos avanços da tecnologia, vendas online, 
bancos a entrarem no negócio de seguros, 
a indústria tornou-se mais acessível para 
o consumidor e mais fácil de administrar 
para corretores ou agentes de seguros. Ao 
mesmo tempo, tirou o elemento humano 
(o analisar caso a caso) que, na minha opi-
nião, era mais justo. Agora é tudo analisado 
por programas de computadores que, por 
exemplo, qualificam toda a gente que mora 
num determinado código postal como bom 
ou mau condutor. Conclusão, tudo mudou 
nesta indústria, menos o aumento de pre-
ços, e as entidades envolvidas, a culparem-
-se uns aos outros pelo facto. 

MS: Como se justifica o aumento anunciado 
de 11% dos seguros do ramo automóvel na 
província do Ontário?

FR: Depende a quem se pergunta. Para as 
companhias de seguros poderem aumentar 
os preços, estes têm de ser aprovados pela 
organização do Governo que supervisio-
na as companhias de seguros. Para isso as 

companhias têm que justificar o aumento 
que estão a requerer, mostrando um sal-
do negativo. Aí vem a pergunta - por que 
razão é que as companhias de seguros per-
dem dinheiro? Estudos feitos por empre-
sas pagas por organizações de advogados, 
dizem que as companhias perdem dinhei-
ro porque gastam enormes montantes de 
dólares em exames médicos desnecessários 
e custos legais, para tentarem não pagar 
casos legítimos. Por outro lado, estudos 
feitos por companhias de seguros, revelam 
que quase 2 mil milhões de dólares por ano 
no Ontário são pagos em casos fraudulen-
tos, a maioria deles iniciados com a ajuda 
de advogados e terapeutas, que incentivam 
pessoas a iniciar ações legais contra segu-
radoras, sabendo que não existe legitimi-
dade alguma, na maioria dos casos. Se me 
perguntares a mim, acho que existem ar-
gumentos válidos nos dois lados, mas não 
vejo vontade de nenhum deles em resolver 
o problema. O que me faz pensar que este 
sistema é lucrativo para os dois lados e o 
pobre do consumidor paga.

MS: Que consequências este aumento vai 
ter tanto para os clientes, como para os 
corretores de seguros (brokers)?

FR: Para os clientes as consequências são 
óbvias. Em cima do aumento do custo de 
vida em geral, ninguém precisava agora de 
mais um aumento de seguros. Para os cor-
retores, mais trabalho, a tentarem explicar 
aos seus clientes uma coisa que não tem 
explicação, e tentar analisar outras opções 
com seguradoras diferentes.

MS: As fraudes (que muitas vezes levam a 
indemnizações muito elevadas) - como se 
combatem ou evitam?

FR: Acho que para diminuir fraude é ne-
cessária uma grande companha de edu-
cação, porque para isso acontecer tem de 
haver uma mudança cultural do ramo. Eu 
acho que neste país está a criar-se uma 
cultura em que todos têm direitos mas nin-
guém tem responsabilidades, e infelizmen-
te a indústria de seguros não é indiferente a 
este fenómeno. As pessoas têm de ser ho-
nestas e deixar de usar a apólice de seguro 
como um programa social. Temos de nos 
convencer que o dinheiro que as compa-
nhias de seguros pagam por “claims” falsos 
não sai da carteira deles, sai da carteira de 
todos nós que pagamos seguro. Também 
acho que devia haver graves penalizações 
para advogados que incentivam pessoas a 
iniciar causas sem mérito e multas para clí-
nicas de fisioterapeutas que providenciam 
tratamentos desnecessários.

MS: Na sua opinião, o que se pode espe-
rar do futuro?

FR: Para mim o futuro vai trazer mais do 
mesmo. Porque mesmo o que tudo que eu 
sugeri acontecesse, duvido que as compa-
nhias reduzissem os preços. Isso era como 
pensar que se toda a gente pagasse os im-
postos que devia, o Governo baixaria os 
mesmos, e todos nós sabemos que isso não 
ia acontecer.

 Madalena Balça/MS
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Conseguir que os voluntários partici-
pem e assumam cargos de liderança 
nos nossos clubes sempre foi um de-
safio por diversas razões e, agora, o 
‘seguro de responsabilidade civil’ veio 
juntar-se à situação já difícil onde mui-
tos estão a tentar coexistir.

Uma das primeiras medidas finan-
ceiras que adotei quando assumi a 
Direção da ACAPO e da Semana de 

Portugal em 1997, foi abordar o risco fi-
nanceiro que os nossos diretores enfren-
tavam por um simples ato de ignorância. 
Sem entenderem o problema que pode-

riam estar a criar para si próprios e para as 
suas famílias. Na primeira reunião anual, 
certifiquei-me que o estatuto da ACAPO 
seria alterado para incluir a obrigação de 
todos os diretores executivos comprarem 
‘Directors Liability Insurance’ (Seguro 
de Responsabilidade Civil). Esta medi-
da simples, mas de extrema importân-
cia, iria proteger a futura direção, que é 
composta por um grupo de voluntários, 
da possibilidade de enfrentar um perigo 
financeiro e legal.  

Imagine um acidente durante a pa-
rada, algo como um participante ficar 
preso debaixo de um atrelado e a família 
decidir processar a ACAPO. Esse pro-
cesso apresenta a possibilidade de uma 
conjuntura financeira difícil para a ACA-
PO e para todos os membros da direção. 

As provisões determinadas no ‘Directors 
Liability Insurance’ não protegem apenas 
os membros individuais da direção, mas 
também as suas famílias. Outro possível 
risco ocorre quando um indivíduo bebe 
demais num evento relacionado com a 
Semana de Portugal, acabando por ter um 
acidente que resulta em morte. As impli-
cações legais para os membros da Direção 
da ACAPO seriam devastadoras, a nível 
financeiro e a nível pessoal, se fossem fei-
tas acusações criminais. Mais uma vez, o 
‘Directors Liability Insurance’ iria preve-
nir esse risco. 

Assim que a ACAPO e os seus membros 
compreenderam a importância desta 
apólice estar assegurada, foi implemen-
tada e foi imposta a sua exigência no re-
gulamento da associação. Tentei educar 

cada clube, associação, grupo de folclore 
e clubes de futebol, remetendo para a 
importância de tomar uma ação que sir-
va e proteja os diretores. Foram muitos 
os que integraram esta política no seu 
regulamento e administração, mas infe-
lizmente nem todos. 

A realidade é que desde 1997, o ‘Di-
rectors Liability Insurance’ para organi-
zações sem fins lucrativos, assim como 
outras coberturas de seguros, como o 
seguro automóvel, aumentou exponen-
cialmente o seu custo, criando um défice 
financeiro, tendo em conta que o dinhei-
ro é sempre escasso... 

De qualquer forma, é melhor estar se-
guro e protegido. 

O ‘Directors Liability Insurance’ 
e o fardo para os nossos 
Clubes e Associações

Não é uma companhia de seguros, mas 
como empresa de contabilidade a Teixei-
ra Accounting procura o melhor para os 
seus clientes. E, como sabemos, o setor 
de despesas com os seguros é uma fatia 
muito importante (que pode mesmo ser 
gigante) da gestão financeira dos orça-
mentos, particularmente das empresas. 
A articulação entre estas duas áreas de 
atividade – serviços de contabilidade e 
agentes de seguros – acaba por ser vital 
para a manutenção de uma boa saúde 
financeira. Por isso trazemos também a 
esta edição a opinião, fundamentada na 
experiência, de Carlos Teixeira.

 Milénio Stadium: A sua empresa presta 

serviços a clientes particulares e empresa-
riais na área da contabilidade. No entanto, 
sei que tem parcerias estabelecidas com 
empresas da área de seguros para propor-
cionar um serviço mais integrado aos seus 
clientes. A primeira pergunta que lhe faço 
tem que ver com a contratação de seguros 
por parte dos seus clientes empresariais. 
Imagino que tente sempre encontrar o me-
lhor negócio para os seus clientes. No mo-
mento atual em que se encontra o mercado 
de seguros, como se consegue isso?

Carlos Teixeira: Aconselhamos apenas as 
empresas na contratação de produtos de 

seguros corporativos. Estabelecemos par-
cerias com agentes de seguros de vida de 
modo a conseguirmos aconselhar a melhor 
forma de usar o seguro de vida corporativo. 
O seguro pode ser usado pelos empresários 
e pelas suas empresas para remover lucros 
retidos legalmente.

MS: Qual é a maior dificuldade que as em-
presas têm de superar para conseguir a 
contratação dos seguros que necessitam 
para realizar a sua atividade?

CT:  A melhor coisa para uma empresa é 
usar o seguro de vida corporativo para pa-
gar menos impostos e investir ativos cor-

porativos através de uma política de vida 
inteira para o futuro do proprietário.

MS: O que pode dizer-nos sobre o que mu-
dou neste mercado?  

CT: O Tax on Slit Income (TOSI) tem 
sido um dos fatores que mais contribuiu 
para as maiores alterações tributárias na 
Lei do Imposto de Renda, nos últimos 20 
anos. E, se for corretamente contratado, 
o seguro de vida corporativo pode reduzir 
o TOSI e ainda reduzir os impostos corpo-
rativos e pessoais.

Madalena Balça/MS

Seguros de vida corporativos 
Um caminho a seguir pelas empresas
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Basta sair e circular um pouco pela GTA – são milhares e milhares de carros em deslocação diária. O transporte particular é o mais usado por várias razões, mas o mau 
sistema de transportes públicos é recorrentemente apontado como o maior responsável pelo trânsito, muitas vezes caótico, na Grande Área de Toronto. O automóvel é 
assim considerado essencial na vida da maior parte das famílias. O pagamento do seguro automóvel é uma obrigação, mas é cada vez mais pesado no orçamento fam-
iliar - para muitos começa a ser mesmo insuportável. Nesta edição do Milénio Stadium, em que tentamos perceber as causas e as consequências dos seguros cada vez 
mais caros, fomos para a rua falar com quem tem de suportar, mensalmente, os preços dos prémios de seguros que têm contratados. As respostas estão aqui. Deixamos 
para si as conclusões.

Madalena Balça/MS

Daniel Figueiredo – 26 anos, Toronto
1- O que pensa do sistema de seguros no Canadá, com especial destaque para os do ramo 
automóvel? Nomeadamente o que pensa dos critérios para aplicação do valor a pagar? 

Honestamente penso que é um negócio muito lucrativo para as seguradoras, no fim 
de contas, e um serviço extremamente caro com um benefício muito reduzido.

Eu não tenho um conhecimento aprofundado sobre os critérios usados, mas conhe-
ço alguns, e dos que conheço, alguns fazem sentido, outros nem por isso.

Por exemplo, acho justo que um condutor com idade inferior aos 25 anos seja consi-
derado “condutor de risco”, mas acho completamente ridículo que o valor do seguro 
seja afetado pelo nosso código postal.

Pelo facto de morarmos em Toronto, o nosso seguro sobe significativamente em re-
lação a outras cidades fora do GTA.

2 - Considerando que está já anunciado um aumento na ordem dos 11% no seguro au-
tomóvel - que peso têm os seguros no seu orçamento familiar?

Não estou muito por dentro destes assuntos, mas acredito que haja uma entidade 
governamental reguladora para as seguradoras que controla os preços e alguns dos 
critérios das apólices.

Acho que devia haver um regulamento mais forte relativamente à maneira como as 
seguradoras avaliam os condutores e os acidentes. Isso sim, tem um grande impacto 
nos orçamentos familiares. Se virmos que a média de custos mensais para seguro au-

tomóvel em Toronto é de $180, nem é um estrago muito grande considerando outras 
despesas. Mas, por exemplo, no meu caso tive um  acidente e o meu seguro que já era 
$225 subiu para $433, o que se torna pesadíssimo no meu orçamento mensal.

3 - Considera-se verdadeiramente protegido com o seguro que tem contratado?
 Protegido penso que sim, representado claramente não. A experiência que tive no 

meu acidente em termos de cobertura foi excelente, não houve qualquer entrave em 
termos de reparação ou apoio na resolução dos problemas.

Mas eu comuniquei à minha seguradora que não achava que a culpa tivesse sido mi-
nha e que se devia fazer uma peritagem aos dois carros e, assim, apurar o culpado. 
Nada foi feito nesse sentido. Simplesmente declaram-me como culpado. Talvez lhes 
desse jeito… acabaram por me aumentar o seguro quase para o dobro.

4 - Considera que a relação qualidade/preço é equilibrada?
Como citado anteriormente, penso que seria se não houvesse estes “castigos” na 

carteira, sempre que qualquer coisa acontece.
Os seguros são caros? É relativo. Se tivermos um acidente podemos ter estragos até 

um milhão de dólares. Se fizermos as contas à média de seguros em Toronto ($180) 
nunca chegaríamos a pagar o estrago no caso de atingirmos o valor na totalidade.

Mas os acidentes comuns normalmente não passam de $50k e acho que os aumentos 
das apólices em caso de acidente são ridículos. Há pessoas que preferem pagar do bolso 
delas ao invés de acionar o seguro - isto quer dizer muito, não acha?

Sara Lopes – 28 anos, Bradford
1 - O que pensa do sistema de seguros no Canadá, com especial destaque para os do ramo 
automóvel? Nomeadamente o que pensa dos critérios para aplicação do valor a pagar? 

Acho que é um exagero. Arrisco-me a dizer que é um roubo, mas pronto, infelizmen-
te é a realidade deste país que me acolheu e me dá outras coisas boas. No entanto, os 
seguros são realmente absurdamente caros - eles abusam muito! Eu pago 300 dólares 
por mês para o meu seguro do carro porque ainda sou jovem, tenho menos de 30 anos, 
não estou como “second driver” porque os meus pais não vivem cá, e não contam os 
anos de experiência de condução no meu país de origem. Muito injusto.

2 - Considerando que está já anunciado um aumento na ordem dos 11% no seguro auto-
móvel - que peso têm os seguros no seu orçamento familiar?

Olhe, tendo em conta o que acabei de dizer na pergunta anterior, deve calcular que acho 
este aumento um atentado às carteiras. Só podem estar a brincar com as pessoas. Esse au-
mento, no meu orçamento familiar, pesa demasiado - ao ponto de me preocupar muito.

3 - Considera-se verdadeiramente protegido com o seguro que tem contratado?
Não. Eu pago 300 dólares como lhe disse e foi o mais barato que encontrei. Era tudo 

mais de 500. Sendo o mais barato, tenho o mínimo dos mínimos de segurança nessa 
escolha que fiz, mas financeiramente não suportava algo mais caro.

4 - Considera que a relação qualidade/preço é equilibrada?
Não. Acho que pago muito dinheiro para o tal mínimo a que tenho direito. Não con-

sigo entender como um país destes aceita que as companhias de seguro abusem da po-
pulação a este nível.

António Moniz, 63 anos, Toronto
1 - O que pensa do sistema de seguros no Canadá, com especial destaque para os do ramo 
automóvel? Nomeadamente o que pensa dos critérios para aplicação do valor a pagar? 

Nunca conheci outro sistema. Vivo aqui há mais de 40 anos. Mas sei que os mais 
novos pagam mais porque não têm tanta experiência e os seguros querem é ganhar 
dinheiro, não querem prejuízos. Até acho bem.

2 - Considerando que está já anunciado um aumento na ordem dos 11% no seguro auto-
móvel - que peso têm os seguros no seu orçamento familiar?

O meu seguro é muito antigo por isso não é assim tão caro, mas já ouvi dizer que há 

por aí gente que tem muita dificuldade em pagar o seguro do carro, porque são perto 
de 500 dólares por mês. E isso é mesmo muito dinheiro.

3 - Considera-se verdadeiramente protegido com o seguro que tem contratado?
Sim. Eu há muitos anos tive um pequeno acidente sem ter culpa nenhuma e o meu 

seguro pagou tudo e eu não tive problema nenhum.

4 - Considera que a relação qualidade/preço é equilibrada?
Para mim, sim. Agora ouço muita gente a queixar-se. Até na televisão e no café onde 

vou, de vez em quando, estão lá a falar mal dos seguros que têm.

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

28 de fevereiro a 5 de março de 20206 www.mileniostadium.com



VOX  POP

MILÉNIO | CAPA

Paula Gonçalves – 29 anos, Mississauga

1 - O que pensa do sistema de seguros no Canadá, com especial destaque para os do 
ramo automóvel? Nomeadamente o que pensa dos critérios para aplicação do valor a 
pagar? 

Penso que é um sistema construído de uma forma que acaba por ser pouco benéfico 
para o cidadão. Os seguros no Ontário, mesmo os mais baixos, são caros. Além disso, 
tudo está bem até haver um acidente - mesmo de pequena dimensão. Muitas vezes 
as pessoas acabam por não reclamar acidentes ao seguro porque sabem que vão sair 
altamente penalizadas. Já pagamos uma mensalidade bem cara e a conta ainda dispara 
para valores exorbitantes. Então estamos a pagar para quê?

2 - Considerando que está já anunciado um aumento na ordem dos 11% no seguro au-
tomóvel - que peso têm os seguros no seu orçamento familiar?

Como tenho carta há pouco tempo, o meu seguro é caro. A seguir à renda de casa, é a 
maior conta que tenho a pagar. A subida de 11% é injustificada e vem piorar ainda mais o 
cenário de uma população que paga dos valores mais altos de seguros de todo o Canadá.

3 - Considera-se verdadeiramente protegido com o seguro que tem contratado?
As seguradoras que tive até ao momento sempre cobriram as situaçōes tal como pre-

visto. Por vezes o processo é demorado, mas sempre se resolveu. O que já aconteceu 
foi darem informação que induziu em erro e acabei por pagar mais do que esperava.

4 - Considera que a relação qualidade/preço é equilibrada?
Penso que o que é oferecido fica aquém do valor que pagamos. Além disso, os preços 

continuam a subir e o serviço continua o mesmo. E como o seguro é obrigatório, é um 
esquema do qual não temos como fugir. 

CAMOESTV.com
Bell Fibe - Canal 659
1-866-797-8686 

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

 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Subscreva hoje. Ligue e peça o canal WIN TV.

Bruno Firmino – 37 anos, Toronto

1 - O que pensa do sistema de seguros no Canadá, com especial destaque para os 
do ramo automóvel? Nomeadamente o que pensa dos critérios para aplicação do 
valor a pagar? 

Tenho um carro e penso que o valor do meu seguro é razoável tendo em consi-
deração os preços praticados em Toronto e comparando com outras províncias, 
como por exemplo em Quebec. Pelo que oiço, isso deve-se aos “claims” e burlas 
de antigamente. O critério de aplicação para o seguro tem uma certa lógica, mas 
é sempre a beneficiar a seguradora e não o consumidor! De certa forma concordo 
que um cliente novo tenha de pagar um pouco mais pelo seguro em comparação 
a um cliente que já tenha um seguro há 10 anos e nunca tenha tido acidentes ou 
“claims”. Por outro lado gostava que os preços fossem mais acessíveis para quem 
está a fazer um novo seguro e conforme o tempo passa e o cliente precisa de usar o 
seguro ou não, isso ditaria o preço do seguro desse cliente. Exemplo: tem acidentes 
o preço aumenta e se não tem o preço baixa!!!

2 - Considerando que está já anunciado um aumento na ordem dos 11% no seguro au-
tomóvel - que peso têm os seguros no seu orçamento familiar?

Não tenho conhecimento desse aumento de 11%, mas vindo a ser aplicado vai com 
certeza afetar o consumidor financeiramente! Um seguro de 2000 dólares ao ano se au-

mentar 11% são $220. O que daria menos de $20 por mês. Para muitos consumidores $20 
de aumento mensal é muito visto que a vida está tão cara em Toronto. As casas, as ren-
das, a comida... tudo tem aumentado e as pessoas começam a perder o poder de compra! 
O aumento a ser aplicado é mais um problema para muita gente.

3 - Considera-se verdadeiramente protegido com o seguro que tem contratado?
Não!!! Nunca estamos verdadeiramente protegidos! Há sempre alguma opção não 

incluída no seguro que não temos conhecimento e quando mais precisamos, porque ti-
vemos um acidente ou um vidro partido ou o carro roubado, e pensamos estar coberto 
pelo seguro,  vamos a ver e não está! O consumidor só pensa no preço e só se for baixo 
é que fica satisfeito, mas quando elas acontecem, as surpresas não são boas! As segura-
doras têm a suas técnicas para angariar clientes e não lhes divulgar toda a informação! 
Isso não acontece só no ramo automóvel, acontece com seguros de vida, acidentes 
pessoas e doenças críticas! No meu ver, o cliente precisa de ser mais bem informado 
nos serviços que está a adquirir.

4 - Considera que a relação qualidade/preço é equilibrada?
Não! A relação qualidade preço não é equilibrada de todo! Um preço de um seguro o 

mais básico possível já é elevado então se formos adicionar as opções extra para estar-
mos cobertos para essas eventualidades, faz do seguro unaffordable!!!

Jennifer Santos, 42 anos , Brampton

1 - O que pensa do sistema de seguros no Canadá, com especial destaque para os do ramo 
automóvel? Nomeadamente o que pensa dos critérios para aplicação do valor a pagar? 

Sinceramente acho que há coisas muito difíceis de entender. Por exemplo, porque é 
que eu tenho que pagar mais porque vivo em Brampton? Não tenho nenhum acidente 
no meu registo e estou a pagar pelos erros dos outros. Não acho bem.

2 - Considerando que está já anunciado um aumento na ordem dos 11% no seguro 
automóvel - que peso têm os seguros no seu orçamento familiar?

Um peso muito grande. Eu nem sabia que iam aumentar… agora é que vai ser ainda 
mais difícil. Mas não posso deixar de ter carro. Os transportes públicos não ajudam – 
são poucos e maus.

 3 - Considera-se verdadeiramente protegido com o seguro que tem contratado?
Eu ainda não sei se estou ou não. Porque nunca tive nada para saber se estou bem protegida.

4 - Considera que a relação qualidade/preço é equilibrada?
Nem sei responder a essa pergunta. Só sei que é muito dinheiro que pago.
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Editorial versão em português

O negócio dos seguros
Mais uma viagem pela autoestrada 400, no 
meio de centenas de carros, que lutam por 
espaço que não existe. Este é o mundo em 
que vivemos, num sistema de transportes 
públicos ineficiente, onde o carro predomi-
na como meio de transporte. Todos os dias 
acontecem centenas de acidentes que são 
repetidos, devido à frustração e à falta de 
habilidades de condução que dominam o 
nosso trajeto diário. Todos os anos, os da-
nos automóveis, o tempo que se perde e as 
procissões constantes ao sistema judicial, 
liderada por advogados de danos pessoais 
que processam todos envolvidos e somam 
milhares de milhões de dólares. Afinal 
quem paga pelo privilégio de conduzir? Os 
condutores, claro, mesmo que alguns pen-
sem que são as empresas de seguros.                                                      

A palavra “seguro” projeta uma ima-
gem de proteção num mundo caótico. 
Na realidade, o seguro só se aplica nas 

nossas vidas se tomarmos medidas para nos 
protegermos. O negócio de seguros é pra-
ticado por empresas sem rosto, cujo único 
interesse é cobrar o máximo possível para 
encher os cofres dos acionistas e gerar o má-
ximo de comissão possível para aqueles que 
vendem o seu produto. Supostamente, o se-
guro é uma ação ou acordo no qual uma em-
presa ou agência governamental garantem 
uma compensação por uma perda específica, 
doença ou morte em troca de um pagamento 
“premium”. Este procedimento depende do 
nosso comportamento e adesão a elevados 
padrões pessoais para que as condições da 
apólice de seguro não sejam quebradas. As 
pessoas devem relembrar-se que um seguro 
é um contrato entre eles e a empresa de se-
guros. O contrato é escrito por advogados so-
fisticados com o único propósito de proteger 
a companhia de seguros. Nós, como consu-

midores, não podemos alterar as palavras do 
contrato. É um documento que só beneficia 
um lado e que nos retira o direito de equili-
brar as obrigações. 

Em média, no Ontário, a apólice de se-
guro automóvel tem um custo anual de 
$1,920.00 comparada com a média anual 
de $1,320.00 no Canadá. Ontário apresenta 
o custo mais elevado de todo o país e alguns 
talvez questionem o porquê. A demogra-
fia da população dita a quantia paga, com 
base no local onde vive, a cor da sua pele e 
o seu género. Estas condições são cuidado-
samente monitorizadas pelas empresas e os 
custos são ajustados anualmente. Todos os 
anos, quando renova a apólice, existe um 
choque perante o aumento, mas lembre-

-se que o aumento do seguro baseia-se em 
acontecimentos mundiais e não necessa-
riamente devido ao seu registo pessoal. Em 
2019, o prejuízo das empresas de seguros 
atingiu os $1.3 mil milhões no Canadá.

As empresas de seguro gastam milhares 
de milhões em publicidade, mostrando 
condições idealistas para uma proteção, 
com custos razoáveis, onde os repre-
sentantes da empresa interagem com o 
consumidor. Na verdade, só conhecemos 
um “Broker” (agente) independente, que 
muitas vezes repreendemos porque o se-
guro aumentou. O que é um Broker? Os 
Brokers são compradores sofisticados 
que representam um número de empre-
sas que, com o dinheiro que você paga, 

lhes pagam uma comissão. 
Eles vão a uma “loja” e os melhores, se 

tiverem integridade, irão procurar a me-
lhor batata com o custo mais razoável. Ou-
tros irão dar-lhe uma batata podre com o 
custo mais elevado porque a compensação 
financeira é mais elevada. Escolher bem 
pode poupar-lhe milhares de dólares num 
mercado que não se importa se você é ou 
não cliente. 

A amálgama de seguradoras está a criar 
megaempresas, espalhadas a nível mun-
dial, que baseiam o seu retorno no quan-
to podem lucrar consigo. Lembre-se que 
não se importam consigo. Os consumido-
res têm contribuído com o aumento dos 
“Premium” ao apoiar ações fraudulentas 
conduzidas pelas oficinas, pelas empresas 
de reboque e pela encenação de acidentes 
automóveis. No final, você paga a empre-
sas que estão protegidas pelo Governo e por 
advogados e o escalar dos custos parece não 
ter fim. No Ontário, a fraude tem um custo 
anual de mil milhões de dólares. No entan-
to, existe um conforto com as promessas 
governamentais de baixar as taxas de segu-
ro. Tanto o anterior como o atual Governo 
comprometeram-se com uma redução de 
15% nas taxas de seguro. A sério? Nunca 
irá acontecer, para vencer eleições fazem-
-se promessas falsas em coisas que existem 
para nos proteger, que vergonha... não ad-
mira que o público não tenha confiança nas 
palavras vazias dos políticos, das segurado-
ras e daqueles que as representam. 

O seguro é a forma que escolhe para se 
proteger. O falso compromisso com os outros 
é uma necessidade para o benefício deles. 

Ainda a conduzir na autoestrada 401, a 
20km/hora numa estrada onde se deveria ir 
a 100km/hora. Pelo menos a música é boa.

Manuel DaCosta/MS

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1

 Toll Free:  1 .877.389.7979 | info@torontovanity.com | www.torontovanity.com

Monday to Friday: 11Am - 6PM | Saturday: 11Am to 5PM
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O Arsenal do Minho of Toronto Community 
Centre organizou o 23º Festival de Con-
certinas - Cantares ao Desafio no passado 
dia 22 de fevereiro no salão da Local 183, 
onde se encontravam cerca de 800 entu-
siastas para assistir ao grupo de canta-
dores – Martinha, Lobo, Vanessa Teixeira 
e Pêga - e ao concertinista, Luis Pinheiro, 
vindos de Portugal.

Joel Bastos, CEO do Arsenal do Minho, 
visivelmente satisfeito com o decor-
rer da noite, falou ao Milénio Stadium 

que este tipo de eventos são importantes 
pois “é uma noite onde divulgamos mais 
uma vez a cultura portuguesa.” Aprovei-
tou também para explicar como tem vindo 
a ser feita a escolha dos artistas que vêm 
de Portugal para este festival: “dentro 
do nosso board, os diretores que tratam 
da animação reúnem-se à parte e depois 
apresentam ao board uma lista com os no-

mes dos melhores artistas da atualidade 
em Portugal nos Cantares ao Desafio. De-
pois, entre todos, fazemos recolha de in-
formação e vimos vídeos dos artistas para 
então fazer a decisão.” 

A prata da casa, o famoso Grupo de 
Bombos do Arsenal do Minho abriu o se-
rão para que a mão cheia de jovens artis-
tas, que tinha chegado de Portugal com 
a bagagem recheada de rimas, pudessem 
encantar os minhotos, apreciadores deste 
tipo de música popular.

Luís Pinheiro é concertinista do grupo 
com raízes tradicionais e populares minho-
tas, Sons do Minho,  e veio ao festival por 
convite do Arsenal do Minho para acompa-
nhar os cantadores. Quando questionado 
se tinha conhecimento deste festival, Luís 
Pinheiro assumiu que “este festival já tem 
fama em Portugal (…) eu conheço alguns 
dos artistas que passaram por este festival 

nos últimos anos que vão falando sobre a 
sua participação. E claro que isso despertou 
em mim alguma curiosidade e vontade de 
também um dia ser convidado a participar 
(…) e foi este ano!” O concertinista, depois 
de tocar uma música tradicional, convi-
dou os presentes a dançar e simultanea-
mente convidou Emanuel Barros e Amaro 
Dos Santos, fãs que vieram diretamente 
de Nova Iorque, Estados Unidos, a subir 
ao palco e deixar umas rimas em modo de 
aquecimento para os cabeças de cartaz.

A cantadora de desgarradas, Vanessa 
Teixeira, marcou a sua quinta visita em 
Toronto e a terceira no Festival de Concer-
tinas - Cantares ao Desafio. E como bom 
filho à casa torna, para Vanessa Teixeira 
“é ótimo voltar e diferente. Contudo, pas-
sados cinco anos, desde da minha última 
participação em 2015, apesar da distância e 
do tempo que passou, chegar cá e ver rostos 

que me são conhecidos, que me ficaram na 
memória… é porque foi bom!”

O Arsenal do Minho adaptou-se à nova 
realidade no movimento associativo e para 
tal têm sido tomadas várias iniciativas 
nesse sentido. Joel Bastos aproveitou para 
falar de algumas que já foram realizadas e 
que já “no dia 6 de março vamos ter uma 
Noite de Poker. O S. João vai ser outra vez 
ao ar livre e em setembro o nosso rancho 
vai à Festa da Nª Srª. De Fátima em Ludlow 
- Massachusetts, Estados Unidos (…) e em 
cada reunião tentamos trazer mais ideias e 
continuar a inovar.”

Os Cantares foram renhidos e muito ani-
mados, mas executados com respeito e com 
orgulho na cultura e tradições minhotas, 
honrando desta forma a herança popular.

Carmo Monteiro/MS

Arsenal do Minho celebra Tradição Minhota 
com Festival de Concertinas e Cantares ao Desafio
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Carnaval de Torres Vedras 
com mais de 30 matrafonas
Já dizem os locais: a vida são dois dias e o 
Carnaval de Torres são seis. Os torrienses 
que residem em Toronto quiseram cele-
brar “o Carnaval mais português de Por-
tugal” e o resultado não podia ser melhor. 
A Academia dos Amigos Alegres nasceu 
numa garagem e este ano celebrou o Car-
naval pela quinta vez consecutiva.

Manuela Silva, relações públicas da 
Associação, explicou ao Milénio 
Stadium que a festa começa a ser 

preparada com antecedência. “No ano pas-
sado fizemos em parceria com a Associação 
de Barcelos, mas este ano alugámos sozi-
nhos o salão de festas do Poveiros Commu-
nity Centre. Depois da passagem de ano 
alguém me disse que já podíamos começar 
a pensar no Carnaval. Nós estamos longe de 
casa e uma das alturas que mais nos custa é 
o Carnaval e como não podemos lá ir traze-
mos a festa até nós”, informou.

A lisboeta casou com um torriense e des-
de aí o Carnaval entranhou-se na sua vida. 
“No primeiro ano ficamos chocados, mas 
no segundo acabamos por voltar. O Car-
naval estranha-se e depois entranha-se, 
independentemente de sermos naturais 
de Torres Vedras ou não. É um fenómeno 
difícil de explicar, para entender só mesmo 
sentindo. Eu tenho fama de ser uma palha-
cinha e então este ano decidi mascarar-me 
mesmo de palhaça (risos)”, adiantou.

Pelo Carnaval de Torres de Toronto pas-
saram cerca de 200 pessoas e mais de 30 
matrafonas. Os homens usaram e abusa-
ram das lantejoulas, das plumas, das peru-
cas e dos saltos altos e no final houve até um 
desfile.  Segundo reza a história, a figura da 
matrafona é inspirada em Maria Cachu-
cha, uma torriense que se vestia com roupa 
masculina e que tinha um bigode e que terá 
vivido entre 1900 e 1960.

Há cerca de 30 anos que Vitor Faustino 
troca nesta época as calças pelas saias, uma 
prática que recomenda à maioria dos ho-
mens. “O nosso Carnaval são seis dias e pelo 
menos em três eu mascaro-me de mulher 
senão não é Carnaval. Antigamente íamos 
a casa da avó ou da vizinha e pedíamos em-
prestado roupa e uma cabeleira, mas hoje 
já fazemos depilação, vestimos roupas mais 
modernas e colocamos mais maquilhagem. 
A minha esposa ajudou-me na produção, 

recomendo a qualquer homem”, explicou.
A melhor máscara infantil foi a de “an-

jinho” e levou para casa um cartão do 
McDonald’s no valor de $20. Já os restantes 
vencedores ganharam um cartão da paste-
laria Nova Era no valor de $75.

O prémio de máscara mais original foi 
atribuído à “Velha”; na categoria de melhor 
grupo venceram “As incríveis” e “Conchi-
ta” foi a matrofona que conquistou o público 
com a sua beleza e o seu sentido de humor. 

A banda sonora foi sobretudo brasileira 

e um dos temas que passou várias vezes foi 
o “Samba da Matrafona”, a música que se 
tornou o hino do Carnaval de Torres Vedras 
em 2018. A letra e a música são de Susana 
Félix, uma ilustre torriense, e o “Samba da 
Matrafona” conta com a participação de 
Zeca Pagodinho, o rei do samba, e do co-
nhecido rapper Emicida. 

O videoclip foi publicado no YouTube a 
5 de janeiro de 2018 e da última vez que o 
consultámos tinha 1,051,963 visualizações.

Joana Leal/MS
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As danças carnavalescas: o que são afinal?

Graças ao horário e à lista de associa-
ções em Toronto onde iriam decorrer as 
danças carnavalescas publicados neste 
jornal, não tive dificuldade em planear 
assistir a este banquete carnavalesco 
para os sentidos. Soube que seriam oito 
grupos de danças a percorrer sete asso-
ciações (com na Terceira, cruzam a ilha), 
entre as 19h de sábado e as três horas 
da manhã. Fui à Casa do Alentejo para 
assistir ao espetáculo organizado pela 
Irmandade terceirense de Sto. António. 

O meu ciclo circadiano de madruga-
dora não me teria permitido ficar 
acordada até às três da madrugada 

sem que o meu domingo ficasse estraga-
do. Portanto, dei a mim mesma o prazo de 
quatro horas para ver as danças, ou seja 
metade do programa. Tudo começou a 
horas mas estas danças antigas seguem um 
ritmo de outrora. Com mais de 40 elemen-
tos, cada dança durava, tradicionalmente, 
para cima de uma hora; agora com menos 
elementos, duram “apenas” cerca de uma 
hora, com 15 minutos de intervalo entre 
cada grupo. Baseadas como são nos lon-
gínquos autos de Gil Vicente, consistem 
em três partes: uma apresentação musical 
e de dança, o “assunto” - a parte teatral 
entremeada de música e dança -, e a des-
pedida musical. O bailinho é uma versão 
mais recente e ligeira, inspirada na revis-
ta, e sempre travestida no assunto. 

A audiência, vestida com roupa normal, 
encheu o salão nobre da Casa sentada em 
volta de mesas cheia de doces, salgados e 
sanduíches. Ela participa nas danças ape-
nas pelo deleite, expresso pelo aplauso, e o 

gozo pelo riso, à medida que se vai desen-
rolando o “assunto”, inteiramente dito em 
verso num delicioso sotaque terceirense. 
Sabemos que na base do Carnaval está a 
inversão da pacata ordem social: homens 
vestem-se de mulher, e vice-versa, e in-

teragem brejeiramente. Ou faz-se crítica 
social, criticam-se origens regionais e étni-
cas, e põe-se em destaque um problema de 
atualidade de maneira cómica e exagerada. 

Por exemplo, o assunto do Bailinho da 
Banda do Senhor Santo Cristo passa-se 

nos tempos medievais. O rei quer casar 
a sua filha hiperfeminina no vestir mas 
muito masculina na estatura. O rei chama 
os seus cavaleiros nobres para ela escolher 
o que mais lhe agradar, o que é feito, de-
pois da vénia, exibindo o tamanho da sua 
espada; as espadas, desembainhadas com 
largos gestos, vão da grande à pequena… 
e à flácida. 

Para além desta brejeirice inesperada, 
que não foi de mau gosto, os cavaleiros, de 
armadura e saiote, pareciam autênticos tal 
a boa confeção das roupas e adereços e a 
qualidade da música e da dança, aliás co-
mum a todos os grupos. Um outro grupo, 
constituído por cerca de 80% por jovens 
nascidos aqui, Grupo de Jovens das Tradi-
ções da Terceira tratou com imensa graça 
o problema do fosso das gerações entre um 
pai imigrante, trabalhador na construção, 
e um jovem alto e encorpado que, prote-
gido pela mamã, tem dificuldade em ar-
ranjar emprego, e passa os dias agarrado 
ao computador e ao telemóvel. É decidi-
do que ele vai mesmo trabalhar nas obras 
com o pai. Com grande engenhosidade, 
apareceu no palco o adereço “camião” em 
que foram para as obras. O primeiro dia 
de trabalho do jovem resultou desastroso 
para todos, acabando com o pai a expulsá-
-lo do local das obras antes que houvesse 
sérios ferimentos causados pelas pesadas 
“ferramentas” de trabalho. 

Para completar este quadro breve das 
danças terceirenses, diria apenas que estes 
grupos têm uma equipa diligente a traba-
lhar por detrás dos bastidores, sendo pra-
ticamente todos voluntários. Estas danças 
tiveram o apoio dos Amigos da Terceira. 

O Carnaval é tempo de comédia, a Pás-
coa tempo de tragédia. Ficaremos portanto 
a aguardar, com expetativa, as Danças pas-
coais, ditas de Espada, já em preparação: 
outro tesouro que ainda se cultiva pela raiz, 
anualmente, na nossa comunidade. 

Ilda Januário
Opinião
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Subscreva hoje! Bell Fibe - canal 659 (1-866-797-8686) ou Rogers Cable - canal 672 (1-888-764-3771)
24 horas por dia, 7 dias por semana. Ligue e peça o canal WIN TV

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.
 

VAMOS OFERECER BILHETES
PARA O CONCERTO DO TIM
NO DIA 7 DE MARÇO, NO SONY SOUND STAGE, EM TORONTO

SEX 28 FEV
12-13H Távora Foods 1030 Dundas St E, Mississauga
17-18H Caldense Bakery 337 Symington Ave, Toronto
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Toronto Outdoor Adventure Show 
Um desafio para aventureiros
É o maior evento de atividades ao ar livre 
do Canadá e aconteceu durante o fim de 
semana de 21 a 23 de fevereiro, em Toron-
to. O Toronto Outdoor Adventure Show 
trouxe centenas de propostas de ativida-
des, percursos, viagens e muito mais, de 
vários pontos do Canadá e do mundo.

A representar Portugal no evento es-
teve a Portugal Outdoor Alliance, 
da qual é sócio fundador Paulo Lo-

pes: “A aliança é formada por três empre-
sas especialistas em caminhadas, biking 
e hiking, em Portugal, que trabalham em 
diferentes regiões do país e juntaram-
-se para fazer uma promoção conjunta 
no estrangeiro. Desta forma podemos ter 
uma melhor oferta”. Parte desta aliança 
é a empresa Portugal Green Walks, que 
propōe experiências turísticas para quem 
quer desfrutar do país de uma forma di-
ferente. “No fundo o que propomos são 
férias ativas, em que as pessoas têm uma 
experiência junto das pessoas locais. Estas 
férias interessam normalmente a pessoas 
que cuidam do corpo, que gostam de se 
manter em forma. E com isto vão conhe-
cendo uma região devagar, conhecendo as 
tradições e as vilas por onde passam. No 
fundo é conhecer em profundidade o que é 
o território português”, explica Paulo Lo-
pes. Sabemos que Portugal é pequeno em 
tamanho mas enorme em riqueza. E se as-
sim é, quais serão os programas mais pro-
curados e populares? “Diria que, no Norte, 
o programa mais popular é o Caminho de 
Santiago. São duas semanas de caminhada 
ou uma semana de bicicleta. É a rota mais 
procurada no mundo inteiro. O progra-
ma mais apetecido no Norte é no Vale do 
Douro, onde podem ter uma combinação 
de caminhada com visitas a quintas, pro-
dutoras de vinho, passeios de barco e ter 
uma paisagem deslumbrante com vinhas 
por todo o lado. Na zona centro temos as 
Aldeias do Xisto e a zona da Serra da Estre-

la. Mais a sul temos a Rota Vicentina e de-
pois algumas cidades no meio do Alentejo, 
também muito interessantes de visitar”.

Além de vários pontos do mundo, o To-

ronto Outdoor Adventure Show trouxe 
ainda uma grande variedade do que há de 
melhor a nível nacional. Uma das propos-
tas passou pelos Northwest Territories. Joel 

Walton, diretor de marketing do projeto 
Spectacular Northwest Territories, con-
tou-nos sobre as maravilhas locais: “The 
main draw really is for people to come and 
see the aurora borealis. We’re one of the 
best places in the world to see it. On top 
of that, we have some amazing lands and 
the indigenous cultures, mountains, na-
tional parks and we have the Virginia Falls 
that is twice the size of Niagara Falls, so 
it’s a pretty impressive part of the world. 
There’s thousands of lakes and incredible 
waterways. And if you come in the middle 
of June, for example, the sun doesn’t really 
go down. We get about two hours of dar-
kness. So, at midnight you can go out and 
play golf, because it’s beautiful and bright 
and sunny. But if you come, let’s say, in Ja-
nuary, you get about four hours of light, so 
it’s dark most of the time. But that’s ama-
zing, because the sky is alive with the au-
roras, so there is never a dull moment”.

Este emocionante evento de três dias 
ofereceu uma variedade de exposições e re-
cursos interativos que nos deixaram cheios 
de vontade de planear a próxima aventura!

Telma Pinguelo/MS
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Veículo do Ontario Premier Doug Ford estacionado na Queen’s Park em Toronto com a placa nova - Crédito: Canadian Press

Apesar de agora ser possível renovar a 
carta de condução pela internet, a maio-
ria das pessoas continua a preferir ir 
pessoalmente ao Service Ontario. Gary 
Manata é o representante do Service 
Ontario para o Trinity Bellwoods e sub-
linha que há situações em que o online 
não funciona. “Temos clientes que con-
tinuam a preferir deslocar-se até este 
escritório, sobretudo quando há proble-
mas nas entregas ou quando descobrem 
que o selo vai caducar daí a um dia ou 
dois. Julgo que o online não vai substi-
tuir o serviço tradicional, sobretudo no 
caso das pessoas mais idosas”, disse ao 
nosso jornal.

Nos últimos 37 anos as matrículas de 
Ontário têm permanecido iguais, 
com a mesma cor e com o mesmo 

slogan – “Yours to discover”. Recente-
mente o Premier de Ontário, Doug Ford, 
disse que o Governo ia alterar a cor e o slo-
gan para “A place to grow”. No entanto as 
matrículas começaram a ser utilizadas e a 
opinião pública e a própria polícia informa-
ram que era difícil reconhecer os números, 
sobretudo à noite quando a visibilidade é 
mais reduzida. 

Gary concorda com a mudança, mas la-
menta que não tenha tido o resultado espe-
rado. “Acho que a ideia é boa, as matrícu-
las estavam a precisar de uma mudança de 
imagem, e até nem são feias, mas infeliz-
mente não são visíveis à noite. Na minha 
opinião as mudanças de imagem são be-
néficas, até porque as antigas também ti-
nham problemas, muitos condutores quei-
xavam-se que as matrículas com o tempo 
acabavam por perder a tinta, mas acredito 
que o Governo vai conseguir resolver este 
problema e criar uma matrícula nova que 
seja visível à noite”, contou.

Em Ontário a carta de condução tem de 
ser renovada de cinco em cinco anos e a re-

novação custa $90. Já a renovação do selo 
é anual e custa $120. “Acho que a carta de 
condução não pode ser igual ao passaporte 
que só é renovado a cada 10 anos. Mas jul-
go que poderia ser de três em três anos, em 
vez de ser a cada cinco anos, porque na rea-
lidade a nossa imagem está sempre a mu-
dar e por razões de segurança talvez fosse 
mais seguro”, adiantou.

O Governo do PC revelou que gastou 
$500,000 em consulta para branding das 

novas matrículas e que a empresa que 
fez as novas matrículas poupou cerca de 
$4 milhões aos contribuintes. Cerca de 
49,000 matrículas já estavam em circula-
ção na província e até 21 de fevereiro ou-
tras 143,000 já tinham sido entregues nas 
diferentes localizações do Service Ontario. 
O Governo já está a preparar as novas ma-
trículas de substituição e garantiu que den-
tro de poucas semanas os proprietários vão 
ser notificados. De acordo com o Governo 

de Ontário até 19 de fevereiro tinham sido 
produzidas 218,000 novas matrículas.

Gary tem quatro carros e paga cerca de 
$4,500 por ano em seguros. “É um valor 
absurdo porque em Portugal até os carros 
de alta cilindrada pagam 1/3 do que pa-
gamos aqui em Ontário. Agora com o au-
mento dos seguros em 11% a conta vai ficar 
ainda mais cara, vou ter de pagar mais de 
$5,000”, referiu.

Joana Leal/MS

Service Ontario

Sónia Ávila

647.274.4809
Sales Representative

*Maximum commission is 3.5%. Listing commission 1%, co-operating brokerage 2.5%.

Flower City Realty
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Brampton
10 Cottrelle Blvd.
Suite 302
905.230.3100

Mississauga 
30 Top Flight Dr.
Suite 12
905.564.2100

flowercityrealty.com
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Drugmaker readies possible 
coronavirus vaccine for testing

Drugmaker Moderna has shipped its 
first batch of a possible coronavirus 
vaccine for humans to government re-
searchers for testing.

Shares of the biotech company 
soared early Tuesday (25), a day af-
ter the company said it sent vials to 

the National Institute of Allergy and In-
fectious Diseases for early-stage testing 
in the United States.

More than 80,000 people have been 
infected globally from the viral outbreak 
that began late last year in China. A to-

tal of 35 cases have been reported in the 
United States.

More than 2,600 people have died 
from the virus in mainland China, inclu-
ding one U.S. citizen.

Shares of Cambridge, Massachusetts-
-based Moderna Inc. jumped nearly 16%, 
or $2.92, to $21.51 in premarket trading.

The stock started trading in late 2018 
and set an all-time high price of $29.79 
last April, according to FactSet.

TC/MS

THE TRINITY BELLWOODS 3D PROJECT: ISOCHRONAL
27 a 29 de fevereiro, das 19h às 23h. Através de um processo de exploração e 
descoberta, com técnicas de animação, vais poder ver o mundo transformar-se à 
tua frente. 
809 Dundas St. W, Toronto 

SKATES AND SOUNDS
28 de fevereiro, das 17h às 20h. Agarra num par de patins e aproveita o último dia 
do Skates and Sounds. 
College Park, 420 Yonge Street
ANDAR À BORLA COM O BIKE SHARE 
29 de fevereiro a 1 de Março. Explora a cidade de bicicleta. O Bike Share está a 
oferecer 30 minutos grátis. 
TORONTO LIGHT FESTIVAL 
Até 1 de março. Uma exposição que nos dá a conhecer artistas locais e internacio-
nais com a intenção de nos inspirar. 
The Distillery District, Toronto

SPOTLIGHT WEEKENDS
De 28 de fevereiro a 1 de março. O último fim de semana em que podes aproveitar 
dois bilhetes pelo preço de um. São mais de 35 atrações que fazem parte desta pro-
moção. 

WINTER STATIONS 2020 
Até 30 de março. Um festival de arte pública que promete impressionar. 
Woodbine Beach – 1675 Lake Shore Blvd. East

Em Toronto

à borla

Ontario Liberal Party front-runner 
Steven Del Duca wants protected 
land to save his private pool

Steven Del Duca, the front-runner in the 
race to become the next leader of the 
Ontario Liberal Party, and his wife want 
the Toronto and Region Conservation Au-
thority (TRCA) to hand over a section of 
protected land to save an in-ground pool 
they’ve built, CBC News has learned.

Del Duca and his wife, Utilia Amar-
al, live on a cul-de-sac in Vaughan. 
Their backyard is nestled against 

public parkland that’s part of the Humber 
River watershed. It’s considered environ-
mentally sensitive land and is controlled 
by the TRCA.

Del Duca and his wife built the pool last 
summer without all the necessary permits 
— and it’s too close to the parkland, ac-
cording to municipal bylaws.  “It’s embar-
rassing,” Del Duca said. “I found out based 
on what I will call an honest mistake and 
the discussion we had with our contractor. 
It was alarming for me obviously as some-
one who has grown up in this community 
and has served publicly in the past. I knew 
it was a mistake.”

City of Vaughan bylaws stipulate the 
pool should have been built at least 7.5 
metres from the public parkland. Instead, 
it was built just 1.5 metres away.  

Del Duca and his wife have asked the 
TRCA to hand over the land. In exchange, 
the couple has proposed giving the con-
servation authority a slightly larger section 
of their yard that leads down an embank-
ment into a marked potential flood zone.
The provincial agency confirmed it’s con-
sidering the swap.

“TRCA staff are reviewing and will be 
reporting back to a future executive com-
mittee,” Michelle Sirizzotti, chief of staff to 
agency CEO John MacKenzie, wrote in an 
email to CBC News. In April, Del Duca’s wife 
took the first step in getting approval for the 
pool by applying to the TRCA for a permit.

They needed the TRCA’s blessing be-
cause provincial regulations require any 
construction near protected land to be ap-
proved first by the conservation authority. 

If successful, the couple could then apply 
for construction permits from the City of 
Vaughan. TRCA documents show that al-
most immediately there were problems. 
The city stepped in and told the TRCA that 
the section of land Del Duca wants had 
been encroached on for years by the home-
owners.  According to TRCA documents, 
Amaral blamed the previous owners for the 
encroachment and pitched a land swap to 
help rectify matters. 

“I want to make sure the values are equal 
or better to the benefit of the conservation 
authority and the public,” Del Duca said. 

The land swap is still under review, but 
the TRCA agreed to issue the pool permit. 
The authority’s executive committee ap-
proved the permit during a meeting on 
Sept. 6, 2019, according to a TRCA spokes-
person. A copy of the permit is among 34 
pages of documents obtained through a 
freedom of information request that was 
reviewed by CBC News. 

The documents show the permit was ac-
tually issued on July 23, 2019 — weeks be-
fore the TRCA meeting.

Sirizzotti said there’s nothing unusual 
about the discrepancy between the date 
the permit was issued and the executive 
committee’s approval months later. The 
move was “consistent with TRCA ap-
proved policies and procedures,” she said 
in an emailed statement.

While the TRCA signed off on the pool 
plans, Del Duca didn’t apply for the neces-
sary city permits. He said they started con-
struction anyway.

According to the TRCA documents, 
someone complained. But by that time, the 
pool was about 60 per cent complete. Only 
then did Del Duca and Amaral apply for 
city construction permits. The city denied 
the couple’s permit application in August 
of last year because the pool was too close 
to the backyard lot line.

Del Duca concedes they continued with 
construction and finished the pool anyway.

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

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

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

MILÉNIO | LOCAL 28 de fevereiro a 5 de março de 202014 www.mileniostadium.com



MILÉNIO |  LOCAL

Are we on the verge of a garbage strike?
Or are we one step closer to privatization…

By the time you read this article we will 
know whether we are starting a garbage 
strike or possibly averting one. But as l 
write this article there seems to be no 
deal in sight between Toronto and union 
representing more than 5,000 outside 
workers. 

The City of Toronto have released a 
contingency plan in the case of a 
mass labour disruption.

Should a new collective agreement not 
be reached by both parties by the end of 
this week, Toronto could see all event 
permits for city parks, sport fields and 
arenas cancelled. Street cleaning and rou-
tine maintenance to roads, sidewalks and 
bridges could all be suspended.

The biggest issue of this strike will be all 
garbage collection would stop for commer-
cial buildings across the city and in more 
than half of all residential areas. All residen-
tial homes east of Yonge street will have all 
garbage collection stopped. City litter bins 
would also stop being serviced in the event 
of a strike, leaving Toronto’s parks, streets 
and public squares flooded with trash.

In the west end of the city where gar-
bage collection has been contracted out to 
private firms, garbage will continue to be 
collected as scheduled with potential de-
lays. Should a labour disruption occur, the 
city will open 11 temporary waste drop-
off sites, locations for which have yet to 
be announced. The lock out deadline had 

been set by Ontario’s Ministry of Labour 
for Toronto Civic Employees Union Local 
416 – CUPE after more than four months of 
unsuccessful collective bargaining with the 
city. Both the City of Toronto and CUPE 416 
maintain that they wish to reach a settle-
ment before the provincial-mandated 
strike/lockout deadline hits.

I have a close relationship with Local 416 
and my sources are telling me that Mayor John 
Tory does not want to get a settlement done.

You may ask why???
Mayor Tory deep down is in favour of 

privatization and would like to see gar-
bage collection done the same way that 
it’s been picked up west of Yonge Street. 
My sources are telling me that Tory and his 
side kick Councillor Denzel Minnan-Wong 
are working behind the scenes to privatize 
garbage collection across the board. Tory 
is a big proponent of privatization and the 
money that is saved would be diverted into 
his transit plan. 

Garbage collection privatization is only 
the beginning of Mayor John Tory’s move 
to transition many of the cities services to 
the private sector. Watch for the parking 
authority to be the next big fight that Tory 
wants to sell off for big bucks.

Mayor Tory is also exploring the priva-
tization of Toronto Hydro and the Toron-
to Parking Authority as he searches for 
money to pay for better transit and more 
affordable housing.

A possible scenario would be to sell 49 per 
cent or less of the utility company and roll 
those funds into Mr. Tory’s only possible legacy 
and that is transit or as he calls it smart track.

These moves could net billions of badly 
needed dollars for infrastructure. But they 
are also certain to cause a political fire-

storm. The left of council is totally behind 
Local 416 and would fight tooth and nail 
not to sell off assets. These moves by John 
Tory align with his goals of finding funding 
for his ambitious infrastructure projects. 
Tory’s administration would have to over-
come significant obstacles to sell the assets. 
A majority of Toronto councillors would 
also have to support any privatization plan 
– no easy feat considering the city’s frac-
tious council.

Tory is a very sneaky Mayor and has 
been working the left side of council quite 
considerable on many of these issues, one 
might even say that he seems more com-
fortable on the left side of council these 
days.

Councillor Joe Cressey has expressed on 
many occasions that the common view 
among council’s left wing is that selling off 
profitable city assets is short-sighted and 

not the way to go. 
The previous Ontario Liberal govern-

ment had on many occasions encouraged 
Mr. Tory’s administration to consider pri-
vatization of Toronto Hydro and internally 
the city was also seriously considering sell-
ing off financially profitable assets from the 
City of Toronto.

So, this process has been going on in many 
quarters of the inner workings of city hall 
for many years and John Tory is just waiting 
for the right time to drop the axe and he just 
many do it with garbage collection.

Don’t be surprised if garbage collection 
east of Yonge Street goes the same way as 
west of Yonge Street. With this being the 
first shoe to drop with many other depart-
ments following suit very soon.

The City of Toronto is up for sale and 
John Tory is the listing agent.

Vincent Nigro
Chronicle

Garbage strike in Toronto in 2002
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Sobe para 11 número de pessoas infetadas 
por novo coronavírus no Canadá
As autoridades canadianas elevaram 
nesta segunda-feira (24) o número de 
pessoas infetadas pelo novo corona-
vírus para 11 após a notificação de dois 
novos casos, enquanto Otava disse que 
começou os preparativos para uma pos-
sível pandemia. 

Um dos novos casos é um homem de 
cerca de 40 anos que teve contato com 
o sexto caso do novo vírus no país, 

uma mulher que havia viajado para o Irão. 
O outro caso confirmado esta semana é 

uma jovem de 20 anos que viajou em janei-
ro para a província de Hubei, na China, o 
epicentro da epidemia de Covid-19. A pa-
ciente chegou ao Canadá na última sexta-
-feira (21) e foi diretamente para um dos 
hospitais da cidade por sofrer de tosse in-
termitente. 

As autoridades de saúde disseram que a 
paciente teve muito pouco contacto com 

outras pessoas desde que chegou ao Ca-
nadá e que os seus sintomas estavam em 
remissão, por isso ela permanece em casa 
em isolamento. Os familiares da mulher, 
que a levaram para o hospital, estão a ser 
monitorizados para determinar se foram 
contaminados. 

Os 11 casos de Covid-19 detetados no 
Canadá estão concentrados em duas pro-
víncias: sete na Colúmbia Britânica, no 
oeste do país, onde existe uma grande co-
munidade de pessoas de origem chinesa, e 
quatro em Ontário, onde está localizada a 
maior cidade canadiana, Toronto.

Quanto aos pacientes de Ontário, as au-
toridades de saúde da província garantiram 
esta semana que os três primeiros foram re-
solvidos, uma vez que os pacientes deram 
negativo para o vírus nos últimos testes.

UOL/MS

Empresa de reconhecimento facial 
Clearview AI será investigada no Canadá
No início de janeiro, uma reportagem 
do jornal The New York Times mos-
trou que a empresa Clearview AI tem 
vindo a oferecer serviços de reconhe-
cimento facial capazes de vasculhar 
as redes sociais do identificado para 
determinar locais que frequenta, as 
pessoas que conhece, entre outras 
informações pessoais. Com isso, au-
toridades canadianas de defesa da 
privacidade lançaram uma investiga-
ção da companhia norte-americana 
para determinar se a tecnologia cum-
pre as leis do país.

A Clearview AI afirma que é uma fer-
ramenta útil para a polícia no mun-
do inteiro, vasculhando a internet 

por imagens públicas que são submetidas 
à análise de reconhecimento facial para 
identificação de potenciais suspeitos. No 
entanto, críticos no Canadá e nos Estados 
Unidos levantaram preocupações sobre a 
falta de permissão das pessoas que apare-
cem nas fotos e potenciais usos indevidos 
da tecnologia.

Várias autoridades de Ontário reco-
nheceram publicamente que usam os 
serviços da Clearview, incluindo a po-
lícia de Toronto, cidade mais populosa 
do Canadá, mas ainda não haviam sido 
questionadas pela situação legal do uso 
de tal tecnologia.

VA/MS

Canadian Transportation Agency flooded 
with 3,000 complaints over delayed flight compensation
The Canadian Transportation Agency 
(CTA) has been flooded with more than 
3,000 complaints from passengers in 
recent weeks, questioning why their air-
lines denied them compensation for de-
layed flights.

The complaints — 3,037 in all — poured 
in over the eight-week period, from 
Dec. 15 to Feb. 13.

To give some perspective, that tally is 
equal to about 40 per cent of the 7,650 
complaints involving all passenger beefs 
that the CTA received in the entirety of its 
most recent fiscal year.

The federal government introduced new 
regulations on Dec.15 that mandate airlines 
must pay up to $1,000 in compensation for 
flight delays and cancellations within the 
airline’s control and not safety-related.

At the time, Transport Minister Marc 
Garneau said the rules would give passen-
gers protections that are “clear, consistent, 
transparent and fair.”

However, the new regulations have led 
to confusion and frustration for many pas-
sengers who claim the airlines aren’t pro-
viding valid reasons when denying com-
pensation. “Clearly passengers are upset,” 
said Michael Kerr, who believes Air Canada 
unfairly denied him compensation.

The CTA is investigating the Toron-
to man’s case as part of an official inquiry 

launched on Feb. 13, which will examine 
many of the 3,037 complaints.

CTA inquiry looks at 570 complaints

Kerr’s complaint is one of 570 selected 

by the CTA for its inquiry; 378 of those 
complaints involve Air Canada, which is 
Canada’s largest airline, and the remaining 
192 are scattered among Sunwing, WestJet, 
Air Transat, Swoop and United Airlines. 

The CTA said it doesn’t have the resour-
ces to investigate all 3,037 complaints as 
part of the inquiry, and that the remaining 
2,467 will be dealt with at a later date. 

The agency didn’t offer a timeline for 
the remaining complaints, but said the in-
quiry’s findings may help in resolving them.

Consumer advocate John Lawford said 
he warned the federal government that 
it would be swamped with complaints in 
response to the new regulations and that it 
needed to allocate more resources toward 
resolving them. 

“When you have a federally regulated 
service that affects every Canadian, like 
transport or banking or telecom, you’re 
going to have in the tens of thousands of 
complaints,” said Lawford, the executive 
director of the Public Interest Advocacy 
Centre. “I just don’t think that they were 
[ready].”

Transport Canada said that the govern-
ment had already beefed up the CTA’s re-
sources before the new rules took affect 
and that it will continue to monitor the 
situation.

The new regulations are clear and 
consistent and “if airlines do not follow 
the rules, they will be subject to fines,” 
Transport Canada spokesperson John Co-
ttreau said in an email. 

CBC/MS
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Benefits of an RRSP
RRSP are the best for T4 Employees

1. Taxpayer’s pay less tax.
2. Taxpayer are saving for their future.
Last Day for RRSP is March 2, 2020.

1. Pay Less Income Tax Now

Your annual contribution can be de-
ducted from your gross income, reducing 
the amount of income tax you pay that year
2. Defer Tax on Investment Income

The income you earn is sheltered from 
tax, allowing it to grow faster. By the time 
you retire and withdraw funds, you will 
likely be in a lower tax bracket.
3. Borrow from Your Self1

Withdraw money to buy your first 
home1 or pay for your or your spouse’s 
education2, without penalty—providing 
it’s repaid within the specified time.
Who Qualifies?

If you have earned income and file an 
income tax return in Canada, you can con-
tribute to an RRSP until December 31 of the 
year you turn 71. 

You must also have contribution room 
available, which is identified on your an-
nual Notice of Assessment sent by the Can-
ada Revenue Agency (CRA).
Contribution Limits:

Basically 18% of earned income.
Earned income is your T4 amount as an 

employee; Plus Minus other items.
Net Business income if you are self em-

ployed; Plus Minus other items.
Plus any net rental income.
Or less any net rental loss.
Check your latest Notice of Assessment 

for your RRSP room. 
How Does an RRSP work?

How does an RRSP work? Contributions 
you make to an RRSP are tax-deferred, 
meaning the money is only taxed when 
you withdraw it. Any money put into an 
RRSP, up to the annual limit, reduces your 
taxable income for that year. Your annual 
limit is a percentage of your earned income 
plus unused room from earlier years.
Is RRSP a good investment?

When it comes to saving for retirement, 
RRSPs are pretty hard to beat. Your con-
tributions reduce your annual income 
tax. They are usually not a good option for 
short-term savings, however, as money 
withdrawn from an RRSP will increase 
your annual income and may result in your 
having to pay more taxes.
Are TSFA better than RRSP?

Both the TFSA and RRSP are invest-
ment vehicles that shelter taxes on your 
investment returns, but depending on 
your circumstances, one might better 
for your money than the other. The TFSA 
is more flexible and offers a better tax 
benefit than the RRSP but doesn’t have as 
high contribution room.  RRSP are a bet-
ter tax savings than TFSA.

Carlos Teixeira/MS

Bank of Canada prepara-se 
para eventual moeda digital
O Bank of Canada disse esta terça-
feira (25) que não tem planos de lançar 
uma moeda digital validada pelo ban-
co central neste momento, mas que 
há preparativos para criar a capaci-
dade de fazê-lo, caso o ecossistema 
de pagamentos do Canadá mude.

Num discurso a empresários em 
Montreal, o vice-chefe do Bank of 
Canada Tim Lane não mencionou 

futuros movimentos da taxa de juros. Dis-
se que o banco concluiu que “não há um 
caso contundente” para a emissão de uma 
moeda digital do banco central (CBDC) 
neste momento e delineou dois cenários 
básicos que podem garantir a consideração 
de tal movimento de política monetária. 
“O primeiro é um em que o uso de dinheiro 
físico seja reduzido ou eliminado”, disse, “o 
segundo é um em que criptomoedas pri-
vadas façam sérias incursões”.

Os canadianos, acrescentou ele, estão 
bem servidos atualmente pelo seu atual 

ecossistema de pagamentos, que está a 
passar por um processo de moderniza-
ção. Enquanto isso, o desenvolvimento 
da capacidade de emitir uma CBDC deve 
levar vários anos.

CBDCs são uma forma de dinheiro tra-
dicional, mas digital, emitidas e contro-
ladas pelo banco central de um país. São 
diferentes de criptomoedas, como bit-
coin, que são governadas por comunida-
des online dispersas e produzidas através 
da resolução de complexos problemas 
matemáticos.

O Banco Internacional de Compensa-
ções descobriu que um número cada vez 
maior de bancos centrais pode lançar as 
suas próprias moedas digitais nos próxi-
mos anos. Embora a maioria destes lança-
mentos pilotos sejam de mercados emer-
gentes, a China é a grande economia que 
está mais perto de lançar uma CBDC.

EG/MS
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O papel dos meios de comunicação social 
das comunidades portuguesas
Daniel Bastos
Opinião

As últimas décadas têm sido marcadas, 
no seio das comunidades portuguesas, 
pela consolidação e surgimento de um 
conjunto variado de meios de comunica-
ção social. 

Nos formatos de jornal, revista, rádio, 
televisão ou mais recentemente por-
tal de informação, o aparecimento ou 

reafirmação destes projetos de comunicação 
social são simultaneamente um sinal evi-

dente do dinamismo das comunidades por-
tuguesas, assim como do papel estruturante 
que os órgãos de informação desempenham 
na sociedade contemporânea ao nível dos 
modos de vida, dos valores, das opiniões e 
da visão do mundo que partilhamos.

Não deixa igualmente, no caso da im-
prensa de língua portuguesa no mundo, de 
ser um evidente reflexo dos elevados nú-
meros da emigração lusa, que fruto da falta 
de oportunidades de emprego leva a que 
ciclicamente milhares encontrem fora de 
Portugal a oportunidade que o país não lhes 
proporcionou.

É neste cenário de geografia global que os 
órgãos de comunicação social das comuni-

dades portuguesas num mundo em cres-
cente mobilidade desempenham um papel 
insubstituível e incontornável na promoção 
da língua, da cultura e da economia nacio-
nal no estrangeiro, assim como do pulsar da 
vida das sociedades em que está inserida.

Com incontáveis dificuldades, várias 
vezes sem o devido reconhecimento do 
poder político das pátrias de origem ou de 
acolhimento, e na maior parte dos casos 
sobrevivendo graças ao espírito de carolice 
dos seus diretores, colaboradores, leitores 
e empresários mecenas, com mais ou me-
nos dificuldades expostas pelas crises eco-
nómicas, a tudo isto os meios de comuni-
cação social produzidos pelos emigrantes 

portugueses e seus descendentes vão resis-
tindo e renovando-se dando um exemplo, 
genuíno de altruísmo e serviço em prol de 
uma informação de proximidade que cons-
trói pontes entre povos, dilui a saudade e a 
distância, fortalece a identidade cultural e 
projeta Portugal no mundo. 

Como assinala a antropóloga Sónia Fer-
reira no trabalho A emigração portugue-
sa e os seus meios de comunicação social, 
os “média produzidos pela diáspora são 
instituições sociais onde podemos ler am-
plamente como estas identidades se cons-
troem e consolidam”, assim como meios 
fundamentais “para a compreensão global 
dos processos migratórios portugueses”. 

António Costa diz que Portugal 
está a trabalhar para cumprir metas
O primeiro-ministro, António Costa, des-
valorizou esta quinta-feira (27) o relató-
rio do semestre europeu divulgado pela 
Comissão Europeia e afirmou que Portu-
gal está a trabalhar para chegar ao final 
do ano com as metas cumpridas.

“Eu acho que é um clássico ao fim des-
tes cinco anos nós sabemos que há 
esta dinâmica de diálogo da Comissão 

Europeia. A Comissão Europeia sinaliza sis-
tematicamente os riscos, chega a meio do 
ano e diz que afinal os riscos não se estão 
confirmar e depois chegam ao final do ano 
e dizem bom, efetivamente, Portugal cum-
priu as metas que tinha estabelecido”, disse 
António Costa, quando questionado sobre 
o relatório da Comissão Europeia elaborado 
no âmbito do pacote de inverno do semes-
tre europeu.

E continuou: “é o que estamos a traba-
lhar para mais uma vez acontecer, que é 
chegarmos ao final do ano com as metas 
cumpridas”.

A Comissão Europeia concluiu, após 
uma análise aprofundada que realizou no 
quadro do semestre europeu de coordena-

ção de políticas económicas, que Portugal 
continua a apresentar “desequilíbrios ma-
croeconómicos”, sobretudo devido a um 
abrandamento do ajustamento externo.

Segundo o executivo comunitário, Por-
tugal tem feito progressos na correção de 
desequilíbrios, designadamente ao nível da 
redução da dívida, quer pública quer priva-
da, e também do crédito malparado, mas, 
a nível externo, a posição de investimen-
to internacional (PII) “continua a ser uma 
das mais negativas da UE” e as perspetivas 
são de que “o ajustamento externo abrande 
substancialmente”.

O primeiro-ministro António Costa fa-
lava aos jornalistas antes da reunião do 
Conselho do Ministros que se realizou em 
em Bragança, e “cuja agenda é maioritaria-
mente dedicada à valorização do interior”.

O executivo socialista esteve quarta e 
quinta-feira (26 e 27) no distrito de Bragan-
ça, onde deu o arranque da iniciativa “Go-
verno mais próximo”, que inclui visitas à 
região de ministros e secretários de Estado 
e a reunião do Conselho de Ministros.
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Governo vai injetar o teto máximo de 
850 milhões de euros no Novo Banco
O primeiro-ministro, António Costa, 
afastou esta quinta-feira (27) a hipó-
tese de uma injeção de capital única 
no Novo Banco, como defendeu o 
presidente do Fundo de Resolução, 
garantindo que o Estado vai injetar o 
teto máximo de 850 milhões de euros.

Na quarta-feira (26), o presidente 
do Fundo de Resolução anunciou, 
no parlamento, que o Novo Banco 

vai pedir mais 1037 milhões de euros re-
lativos a 2019 para se recapitalizar, ten-
do à data avançado haver “recetividade 
em abstrato” a uma injeção única ante-
cipada de capital.

Em audição na Comissão de Orça-
mento e Finanças, a pedido do Bloco de 
Esquerda, Máximo dos Santos defendeu 
que um eventual fim antecipado do Me-
canismo de Capitalização Contingente 
“teria como efeito diminuir a incerteza 
e aumentar a previsibilidade”, pelo que 
“houve recetividade em abstrato” a uma 
solução de injeção de capital única, “tan-
to do Fundo de Resolução, como do Novo 
Banco, como da Lone Star e também do 
Governo, com quem houve reuniões”.

“Da parte do Estado, o estado contri-
buirá única e exclusivamente com aqui-
lo que consta do orçamento do Estado e 
foi aprovado pela Assembleia da Repú-
blica e contribuirá e reitero numa mo-
dalidade de empréstimo, como tem sido 
até agora”, afirmou o chefe do Governo 
em declarações aos jornalistas à entrada 
do Conselho do Ministros descentraliza-
do que decorreu em Bragança no âmbito 
da iniciativa “Governo mais próximo”.

De acordo com António Costa, nas 
condições de venda foi fixado um teto 
máximo do montante que o Fundo de 
Resolução poderia contribuir e, por ou-
tro lado, todos os anos o Orçamento do 
Estado fixa o montante máximo dos em-
préstimos por parte do estado.

“Portanto, o empréstimo que este ano 
o Estado concederá ao Fundo de Reso-
lução é aquele que consta do Fundo de 
Resolução para 2020, são 850 milhões de 
euros”, declarou, reiterando mais uma 
vez que se trata de um empréstimo que 
depois o Fundo de Resolução terá de de-
volver, no longo prazo, ao Estado.

Em 2017, o Novo Banco foi vendido em 
75% ao fundo norte-americano Lone Star, 
mantendo os restantes 25% o Fundo de 
Resolução bancário (entidade da esfera do 

Estado gerido pelo Banco de Portugal).
O Novo Banco tem pedido ao Estado 

créditos tributários referentes a ativos 
por impostos diferidos (resultantes da 
diferença entre os custos contabilísticos 
com imparidades ou provisões e os cus-
tos reconhecidos para efeitos fiscais) pe-
los anos em que tem prejuízos, ao abrigo 
do regime que vigorou entre 2014 e 2016.

O recurso ao regime de ativos por im-
postos diferidos por parte de qualquer 
banco implica a constituição de um de-
pósito em favor do Estado, em 110% do 
crédito tributário, que o Estado pode 
converter em ações, tornando-se acio-
nista do banco que recorra a esse regi-
me, diluindo a posição dos restantes 
acionistas.

Em setembro do ano passado, o Novo 
Banco estimou que o Estado possa ficar 
com até 10% do seu capital.

Em janeiro, a deputada do Bloco de 
Esquerda (BE) Mariana Mortágua esti-
mou, no parlamento, em mais de 500 
milhões de euros as injeções de capital 
do Estado no Novo Banco ao abrigo do 
regime de ativos por impostos diferidos.

Segundo a deputada, através deste re-
gime, o Novo Banco pediu ao Estado 154 
milhões de euros em 2015 (que foram 
pagos em 2017), mais 99,5 milhões em 
2016 (pagos em 2018) e 136 milhões de 
euros em 2017 (que se previam ter sido 
pagos em 2019, mas não foram e deve-
rão ser em 2020, já que há uma verba de 
130 milhões prevista no Orçamento do 
Estado para 2020). Além disso, há ainda 
162 milhões de euros que o Novo Banco 
pediu em 2018.

Na quarta-feira (26), o BE anunciou 
que irá avançar com uma iniciativa le-
gislativa para garantir que não entra 
“nem mais um cêntimo no Novo Banco 
sem que seja conhecida a auditoria às 
suas contas e ao tratamento dos créditos 
provenientes do BES”.
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O presidente da Assembleia da Repú-
blica, Eduardo Ferro Rodrigues, decidiu 
esta quinta-feira (27) que o projeto do 
Chega que inclui a castração química 
para agressores sexuais deve ser retira-
do da agenda do plenário de sexta-feira 
(28), com base no entendimento da Co-
missão de Assuntos Constitucionais.

“Tendo recebido da Comissão de As-
suntos Constitucionais, Direitos, Li-
berdades e Garantias a adenda ao 

parecer relativo ao projeto-lei, na qual se 
conclui que ‘é entendimento da Comis-
são que, do ponto de vista constitucional, 
não preenche os requisitos para a subida a 
Plenário’, o presidente da Assembleia da 
República, após a necessária ponderação, 
emitiu um despacho no sentido de que fi-
que sem efeito o seu agendamento para 
plenário”, refere uma nota de Ferro Rodri-
gues a que a Lusa teve acesso.

O despacho do presidente da Assembleia 
da República recorda que admitiu o diplo-
ma do Chega reconhecendo que “o poder 
de rejeição de iniciativas é absolutamente 
excecional”, mas suscitou “desde logo dú-
vidas acerca da conformidade do teor desta 
iniciativa com a Constituição da República 
Portuguesa, que foram confirmadas pelo pa-
recer de entidades consultadas no curso do 
processo legislativo desta iniciativa, como o 
do Conselho Superior da Magistratura”.

“Não obstante todas as dúvidas”, acres-
centa, o projeto-lei do Chega - que agrava 
as molduras penais para crimes de abuso 
sexual de crianças e cria a pena acessória 
de castração química - foi agendado para o 
plenário de sexta-feira (28) na conferência 
de líderes de 12 de fevereiro, por arrasta-
mento de uma iniciativa do PS que refor-
ça o quadro sancionatório e processual em 
matéria de crimes contra a liberdade e au-
todeterminação sexual de menores.

“Todavia, no mesmo dia 12, a Comissão 
de Assuntos Constitucionais, Direitos, Li-
berdades e Garantias emitiu o parecer que 
lhe compete relativo ao projeto-lei do Che-
ga o qual, embora suscitando fortes dúvidas 
em termos de conformidade da iniciativa 
com a Constituição, não se pronunciou, 
nas conclusões, relativamente ao cumpri-
mento dos requisitos constitucionais e re-
gimentais que habilitassem a iniciativa de 
ser discutida e votada em Plenário, como, 
de resto, é prática em pareceres semelhan-
tes”, refere o presidente do parlamento.

No despacho emitido, Ferro refere que, em 
14 de fevereiro, recebeu uma carta da presi-
dente do grupo parlamentar do PS, Ana Ca-
tarina Mendes, pedindo que, face às dúvidas 
constitucionais, o arrastamento com o projeto 
socialista não fosse aceite e o tema fosse deba-

tido em nova conferência de líderes.
“Em reunião de 19 de fevereiro, a Confe-

rência de Líderes acordou, unanimemente, 
no sentido de o presidente da Assembleia 
da República obter os esclarecimentos ne-
cessários junto da Comissão de Assuntos 
Constitucionais, Direitos, Liberdades e Ga-
rantias, atendendo às considerações teci-
das no seu parecer”, recorda ainda Ferro.

O presidente da Assembleia da Repúbli-
ca solicitou então à primeira Comissão que 
“com muita urgência” esclarecesse se as 
“dificuldades manifestas” de natureza cons-
titucional identificadas no seu parecer eram 
ultrapassáveis no decorrer do processo legis-
lativo e se o referido diploma reunia ou não os 
requisitos constitucionais e regimentais para 
ser discutido e votado em Plenário.

Em reunião na quarta-feira (26), a Co-
missão de Assuntos Constitucionais, Di-
reitos, Liberdades e Garantias emitiu uma 
adenda ao parecer considerando que existe 
no projeto uma “desconformidade consti-
tucional que parece inultrapassável” - uma 
vez que a pena acessória de castração quí-
mica, onde se centram as principais dúvi-
das, é um elemento central do diploma - e 
acrescenta que “do ponto de vista consti-
tucional, o projeto-lei não preenche os re-
quisitos para a subida a plenário”.

“Ao abrigo das disposições regimentais 
aplicáveis e com os fundamentos apre-
sentados, decido (sem prejuízo do direito 
de recurso para o plenário, que delibera 
em definitivo, nos termos do Regimento 
da Assembleia da República), que fica sem 
efeito o seu agendamento para plenário”, 
conclui o despacho de Ferro Rodrigues.

Na quarta-feira (26), o deputado único do 
Chega, André Ventura, anunciou que recor-
reria para plenário se Ferro Rodrigues reti-
rasse da ordem do dia de sexta-feira (28) o 
diploma do partido que introduz a castração 
química de agressores sexuais de menores.

A adenda ao parecer foi aprovada na Co-
missão com votos favoráveis de PS, PCP 
e da deputada não inscrita Joacine Katar 
Moreira e, além do entendimento de que 
o projeto-lei do Chega não preenche os 
requisitos constitucionais para a subida 
ao plenário, refere que “a decisão sobre o 
agendamento para discussão em plenário 
não cabe nas suas competências, mas sim 
ao presidente da Assembleia da República, 
ouvida a conferência de líderes”.

BE, CDS e Chega votaram contra a aden-
da ao parecer, defendendo que não se de-
veria abrir o precedente de a Comissão de 
Assuntos Constitucionais ‘travar’ a subida 
de diplomas a plenário, e PSD e PAN abs-
tiveram-se.

JN/MS

Saúde

Ferro Rodrigues trava projeto 
do Chega sobre castração química

Register now at  MississaugaConvention.com
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Os livros eram apenas um tipo de recetáculo, em que 
guardávamos as coisas que tínhamos medo de perder.

Ray Bradbury, Fahrenheit 451

A cidade da Póvoa de Varzim é banhada 
pelo mar. E o mar da Póvoa, como qual-
quer outro, tem marés que ora enchem 
ora vazam a orla costeira, de acordo 
com os efeitos das forças gravitacionais 
do Sol e da Lua. Nessa cadência, vemos 
e ouvimos o vaivém das ondas a desfa-
zerem-se em rendilhados de espuma. 
Mas, em fevereiro, o mar da Póvoa tem 
mais qualquer coisa. São as Correntes 
que, ano após ano, se repetem no calen-
dário daqueles que amam as palavras 
feitas papel, gesto, imagem ou música. 

E vem gente de muitos lados, em roma-
ria, para ver e ouvir a enchente dos que, 
em jeito de maré cheia, desembarcam 

no cais das escritas ibéricas. Se continuar a 
usar o mar como recurso estilístico, direi que 
fevereiro é mês de bueiro que, ao longo de vá-
rios dias, nos arrasta e atira para muitas e va-
riadas mesas, debates, lançamentos de livros, 
filmes, exposições, concertos, reencontro ou 
descoberta de amigos, cumprimentos, abra-
ços, conversas fugazes e outras noite dentro, 
num rodopio constante de quem nada quer 
perder. Não adianta resistir ou esbracejar, 
quando a força da corrente é tão avassaladora 
no entorpecimento dos sentidos! 

E nunca nos cansamos de ouvir vozes 
que, a partir de um mote antecipadamen-
te proposto, conseguem fazer abordagens 
sempre tão diferentes. E cedemos à ten-
tação de comprar mais um livro, outro e 
ainda mais outro, numa adição que, de tão 
repetida, nos obriga a pensar que o nosso 
quotidiano é cada vez mais deficitário em 
tempo disponível para ler. Porque os livros 
reclamam espaço, mas também um tempo 
de serem lidos, evitando que a lista de es-

pera ganhe o tamanho da eternidade. 
Na hora de fazer a mala, regressamos com 

mais peso do que aquele que levamos e, qua-
se sempre, feitos cabides, com sacos extra ao 
ombro, porque continuamos a acreditar no 
provérbio africano, que nos diz que o tem-
po deve sempre andar no nosso bolso. E de 
cada vez que virmos um leitor levar a mão 
ao bolso, já sabemos que vai à procura do 
cotão do tempo para acabar mais um capí-
tulo de prosa ou iniciar o verso dum poema.

É assim todos os anos, uma semana pre-
viamente reservada na agenda, para que 
nada mais se sobreponha à minha priorida-
de maior – As Correntes d’escritas – que, 
na Póvoa, e à semelhança de excertos da 
Liberdade de Paul Eluard, estão por todo 
o lado: “no pão branco das manhãs, nos 
meus farrapos de azul, no charco sol bo-
lorento, no lago da lua viva, nos campos e 
no horizonte, nas asas dos passarinhos, no 
moinho das sombras, no meu espelho e no 

meu quarto, na cama concha vazia”.
Dos 365 dias do ano, subtraio os exclusi-

vamente dedicados aos livros que, como nos 
diz o autor citado na epígrafe, “em si mesmo 
nada tem de mágico”, porque a magia não 
está neles, mas no que eles nos dizem “em 
como nos apresentam uma única peça feita 
da costura de vários bocados do universo”, a 
que eu chamo texto. E cada texto é feito das 
sílabas que Eugénio de Andrade desepera-
damente procurava: uma vogal, uma con-
soante, quase nada, mas que lhe fazia falta, 
porque só ele sabia a falta que lhe fazia.

O poeta Lorca, num belíssimo poema “A 
Lenda do tempo” diz-nos que ninguém pode 
fazer brotar sementes no coração do tempo. 
Escreveu-o quando “As correntes d’escri-
tas” não haviam ainda sido inventadas. Fosse 
vivo, e perceberia como a primeira semente 
deu fruto ao ponto de se ter multiplicado por 
21 edições, afirmando-se hoje como o maior 
certame literário de todo o país.

No coração do tempo

Aida Batista
Opinião
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Covid-19. 

Em conformidade com o conformismo? Não!...

Que me perdoem os leitores por voltar 
a falar dessa epidemia a que se chamou 
inicialmente “Coronavírus” e que foi no-
vamente rebatizada, agora com o nome 
de Covid-19.

Voltei ao assunto, não porque os atuais 
alarmes noticiosos passaram a dar 
grande destaque aos danos econó-

micos dos países onde o vírus se propagou 
e se está a propagar, mas porque ele alastra 
cada vez mais, constituindo uma verdadei-
ra ameaça para os cidadãos de todo o mun-
do, onde se inclui Portugal, embora o nosso 
país, por obra e graça do acaso (!...), ainda 
não tenha sido atingido por essa praga.

Se na China continental o número de 
óbitos e infetados, provocados pelo Co-
vid-19, continua a subir (2.592 mortos e 
mais de 75 mil infetados (dados públicos), 
há cada vez mais vítimas em países como 
o Irão, Japão, Hong Kong, Coreia do Sul, 
Filipinas, França, Estados Unidos, Espanha 
e mais recentemente a Itália, onde e até 
ao momento, já provocou quatro mortos 
e 185 infetados, sem que se saiba quem foi 
o agente promotor do vírus nesse país uma 
vez que nenhum dos casos detetados este-
ve na China ou em ligação com alguém que 
pudesse estar eventualmente contagiado. 
Situação que levanta, mais uma vez, a ig-
norância científica sobre as múltiplas for-
mas de propagação deste vírus.

Se bem que a OMS, a União Europeia e 
as autoridades sanitárias e governamentais 
portuguesas façam discursos e declarações 
de algum alerta, mas tendencialmente pa-
cificadores, para não criar pânico entre os 
cidadãos, o facto é que esta doença epidé-
mica continua a propagar-se até em países, 
como o caso da Itália, onde deveria existir 
um sistema de controlo e dissuasão da epi-
demia muito mais eficaz. Mas nesta Europa 
plena de instituições controladoras, o caso 
italiano não é infelizmente o único, onde a 
permissividade das instituições sanitárias, 
face à ameaça do Covid-19, pode causar sé-
rios problemas à vida dos seus povos.

Hoje, num jornal televisivo da hora de al-
moço, dei conta que haviam chegado vários 
aviões a Portugal com cidadãos de diversas 
nacionalidades, entre os quais italianos. No 
aeroporto, o repórter interrogava os passa-
geiros sobre se tinham sido controlados nas 
partidas, para deteção de eventual infeção 

do vírus. Resposta: não! O repórter insistia: 
“e na chegada?” Resposta: não, juntando 
em voz sorridente que tal poderia aconte-
cer porque Portugal não tinha casos de in-
fetados pelo coronavírus!?... 

A continuar assim, pergunto eu - 
até quando?...

Porque queria comprar um objeto no ba-
zar chinês do meu bairro, receando que al-
guns deles tivessem ido a “casa” festejar o 
Novo Ano chinês e porque não confio nas 
declarações censuradas pelas respetivas 
autoridades nacionais (independente das 
razões aduzidas), nas suas medidas preven-
tivas, nem pela atempada eficácia das suas 
ações, desloquei-me a uma farmácia local 
para comprar máscaras protetoras, tentan-
do estar munido de algo essencial à minha 
proteção, no caso de me aproximar de uma 
eventual fonte da epidemia. Resposta: não… 
estão esgotados em todos os fornecedores! 
Mas como é que isso é possível, não haven-
do casos noticiados de infetados em todo 

o território nacional e tendo em conta que 
ninguém está a usar máscaras? Só me ocor-
reu uma razão: ou foram todas para expor-
tação (vendem-se mais caras…), ou estão 
fechadas em armazéns, até que a epidemia 
se revele em Portugal e possam ser vendidas 
(mais caras…).

Compreendo agora melhor a preocupa-
ção dos inúmeros comerciantes chineses 
instalados no país quanto à falta de clientes 
nos seus estabelecimentos e as consequên-
cias económicas para os seus negócios. 
Afinal parece-me que, sem quaisquer in-
tenções segregacionistas para com os re-
sidentes chineses, há mais gente a pensar 
como eu, não querendo correr o risco de 
contágio, perante uma comunidade muito 
fechada sobre si própria e mantendo even-
tuais comportamentos silenciosos, herda-
dos da vida no seu país natal.

Mas se tal atitude da nossa parte possa 
parecer compreensível para com o comér-
cio chinês, também a poderíamos alargar a 

outros residentes em Portugal originários 
dos países onde grassa esta epidemia, al-
guns dos quais nossos vizinhos. E porque 
está indecifrável, até ao momento, a ori-
gem do recente contágio em Itália, fazen-
do-nos duvidar das primeiras explicações 
sobre a forma de transmissão deste vírus, a 
situação torna-se ainda mais preocupante!

Não quero acreditar que as autoridades 
sanitárias portuguesas estejam à espera 
que alguém seja detetado com o vírus em 
Portugal para colocarem em prática um 
sistema de medidas preventivas, capaz de 
tentar evitar a sua entrada em território 
nacional. Se isso infelizmente vier a acon-
tecer, já esse caso eventualmente contami-
nou outros e, esses outros, outros tantos.

Por esta doença e em resultado de um 
casual conformismo de quem tem que zelar 
pela nossa saúde coletiva, nem queremos 
fazer parte de honrosos resultados estatís-
ticos indicando: “morreram poucos”! 

Não queremos que morra alguém. Mexam-se!

Luís Barreira
Opinião
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Em assunto de imigração, não se deixe enganar por rumores

CONHECEDORES ABSOLUTOS DAS LEIS DE IMIGRAÇÃO

416-653-8938
Jason Ferreira, B. Comm, RCIC immigration4canada.ca

1560 Bloor St W, Toronto

Permits de trabalho abertos (qualquer empresa) 
para juventude (18 a 35 anos), processos de residência 

permanente, ofertas de trabalho podem resultar 
em permits de trabalho temporários ou permanentes

Your #1 Choice to Portugal

Lisboa • Porto • Faro
Contacte o seu
Agente de Viagens
TEL: (416)599-3340
FAX: (416)599-3405
WATS: 1-800-268-9135

70 Yorkville Ave, Unit UR10
Toronto, ON M5R 1B9
info@accordtours.com
accordtours.com
Ont.Reg#1649491
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Relações oficiais dos Estados Unidos 
com os Açores duram há 225 anos
As relações oficiais dos Estados Unidos 
com os Açores começaram há 225 anos, 
quando o Presidente George Washington 
nomeou o primeiro cônsul oficial dos Es-
tados Unidos, John Street, em 1795.

Segundo a embaixada dos Estados Uni-
dos, o consulado do país em Ponta 
Delgada é o “continuamente opera-

cional mais antigo do mundo”, mas este 
foi, numa primeira fase, localizado na ilha 
do Faial, com filiais em Ponta Delgada.

Os Estados Unidos e os Açores possuem 
uma longa relação, tendo os primeiros ha-
bitantes do arquipélago chegado ao país 
por via da baleação, no século XVIII, uma 
vez que baleeiras norte-americanas vi-
nham recrutar no arquipélago homens com 
reputação de bons marinheiros.

Depois do vulcão dos Capelinhos, na ilha 
do Faial, em 1957, o então senador John Fit-
zgerald Kennedy e um colega italiano, John 
Pastore, fizeram passar uma emenda no 
Senado, denominado de ‘Azorean Refugee 
Act’, que permitiu a emigração de milhares 
de açorianos, também de outras ilhas, que 
aproveitaram a abertura.

Neste momento, estima-se que existam 
1,5 milhões de descendentes açorianos con-
centrados maioritariamente nos Estados de 
Massachusetts, Rhode Island e Califórnia.

Durante algum tempo, os Estados Uni-
dos  tiveram um agente consular na ilha das 
Flores, sendo que em 1917 todas as opera-
ções se fixaram em São Miguel.

Após John Street ter sido nomeado côn-
sul na Horta, Thomas Hickling, um em-
presário jovem americano que se mudou 

para São Miguel, em 1769, foi nomeado vi-
ce-cônsul em Ponta Delgada, também em 
1795. Hickling deixou nos Açores lembran-
ças e histórias que sobrevivem até hoje, 
sendo uma delas uma pedra com seu nome 
gravado, datada de 1770, que está situada 
perto de uma das piscinas vulcânicas do 
Vale das Furnas.

O diplomata criou um palácio de verão 
que designou de “Yankee Hall”, nas Fur-
nas, que se tornou a génese dos jardins do 
Hotel Terra Nostra.

O primeiro edifício do consulado em 
Ponta Delgada foi o Hotel São Pedro, atual-
mente uma escola de hotelaria. Durante o 
século XIX, representar os Estados Unidos 
tornou-se uma tradição para a família Da-
bney, uma vez que três gerações daquela 
família serviram o país, até que partiram 
em 1892, dos Açores. A atual cônsul dos Es-
tados Unidos da América nos Açores é Ka-
thryn Ryan Hammond,  especialista na área 
de segurança, com o título de agente especial 
supervisora. Sendo diplomata desde 2005, 
completou o seu treino em investigações 
criminais em Glynco, no Estado norte-ame-
ricano da Georgia. A sua primeira comissão 
de serviço foi em Washington, de 2005 a 
2009, seguindo-se a embaixada americana 
em Cabul (2009-2010) e o consulado do Rio 
de Janeiro (2010-2012).

De 2015 a 2017, esteve em Libreville, no 
Gabão, como oficial de segurança, regres-
sando novamente a Washington por mais 
dois anos. 

NM/MS

O Governo dos Açores concedeu 
apoios num montante que ultrapassa 
os 701 mil euros no âmbito do RJACC 
- Regime Jurídico de Apoios a Ativida-
des Culturais, abrangendo 238 proje-
tos oriundos de várias ilhas dos Aço-
res e do continente, de acordo com 
um despacho publicado, esta segun-
da-feira (24), em Jornal Oficial.

As verbas destinam-se a projetos 
culturais nas áreas do audiovisual 
e multimédia, artes performativas 

e visuais, património cultural, programas 

interdisciplinares, outros eventos e edi-
ção de obras, explica nota do executivo.

A aquisição de instrumentos musicais 
e respetivo material consumível, a con-
servação, manutenção e reparação de 
instrumentos musicais, a aquisição de 
fardamento, e a aquisição e recuperação 
de trajes e de repertório por coletivida-
des destinados à realização de projetos 
culturais são igualmente contemplados 
no âmbito do RJACC.

AO/MS

Governo dos Açores concede apoios superiores 
a 700 mil euros na área da cultura

Roosevelt e Churchill tinham plano 
para invadir os Açores, diz especialista
Salazar permitiu que as forças britânicas 
se instalassem na ilha Terceira em agos-
to de 1943. Roosevelt e Churchill tinham 
já um plano para invadir os Açores caso 
Salazar não cedesse ao pedido.

O Presidente dos Estados Unidos 
Franklin Roosevelt e o primei-
ro-ministro britânico Winston 

Churchill tinham um plano para inva-
dir os Açores se Salazar não concedesse 
facilidades militares aos Aliados com a 
ameaça nazi, disse um especialista em 
relações internacionais.

O especialista em relações internacio-
nais Luís Andrade afirma, em declara-
ções à agência Lusa, que Salazar “pro-
telou sistematicamente” a concessão 
de facilidades aos britânicos nos Açores 
porque pensava ser “relativamente cedo 
para que isso acontecesse, receando uma 
retaliação por parte da Alemanha nazi”.

Com a invasão aliada de África em 
1942, o especialista refere que “come-
çou-se a desenhar, embora de forma té-
nue, que os Aliados pudessem ganhar a 
guerra”, tendo, apesar de tudo, Salazar 
esperado até agosto de 1943 para a assi-
natura de um acordo formal com a In-
glaterra que permitia às forças britânicas 
instalarem-se na ilha Terceira.

“Quer o Presidente Roosevelt como o 
primeiro-ministro Churchill se, de facto, 
nesta altura, Salazar não tivesse acedido 
ao pedido britânico, já tinham planeada 
uma invasão dos Açores por parte dos 
Aliados”, declara o professor catedrático.

Luís Andrade destaca, contudo, que 
anteriormente a este período, houve 
um plano alemão (Félix) para invadir os 
Açores que acabou por não se materiali-
zar, porque foi transmitido a Adolf Hitler 
pelo almirante envolvido nesta matéria 
que “o problema não era tomar os Açores 
mas mantê-los”, uma vez que a Inglater-
ra “ainda controlava o Atlântico”.

O especialista explica que a relação 
de Portugal com os norte-americanos 
“foi diferente (da britânica) porque não 
havia nenhum acordo bilateral” e a con-
trapartida que foi encontrada para ceder 
a Washington facilidades militares, em 
1944, na ilha de Santa Maria, foi a ques-
tão de Timor, que tinha sido invadido 

pelos japoneses, tendo-se pedido apoio 
americano neste dossiê.

O Presidente Roosevelt – que tinha na 
Casa Branca um quadro da baía de Ponta 
Delgada como recordação da sua estada 
nos Açores, enquanto subsecretário de 
Estado da Marinha – admitiu mesmo 
aplicar a doutrina Monroe, de 1823, ao 
arquipélago, que sustentava não permi-
tir aos europeus intromissões nos assun-
tos internos americanos.

“Ao afirmar isso estava a referir que os 
Açores eram fundamentais para a defesa 
dos Estados Unidos, uma vez que havia a 
consciência, em termos estratégicos, de 
ser fundamental o controlo do arquipé-
lago para lutar contra o expansionismo 
germânico, por via da sua ameaça sub-
marina no Atlântico Norte”, disse Luís 
Andrade.

De acordo com Eduardo Mayone Dias, 
escritor e professor universitário da Uni-
versidade de Los Angeles, já em julho de 
1940, o Ministério de Guerra português 
tinha enviado um telegrama ao Gover-
nador Civil dos Açores onde este é aler-
tado para um perigo iminente de invasão 
do arquipélago.

O Ministério dos Negócios Estrangei-
ros da Alemanha enviara uma carta a 
Lisboa pressionando-a para que o país 
denunciasse uma aliança com Londres e 
estabelecesse um pacto com a Espanha, 
país aliado de Berlim.

OB/MS

Mais de 12 mil pessoas aguardam por 
cirurgias programadas nos Açores
As listas de espera por uma cirurgia pro-
gramada nos Açores tinham no final de 
2019 mais de 12.000 utentes, sendo o 
caso mais antigo o de uma pessoa ins-
crita há oito anos, segundo o Governo 
Regional.

Os dados constam de uma resposta a 
um requerimento do PSD, na qual se 
dá conta de que em 31 de dezembro 

de 2019 havia 12.062 utentes a aguardar por 
uma cirurgia - 8.834 no Hospital de Pon-
ta Delgada, 1.924 no Hospital da Terceira e 
1.304 no Hospital da Horta.

De acordo com o ofício do executivo so-
cialista, disponível na página da Assem-
bleia Legislativa dos Açores, a pessoa que 
aguarda há mais tempo por uma interven-
ção cirúrgica no arquipélago está inscrita 
desde o dia 03 de janeiro de 2012, ou seja, 
há pouco mais de oito anos, no Hospital do 
Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

Trata-se de um caso para o qual foi pro-
posta a inserção de um implante mamário 
e o processo foi classificado como normal, 
mas até hoje nunca chegou à mesa de ope-
rações, revela o documento do executivo.

O PSD tinha apresentado um requeri-
mento no parlamento açoriano a solicitar 

ao Governo Regional informações sobre as 
listas de espera cirúrgicas na região e tam-
bém dados sobre os casos que excederam 
os tempos máximos de espera definidos 
pelo Serviço Regional de Saúde e que estão 
ainda por resolver.

De acordo com a resposta, no caso do 
Hospital de Santo Espírito, na ilha Tercei-
ra, há uma pessoa inscrita desde junho de 
2013, ou seja, há quase sete anos, a aguar-
dar por uma laqueação e a uma interven-
ção nas veias varicosas dos membros in-
feriores, mas, neste caso, o procedimento 
operatório “tem estado condicionado pela 
situação oncológica do doente”.

Já no Hospital da Horta, na ilha do Faial, 
há um doente que aguarda desde maio de 
2015 - há quase cinco anos - por uma cirur-
gia de reparação de uma luxação recorren-
te num ombro.

No mesmo ofício, o Governo Regional 
revela que fez encaminhar para outras en-
tidades convencionadas um total de 386 
utentes, que não tiveram resposta adequada 
nos hospitais, a grande maioria deles (238) 
na especialidade de oftalmologia e outros 18 
na especialidade de cirurgia plástica.
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Madeira atingiu a temperatura 
mais alta de sempre em fevereiro

Madeira registou esta segunda-feira (24) a 
temperatura mais alta de sempre no mês 
de fevereiro com a estação meteorológica 
da Ponta do Sol a atingir os 28,9 graus cen-
tígrados ao meio-dia, segundo o Instituto 
Português do Mar e da Atmosfera.

O Funchal registou a segunda tem-
peratura mais alta ao atingir os 28,1 
graus centígrados, seguido da Quin-

ta Grande com 25,8 graus, indicou o Institu-
to Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A humidade relativa do ar situava-se en-
tre os 14 e os 17%.

No domingo (23), havia já sido registada a 
temperatura mais alta até agora alcançada no 
mês de fevereiro, com 27,7 graus, valor que 
foi agora superado. “Hoje, a temperatura de-

verá chegar aos 28 graus nalguns pontos da 
costa sul”, referiu, pela manhã de segunda-
-feira (24), à Lusa, o diretor do Observatório 
Meteorológico do Funchal, Vítor Prior.

Os maiores valores que tinham sido regis-
tados no passado no mês de fevereiro foram 
em 2004 (27 graus) e em 1949 (26,6 graus).

Sob a influência de uma massa de ar 
quente, seca e acompanhada de poeiras 
do Saara, no Norte de África, a costa sul da 
Madeira esteve sob aviso meteorológico 
para tempo quente até às 21h00 horas de 
segunda-feira (24). A massa de ar quen-
te continuou na terça-feira (25), mas com 
menos intensidade.

TSF/MS

Jornadas Madeira: “Os Turistas Portugueses 
estão a chegar à Madeira em maior quantidade”
Confrontado com os preços exorbitan-
tes das passagens aéreas da TAP pelo 
deputado Rafael Carvalho, Eduardo Je-
sus retorquiu: “O mercado português 
cresceu 9% em hospedes e 13% em 
dormidas em 2019. Os turistas portu-
gueses estão a chegar à Madeira em 
maior quantidade, o que significa que 
esses preços não os impedem de vir”.

“Há preços dessa natureza quando a 
procura é muito grande em épocas 
especificas. Mas também existem 

preços que nunca existiram noutras altu-
ras. A easyJet passou a vender passagens 
a menos de 60 euros e passou a crescer 
nesse universo. As passagens abaixo 
dos 60 euros eram desprezadas, nes-
te momento essa procura cresceu mais 
de 80%. A secretaria faz, desde 2015, 
acompanhamento das tarifas diárias das 
companhias e a verdade é que há tarifas 
muito apetecíveis”, completou o gover-
nante.

MD/MS

‘Ingressa no futuro’ Vai por à prova alunos do 9º ano 
e aproximá-los das Forças Armadas na Madeira
O Estado-Maior-General das Forças Ar-
madas, através do Comando Operacio-
nal da Madeira, em parceria com a Se-
cretaria Regional de Educação, Ciência 
e Tecnologia, promove a iniciativa ‘In-
gressa no Futuro’, dirigida a alunos do 
9.º ano de escolaridade, com o objetivo 
de os sensibilizar para uma cultura de 
segurança e de defesa nacional, bem 
como para os aproximar das Forças Ar-

madas, através de um contacto direto 
com as suas missões.

Este projeto inclui uma prova de aven-
tura, o ingresso nas Forças Armadas 
por uns dias e a participação nas co-

memorações do Dia de Portugal para as 
equipas apuradas, para além de uma re-
ceção em Lisboa para a equipa vencedora.

MD/MS

Museu de História Natural do Funchal 
reabre ao público no Verão
O presidente da Câmara Municipal do 
Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompa-
nhado pelo respetivo executivo, visitou as 
obras de requalificação do Museu de His-
tória Natural do Funchal, no âmbito das 
Presidências Abertas, que decorrem este 
mês na Freguesia de São Pedro. A primei-
ra fase de obras estruturais do edifício fica 
concluída no verão, altura em que o Mu-
seu reabrirá ao público.

Miguel Silva Gouveia, numa visita às 
várias intervenções levadas a cabo 
na estrutura do palácio histórico 

com mais de 200 anos salientou que “é uma 
prioridade dotar os edifícios camarários 
de acessibilidade à mobilidade reduzida, 
e dado a antiguidade do edifício e a capa-
cidade da infraestrutura para a instalação 
de um elevador, estas obras representam 
uma abordagem complexa, a par dos passos 
largos que Município tem dado em prol do 
acesso de todos à cultura, traduzindo-se um 
investimento de mais de 1 milhão de euros.”

Para a 2ª fase do projeto a autarquia apre-
sentou ao Instituto de Desenvolvimento 
Regional (IDR) a proposta para financia-
mento do orçamento de 1,5 milhões de eu-

ros que “trará ao Museu um novo conteúdo 
museológico com novas atrações para os 15 
mil visitantes anuais que o Museu recebe, 
funchalenses ou turistas. Estando o Madei-
ra 14-20 com um excedente de cerca de 4 
milhões de euros e tendo sido tornado pú-
blico que esse valor seria canalizado por 
exemplo para o Museu do Romantismo, que 
tanto quanto sabemos já foi financiado pelo 
Fundo de Turismo, o Município do Funchal 
também manifesta a intenção de pretender 
ver a 2ª fase desta obra financiada por esse 
excedente”, acrescentou o presidente.

DN/MS

O Comando Regional da Polícia de Se-
gurança Pública da Madeira desenvolveu 
a operação ‘Polícia Sempre Presente: Car-
naval em Segurança 2020’, tendo ocorrido, 
durante as festividades, 38 acidentes, dois 
quais resultaram em três feridos graves e 16 
feridos ligeiros nas estradas da Região.

Além disso, foram detidos 23 indivíduos, 
12 por condução com taxa de alcoolémia 
igual ou superior a 1,2 gr/l; três por con-
dução sem habilitação legal para conduzir; 
doispor tráfico de estupefacientes, um por 
agressão a agente da autoridade e cinco por 
cumprimento de mandados de detenção.

Durante esse período, foram também 
apreendidas 14 doses de cocaína, dois de haxi-
xe, uma de heroína e 4.075 gramas de liamba.

Mais: foram efetuados 606 autos de con-
traordenação, dos quais sete por condução 
sob a influência do álcool; 59 por condução 
em excesso de velocidade; dois por falta 

de seguro de responsabilidade civil; 13 por 
falta de Inspeção Periódica Obrigatória; 13 
por falta de utilização do cinto de seguran-
ça; 28 por uso indevido do telemóvel no 
exercício da condução; três por alteração às 
características das viaturas, um por deso-
bediência à ordem de paragem do Agente; 
entre outras infrações ao Código da Estrada 
e restante legislação avulsa.

Nesta operação estiveram envolvidos 
486 polícias e 284 meios materiais.

A ‘Polícia Sempre Presente: Carnaval em 
Segurança 2020’ realiza-se com o objetivo 
de incrementar o sentimento de seguran-
ça dos cidadãos nas áreas comerciais e tu-
rísticas, sistemas de transportes públicos 
e outros locais de grande concentração de 
pessoas, assegurando, nesses locais, um 
elevado índice de prontidão, prevenção e 
operacionalidade.

DN/MS

Três feridos graves durante operação 
de Carnaval na Madeira
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ESPECIAIS DE SEXTA-FEIRA A DOMINGO
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Cavacas
terça a quinta 9am -12am | sexta e sábado 9am-2am | domingo 9am-11pm



Deputados de extrema-esquerda ale-
mães apresentaram esta quinta-feira 
(27) uma queixa contra a chanceler An-
gela Merkel, acusando-a de cumplici-
dade no assassínio do general iraniano 
Qassem Soleimani, já que os Estados 
Unidos terão usado uma base alemã 
para atacar Bagdade.

“Não podemos aceitar que o Go-
verno federal permita e apoie a 
guerra norte-americana feita por 

drones, que é contrária e, portanto, 
viola o Direito Internacional”, referem 
oito deputados do partido de esquerda 
Die Linke.

O general Qassem Soleimani, coman-
dante da força de elite iraniana Al-Quds, 
foi assassinado em janeiro num ataque 
com um drone contra o carro em que se-
guia ordenado pelo Presidente dos Esta-
dos Unidos, Donald Trump.

No mesmo ataque morreu também o 
vice-presidente da coligação de grupos 
paramilitares pró-iranianos no Iraque, 
Abu Mehdi al-Muhandis, conhecida 
como Mobilização Popular [Hachd al-
-Chaabi], além de outras oito pessoas.

O ataque ocorreu três dias depois de um 
assalto inédito à embaixada norte-ameri-
cana que durou dois dias e apenas termi-
nou quando Trump anunciou o envio de 
mais 750 soldados para o Médio Oriente.

O Irão prometeu vingança e anunciou 

que deixará de respeitar os limites impos-
tos pelo tratado nuclear assinado em 2015.

Além do chanceler, a queixa refere-se 
aos ministros dos Negócios Estrangeiros 
da Alemanha, Heiko Maas, da Defesa, 
Annegret Kramp-Karrenbauer, e do In-
terior, Horst Seehofer.

“As ordens para esse ataque com dro-
nes só poderiam ser transmitidas a par-
tir de uma estação de retransmissão em 
território alemão, a base aérea norte-a-
mericana em Ramstein”, localizada no 
sudoeste do país, disseram os deputados 
em comunicado divulgado esta quinta-
-feira (27).

Ao autorizar o uso da base para ataques 
com drones, o Governo alemão foi cúmpli-
ce da execução do general iraniano, consi-
deram os representantes do Die Linke.

“O Governo federal é obrigado a impedir 
violações do direito internacional no terri-
tório alemão”, afirmaram os deputados.

JN/MS

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

Eva Batista was born on August 11th, 2019 and diagnosed with 
Spinal Muscular Atrophy (SMA) Type One. SMA is a nightmare. It is 
a disease that robs babies of physical strength by a�ecting the 
motor nerve cells in the spinal cord, taking away the ability to walk, 
eat or breathe. SMA Type One specially, is the most severe, diag-
nosed 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. 

Ainda nenhum Estado-membro 
da UE pediu controlo nas fronteiras
A Comissão Europeia indicou esta quinta-
-feira (27) que, até ao momento, nenhum 
Estado-membro manifestou intenção de 
fazer controlos nas fronteiras para evitar 
a propagação do novo coronavírus, mas 
defendeu um “trabalho próximo” entre as 
autoridades de saúde e de segurança.

“Até ao momento, nenhum Estado-
-membro sinalizou a intenção de 
introduzir controlo nas fronteiras 

internas da União Europeia [UE]”, anun-
ciou a porta-voz do executivo comunitá-
rio Dana Spinant, falando na conferência 
de imprensa diária da Comissão Europeia, 
em Bruxelas.

De acordo com a responsável, esta foi a 
conclusão de uma videoconferência reali-
zada na quarta-feira (26) com autoridades 
dos Estados-membros, serviços da Comis-
são, Secretariado-Geral do Conselho da UE 
e representantes da Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex) 
relativamente à evolução do Covid-19.

Caso queiram implementar este tipo de 
medidas para evitar a propagação do novo 
coronavírus, têm de ser os próprios países 
da UE a avançar.

De acordo com Dana Spinant, da reunião 
resultou também a necessidade de “as au-
toridades de saúde e as que estão nas fron-
teiras continuarem a trabalhar de forma 
próxima”.

A porta-voz recordou que, em Itália, está 
em curso uma missão conjunta do Cen-
tro Europeu de Prevenção e Controlo das 

Doenças (ECDC, na sigla em inglês) e da 
Organização Mundial de Saúde, para pres-
tar apoio técnico às autoridades italianas, 
sendo este o Estado-membro da UE com 
mais casos registados de Covid-19.

“Após essa missão, e dependendo dos 
seus resultados e conclusões, o ECDC vai 
fazer uma nova avaliação do risco e a Co-
missão vai emitir recomendações aos via-
jantes [da UE] que se deslocam de ou para 
estas zonas mais afetadas”, referiu Dana 
Spinant.

A responsável garantiu que “a Comissão 
vai continuar a trabalhar em várias frentes 
para responder ao surto, tanto a nível po-
lítico, promovendo a troca de informação, 
como dando apoio técnico” no terreno.

Dana Spinant precisou ainda que o ECDC 
tem uma equipa de 60 cientistas focados no 
novo coronavírus, que atua assim que um 
caso é confirmado na UE.

Números divulgados esta quinta-feira (27) 
pelo ECDC referem que, até à manha desse 
dia, havia 82.132 casos em todo o mundo de 
Covid-19, que já resultaram em 2.801 mortes.

Na Europa existem, atualmente, 477 ca-
sos, 400 dos quais em Itália, 21 na Alema-
nha, 17 em França, 13 no Reino Unido, 12 
em Espanha, a Áustria, Croácia, Finlândia, 
Suécia registaram dois casos cada um, e a 
Bélgica, Dinamarca, Grécia, Noruega, Ro-
ménia e Suíça confirmaram um caso cada.

Ainda na Europa, registaram-se até ao 
momento 14 mortes.

JN/MS

MUNDO

Covid-19

Extrema-esquerda alemã acusa Merkel 
de cumplicidade no assassínio de Soleimani

Queixas

Japão e Coreia do Norte suspedem aulas 
para evitar propagação do coronavírus
O Japão vai encerrar temporariamente 
as escolas públicas e a Coreia do Norte 
adiou o início das aulas para evitar a pro-
pagação do coronavírus, que na Coreia 
do Sul levou ao adiamento de exercícios 
militares com os Estados Unidos.

O primeiro-ministro japonês, Shinzo 
Abe, apelou esta quinta-feira (27) ao 
encerramento temporário das esco-

las públicas “a partir de 2 de março até às 
férias da primavera”, que começam geral-
mente no final de março no Japão.

“O Governo coloca a saúde e a segurança 
das crianças acima de tudo”, declarou Abe, 
defendendo a tomada de “medidas rigoro-
sas” para evitar a propagação do Covid-19, 
que já infetou perto de 190 pessoas no país.

O adiamento do início do ano letivo faz 
parte das medidas “extraordinárias” toma-
das pela Coreia do Norte para se proteger 
da epidemia, indicaram esta quinta-feira 
(27)  os media.

Pyongyang não registou até agora qual-
quer caso do coronavírus, que apareceu em 
dezembro na cidade chinesa de Wuhan, 
mas tem uma infraestrutura de saúde frágil 
e já tomou várias medidas preventivas.

Foi um dos primeiros países a encerrar 
as fronteiras, suspendeu as ligações aéreas 
e ferroviárias, proibiu as visitas de turistas 
e impôs uma quarentena de 30 dias para os 
suspeitos de terem o vírus.

Os estrangeiros são alvo das maiores res-
trições: desde o início de fevereiro que são 
obrigados a ficar em casa em quarentena.

Na vizinha Coreia do Sul, local onde 
se regista o maior contágio fora da China 
continental, foi anunciado o adiamento de 
exercícios militares com os Estados Uni-
dos, após Seul ter declarado o nível de aler-
ta mais alto, “grave”.

Perto de 1.600 pessoas foram infetadas 
na Coreia do Sul e 12 morreram devido ao 
coronavírus, tendo os exercícios militares 
sido adiados indefinidamente.

Vários eventos foram suspensos no país 
devido à epidemia, como o campeonato 
nacional de futebol e os mundiais de ténis 
de mesa, que foram adiados.

A epidemia do coronavírus Covid-19 já 
causou 2800 mortos e infetou mais de 82 
mil pessoas, de acordo com dados reporta-
dos por 48 países e territórios.

JN/MS
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Governo

Reino Unido admite abandonar negociações 
com a UE para acordo pós-Brexit
O governo britânico admite abandonar as 
negociações com a União Europeia (UE) 
para um acordo pós-Brexit se não hou-
ver progressos até junho, refere um do-
cumento publicado esta quinta-feira (27) 
com a posição do Reino Unido.

Num documento de 40 páginas pu-
blicado esta quinta-feira (27) que 
estabelece a posição inicial do 

Reino Unido para as negociações de um 
acordo de comércio com a UE, que come-
çam na próxima semana, afirma o em-
penho em “trabalhar de maneira rápida 
e determinada” até junho, altura para a 
qual está marcada uma cimeira de alto 
nível para avaliar os progressos.

“O Governo espera que, a essa altura, o 
esboço geral de um acordo seja claro e pos-
sa ser finalizado rapidamente em setembro. 
Se esse não parecer ser o caso na reunião 
de junho, o Governo vai ter de decidir se 
a atenção do Reino Unido deve afastar-se 
das negociações e concentrar-se apenas 
em continuar os preparativos internos para 
sair do período de transição de maneira or-
denada”, refere.

O Governo britânico identifica como 
principal ponto de discórdia a exigência da 
UE de respeito pelas regras e leis europeias 
pós-Brexit, propondo em alternativa um 
“relacionamento baseado na cooperação 
amigável entre iguais soberanos, com am-
bas as partes respeitando a autonomia legal 
e o direito de gerir os seus próprios recursos 
como entenderem”.

“Aconteça o que acontecer, o Governo 
não negociará qualquer acordo em que o 
Reino Unido não tenha o controlo das suas 
próprias leis e vida política. Isso significa que 
não concordaremos com nenhuma obriga-

ção para que as nossas leis sejam alinhadas 
com as da UE ou que as instituições da UE, 
incluindo o Tribunal [Europeu] de Justiça, 
tenham jurisdição no Reino Unido”, vinca.

Na Declaração Política que acompanha-
va o Acordo de Saída da UE estava escrito 
que, “dada a proximidade geográfica e a 
interdependência económica da União e do 
Reino Unido, o relacionamento futuro deve 
garantir uma concorrência aberta e justa, 
englobando compromissos sólidos para ga-
rantir condições equitativas”.

Porém, o conteúdo do documento não 
era vinculativo, e o Governo britânico ar-
gumenta que o programa eleitoral com que 
foi eleito com maioria absoluta em dezem-
bro determinava a intenção de “retomar o 
controlo das fronteiras, leis e dinheiro”.

Numa declaração no parlamento, o mi-
nistro e Chanceler do Ducado de Lancaster, 
Michael Gove, argumentou que o princípio 
da proximidade geográfica não foi um cri-
tério usado em acordos de comércio nou-
tras regiões, pelo que não deve ser conside-
rada uma razão para o Reino Unido ter de 
aceitar as regras europeias que “ponha em 
causa da democracia”.

O primeiro-ministro britânico, Boris 
Johnson, já tinha dado a conhecer a pre-
ferência por um acordo de comércio livre 
semelhante ao que a UE tem com o Canadá, 
que permite eliminar as tarifas aduaneiras 
sobre a maior parte dos produtos.

Dá também ao Reino Unido liberdade 
para negociar acordos com outros países e 
estabelecer as próprias regras e leis, em-
bora Johnson tenha rejeitado a intenção de 
avançar com uma desregulamentação que 
resulte num ‘dumping’, seja comercial, so-

cial ou ambiental”.
Porém, este modelo de acordo não remo-

ve completamente barreiras regulatórias 
nem garante um acesso total ao mercado 
único incluindo na área dos serviços, que 
representa uma parte importante da eco-
nomia britânica. No início do mês, o pri-
meiro-ministro disse no parlamento que 
“progresso rápido” nas discussões sobre 
serviços financeiros, que representam 7% 
da economia britânica, e sobre a proteção 
de dados seriam um teste sobre a natureza 
construtiva do processo de negociação”.

Na Declaração Política estava um com-
promisso para concluir um entendimento 
sobre este setor até junho e sobre os dados 
até ao final do ano, mas estas datas foram 
omitidas da posição de Bruxelas publicada 
na terça-feira (25). Esta semana, Barnier 
manifestou-se “preocupações” em rela-
ção às recentes posições britânicas sobre 
a futura parceria entre Bruxelas e o Reino 
Unido, temendo um “distanciamento” dos 
compromissos assumidos por Londres.

Em causa estavam só não só as declara-
ções de Boris Johnson e outros ministros, 
mas também notícias na imprensa britâni-
ca de que o governo não pretende construir 
infraestruturas para realizar os controlos 
aduaneiros sobre as mercadorias que cir-
culem entre a Irlanda do Norte e o resto do 
Reino Unido previstos no acordo de saída.

Os 27 Estados-membros da UE, reunidos 
na terça-feira (25)  ao nível de um Conse-
lho de Assuntos Gerais, deram “luz verde” 
formal à Comissão Europeia para iniciar 
as negociações com Londres visando uma 
“parceria ambiciosa, abrangente e equili-
brada” com o Reino Unido, em “benefício 

de ambos os blocos”.
No mandato dado à equipa negociadora 

chefiada por Michel Barnier, o Conselho 
Europeu indica que “a futura parceria deve 
ser suportada por compromissos sólidos 
para garantir condições equitativas de con-
corrência aberta e justa, dada a proximida-
de geográfica e a interdependência econó-
mica da UE e do Reino Unido”, sublinha a 
estrutura. Por isso, nestas conversações, 
“a UE pretende estabelecer um acordo de 
livre comércio com o Reino Unido que ga-
ranta a aplicação de tarifas e quotas zero 
ao comércio de mercadorias”, bem como 
a “cooperação em aspetos aduaneiros e 
regulatórios”. Relativamente ao setor das 
pescas, o bloco comunitário vai defender 
a “manutenção de um acesso recíproco às 
águas e quotas estáveis” e que este acordo 
seja definido até 01 de julho, forma a “de-
terminar as possibilidades de pesca após o 
fim do período de transição”.

A UE vai, ainda, bater-se por “disposi-
ções para cooperação futura em áreas como 
comércio digital, propriedade intelectual, 
compras públicas, mobilidade, transportes 
e energia”, bem como por uma futura co-
laboração “judicial em questões criminais 
e de política externa, segurança e defesa”, 
conclui o Conselho da UE.

As duas equipas de negociadores lançam 
na próxima segunda-feira (2) em Bruxelas 
a primeira ronda de negociações, que irá 
prolongar-se até quinta-feira (5), deven-
do a segunda ronda ter lugar ainda em 
março, em Londres.

As rondas negociais serão realizadas al-
ternadamente em Bruxelas e em Londres.

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

On this week’s episode, Jason Pereira 
tackles the basics of how tax works in 
Canada, how you can reduce your tax 
bill, and knowing what your obligations 
are with CRA. 

Sat 9:30 pm

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

Timeline – a tua rede social na 
televisão.

Sab 18h

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

Seg-Sex 14h

Sab 15h

Esta semana, Carmo Monteiro traz-nos 
as Danças Carnavalescas em Toronto, 
uma festividade tradicional da Ilha 
Terceira nos Açores, o 23º Festival de 
Concertinas e Cantares ao Desafio, 
organizado pleo Arsenal do Minho de 
Toronto e o 40º aniversário do Centre 
de Idosos do First Portuguese Canadian 
Cultural Centre.

Não perca o Espaço Comunidade deste 
fim de semana.

Vince Nigro conversa esta semana 
com Jean-Paul Soucy, PhD Student 
in Epidemology - Dalla Lama School 
of Public Health. O tema não podia 
ser mais atual: o Covid-19.

Sat 9pm

This week’s program will give you in-
sight historical information and a loca-
tion tour of the first 5 corners that we 
will show case for you…starting with 
College & Bathurst and moving to Col-
lege & Spadina and hitting Kensington 
market and then moving west to show 
case Bloor & Bathurst and finishing off 
at Bloor & Lansdowne. This program 
will bring back memories of your past 
or maybe your present where you may 
not have been privy to many of these 
historic landmarks and what they truly 
represent. Check us out…

Sun 9:30pm

O FILME DO BRUNO ALEIXO da internet 
para os cinemas… Mais de dez anos 
e muito sucesso depois, Bruno Aleixo 
escreve um filme sobre a própria vida.

Dom 17h

O “Nós por Cá” dá a conhecer al-
guns dos voluntários que têm con-
tribuído para a existência da cultura 
portuguesa no Canadá.

Sab 16h

Seg-Sex 11h

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

Sex 18h

Apresentador: Manuel DaCosta 
Convidados:  Fernando Rio, Gary 
Manata, Vince Nigro 

• Resumo político da semana

•  Análise do editorial do Milénio Stadium

• Os seguros, as seguradoras e os 
segurados – os critérios; as proteções; 
os preços; as fraudes e os interesses.

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

Dom 9h30

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

Com Nuno Miller

Seg-Sex 7h

Sab 14h30

O arquiteto e designer português 
Tomás Taveira, um dos principais 
representantes da arquitetura pós-
moderna em Portugal, está esta 
semana na Camões TV. Uma conversa 
conduzida por Cristina da Costa.

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

Seg-Sex 18h

Seg-Sex 10h

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.

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

Sat 10pm

Porque o tempo frio tem os dias con-
tados, no Body & Soul desta semana 
vamos falar de viagens. Como pode 
organizar a sua próxima viagem evi-
tando todo o stress e preocupações 
associadas? Neste episódio estare-
mos ainda de passagem pelo Toronto 
Outdoors Adventure Show, onde vai 
ficar com muita vontade de escolher 
já o seu próximo destino! Não perca 
ainda as dicas de saúde do Dr. Tulio 
Sperb e a nossa sugestão musical da 
semana com muita positividade. 

Dom 16h

Our host Stella Jurgen visits the 13th 
Artist Project 2020. This Contempo-
rary Art Fair takes place every Feb-
ruary at the Better Living Centre in 
Toronto for three consecutive days.  
Over 300 pre-selected independent 
artists exhibit and sell their original 
artwork to art collectors, gallerist, cu-
rators and designers. There are over 
5,000 pieces of art that include paint-
ings, ceramics, sculptures, photogra-
phy, collage, glass and more.  Watch 
Stella’s interview with Emily-Jean Al-
exander, the Director of the show to 
find out more.  Don’t miss part 1. 

Be inspired by Stella’s Studio on 
Camões TV.

Sun 9pm

Esta semana no espaço Mwangolé, 
receberemos Karina De Mello, produ-
tora, diretora e argumentista e Cons-
tância Laviola, produtora e diretora, 
vindas do Brasil com malas cheias de 
conversas e novidades bem à medida. 
Teremos o nosso momento musical e 
o top espaço Mwangolé da Camões 
Rádio na Camões TV.

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

Dom 18h30

21h00 Caminhos Da História

21h30 Forgotten Treasures

22h00 Stella’s Studio

22h30 Roundtable

23h30 Espaço Mwangolé

00h00 It´s Showtime

00h30 Body & Soul

01h00 Portugal À Vista

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 4 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Espaço Mwangolé

09h30 Espaço Comunidade

10h00 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Wisdom of Wealth 

16h00 Roundtable

17h00 Stella’s Studio

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Forgotten Treasures

20h30 Here’s The Thing

21h00 Caminhos Da História

21h30 Timeline

22h30 It´s Showtime

23h00 Portugal À Vista

23h30 Body & Soul

00h00 Camões TV Magazine

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 5 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Espaço Mwangolé

16h00 Timeline

17h00 Forgotten Treasures

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Espaço Mwangolé

20h30 Espaço Comunidade 

21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth 

22h00 Stella’s Studio

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

23h30 Espaço Comunidade 

00h00 We Need To Talk

01h00 It´s Showtime

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA, 6 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Espaço Comunidade 

16h00 Nós Por Cá 

16h30 Forgotten Treasures

17h00 Body & Soul

17h30 Musicbox

18h00 Roundtable

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Stella’s Studio

20h30 Wisdom of Wealth

21h00 Caminhos Da História

21h30 It´s Showtime

22h00 Espaço Mwangolé

22h30 Timeline

23h30 Forgotten Treasures

00h00 Here’s The Thing

00h30 Wisdom of Wealth

01h00 Stella’s Studio

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SÁBADO, 29 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 Documentário - Maria Brito,  
  a Portuguesa de Perth

 21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Portugal À Vista

 00h30 Transparências

 01h00 Espaço Comunidade 

01h30 Here’s the Thing 

 02h00 Musicbox

 04h00 Out there

 05h00 Nicki Clark Show

DOMINGO, 1 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

 08h00 Caminhos Da História

 08h30 Estação de Serviço

 09h00 Portugal À Vista

 09h30 Missa Dominical

 10h30 Espaço Comunidade

 11h00 Nós Por Cá

 11h30 Musicbox

 12h00 Here’s the Thing

 12h30 Wisdom of Wealth

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Camões TV Magazine

 16h00 Body & Soul

 16h30 Imperdíveis

 17h00 It´s Showtime

 17h30 Musicbox

18h00 Here’s The Thing

 18h30 Espaço Mwangolé

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Nós Por Cá

 20h00 Music Box

 21h00 Documentário - A Rebentação

 21h00 Stella’s Studio

 21h30 Forgotten Treasures

 22h00 Timeline

 23h00 We Need To Talk

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

SEGUNDA, 2 DE MARÇO 
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Espaço Comunidade

 09h00 Caminhos Da História

09h30 Body & Soul

10h00  Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Estação de Serviço

16h00 Espaço Mwangolé

16h30 Glitter Show

17h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Body & Soul

20h30 Portugal à Vista

21h00 Caminhos Da História

21h30 Here’s The Thing 

22h00 Wisdom of Wealth

22h30 We Need To Talk 

23h30 Timeline

00h30 Stella’s Studio

01h00 Forgotten Treasures

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

TERÇA, 3 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Nós Por Cá 

16h00 Espaço Comunidade

16h30 Portugal À Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Timeline
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T H E  W I S D O M
O F  W E A LT H

On this week’s episode, Jason Pereira 
tackles the basics of how tax works in 
Canada, how you can reduce your tax 
bill, and knowing what your obligations 
are with CRA. 

Sat 9:30 pm

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

Timeline – a tua rede social na 
televisão.

Sab 18h

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

Seg-Sex 14h

Sab 15h

Esta semana, Carmo Monteiro traz-nos 
as Danças Carnavalescas em Toronto, 
uma festividade tradicional da Ilha 
Terceira nos Açores, o 23º Festival de 
Concertinas e Cantares ao Desafio, 
organizado pleo Arsenal do Minho de 
Toronto e o 40º aniversário do Centre 
de Idosos do First Portuguese Canadian 
Cultural Centre.

Não perca o Espaço Comunidade deste 
fim de semana.

Vince Nigro conversa esta semana 
com Jean-Paul Soucy, PhD Student 
in Epidemology - Dalla Lama School 
of Public Health. O tema não podia 
ser mais atual: o Covid-19.

Sat 9pm

This week’s program will give you in-
sight historical information and a loca-
tion tour of the first 5 corners that we 
will show case for you…starting with 
College & Bathurst and moving to Col-
lege & Spadina and hitting Kensington 
market and then moving west to show 
case Bloor & Bathurst and finishing off 
at Bloor & Lansdowne. This program 
will bring back memories of your past 
or maybe your present where you may 
not have been privy to many of these 
historic landmarks and what they truly 
represent. Check us out…

Sun 9:30pm

O FILME DO BRUNO ALEIXO da internet 
para os cinemas… Mais de dez anos 
e muito sucesso depois, Bruno Aleixo 
escreve um filme sobre a própria vida.

Dom 17h

O “Nós por Cá” dá a conhecer al-
guns dos voluntários que têm con-
tribuído para a existência da cultura 
portuguesa no Canadá.

Sab 16h

Seg-Sex 11h

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

Sex 18h

Apresentador: Manuel DaCosta 
Convidados:  Fernando Rio, Gary 
Manata, Vince Nigro 

• Resumo político da semana

•  Análise do editorial do Milénio Stadium

• Os seguros, as seguradoras e os 
segurados – os critérios; as proteções; 
os preços; as fraudes e os interesses.

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

Dom 9h30

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

Com Nuno Miller

Seg-Sex 7h

Sab 14h30

O arquiteto e designer português 
Tomás Taveira, um dos principais 
representantes da arquitetura pós-
moderna em Portugal, está esta 
semana na Camões TV. Uma conversa 
conduzida por Cristina da Costa.

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

Seg-Sex 18h

Seg-Sex 10h

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.

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

Sat 10pm

Porque o tempo frio tem os dias con-
tados, no Body & Soul desta semana 
vamos falar de viagens. Como pode 
organizar a sua próxima viagem evi-
tando todo o stress e preocupações 
associadas? Neste episódio estare-
mos ainda de passagem pelo Toronto 
Outdoors Adventure Show, onde vai 
ficar com muita vontade de escolher 
já o seu próximo destino! Não perca 
ainda as dicas de saúde do Dr. Tulio 
Sperb e a nossa sugestão musical da 
semana com muita positividade. 

Dom 16h

Our host Stella Jurgen visits the 13th 
Artist Project 2020. This Contempo-
rary Art Fair takes place every Feb-
ruary at the Better Living Centre in 
Toronto for three consecutive days.  
Over 300 pre-selected independent 
artists exhibit and sell their original 
artwork to art collectors, gallerist, cu-
rators and designers. There are over 
5,000 pieces of art that include paint-
ings, ceramics, sculptures, photogra-
phy, collage, glass and more.  Watch 
Stella’s interview with Emily-Jean Al-
exander, the Director of the show to 
find out more.  Don’t miss part 1. 

Be inspired by Stella’s Studio on 
Camões TV.

Sun 9pm

Esta semana no espaço Mwangolé, 
receberemos Karina De Mello, produ-
tora, diretora e argumentista e Cons-
tância Laviola, produtora e diretora, 
vindas do Brasil com malas cheias de 
conversas e novidades bem à medida. 
Teremos o nosso momento musical e 
o top espaço Mwangolé da Camões 
Rádio na Camões TV.

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

Dom 18h30

21h00 Caminhos Da História

21h30 Forgotten Treasures

22h00 Stella’s Studio

22h30 Roundtable

23h30 Espaço Mwangolé

00h00 It´s Showtime

00h30 Body & Soul

01h00 Portugal À Vista

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUARTA, 4 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Espaço Mwangolé

09h30 Espaço Comunidade

10h00 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Wisdom of Wealth 

16h00 Roundtable

17h00 Stella’s Studio

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Forgotten Treasures

20h30 Here’s The Thing

21h00 Caminhos Da História

21h30 Timeline

22h30 It´s Showtime

23h00 Portugal À Vista

23h30 Body & Soul

00h00 Camões TV Magazine

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

QUINTA, 5 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Caminhos da Energia 

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Espaço Mwangolé

16h00 Timeline

17h00 Forgotten Treasures

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Espaço Mwangolé

20h30 Espaço Comunidade 

21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth 

22h00 Stella’s Studio

22h30 Forgotten Treasures

23h00 Portugal À Vista

23h30 Espaço Comunidade 

00h00 We Need To Talk

01h00 It´s Showtime

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SEXTA, 6 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Body & Soul

 08h30 Portugal À Vista

 09h00 Gente Com História

10h00 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Here’s The Thing

15h30 Espaço Comunidade 

16h00 Nós Por Cá 

16h30 Forgotten Treasures

17h00 Body & Soul

17h30 Musicbox

18h00 Roundtable

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Stella’s Studio

20h30 Wisdom of Wealth

21h00 Caminhos Da História

21h30 It´s Showtime

22h00 Espaço Mwangolé

22h30 Timeline

23h30 Forgotten Treasures

00h00 Here’s The Thing

00h30 Wisdom of Wealth

01h00 Stella’s Studio

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

SÁBADO, 29 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 Documentário - Maria Brito,  
  a Portuguesa de Perth

 21h00 Here’s The Thing

21h30 Wisdom of Wealth

 22h00 We Need To Talk

 23h00 Nota Alta com Rui Massena

 00h00 Portugal À Vista

 00h30 Transparências

 01h00 Espaço Comunidade 

01h30 Here’s the Thing 

 02h00 Musicbox

 04h00 Out there

 05h00 Nicki Clark Show

DOMINGO, 1 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

 08h00 Caminhos Da História

 08h30 Estação de Serviço

 09h00 Portugal À Vista

 09h30 Missa Dominical

 10h30 Espaço Comunidade

 11h00 Nós Por Cá

 11h30 Musicbox

 12h00 Here’s the Thing

 12h30 Wisdom of Wealth

 13h00 Estação de Serviço

 13h30 Caminhos Da História

 14h00 Camões TV Magazine

 16h00 Body & Soul

 16h30 Imperdíveis

 17h00 It´s Showtime

 17h30 Musicbox

18h00 Here’s The Thing

 18h30 Espaço Mwangolé

 19h00 Clube dos Cozinheiros

 19h30 Nós Por Cá

 20h00 Music Box

 21h00 Documentário - A Rebentação

 21h00 Stella’s Studio

 21h30 Forgotten Treasures

 22h00 Timeline

 23h00 We Need To Talk

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

SEGUNDA, 2 DE MARÇO 
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Nós Por Cá 

 08h30 Espaço Comunidade

 09h00 Caminhos Da História

09h30 Body & Soul

10h00  Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Estação de Serviço

16h00 Espaço Mwangolé

16h30 Glitter Show

17h00 Portugal À Vista

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Body & Soul

20h30 Portugal à Vista

21h00 Caminhos Da História

21h30 Here’s The Thing 

22h00 Wisdom of Wealth

22h30 We Need To Talk 

23h30 Timeline

00h30 Stella’s Studio

01h00 Forgotten Treasures

01h30 Transparências

02h00 We Need To Talk

03h00 Musicbox

04h00 Out There

05h00 Nicki Clark Show

TERÇA, 3 DE MARÇO
 06h00 Musicbox

07h00 Bom Dia Canadá 

08h00 Gente Com História

 09h00 Filhos e Cadilhos 

10h00 Musicbox

11h00 Por Tudo e Por Nada

12h00 Clube dos Cozinheiros

12h30 Imperdíveis

13h00 Musicbox

 14h00 Mundo Mix 

15h00 Caminhos Da História

15h30 Nós Por Cá 

16h00 Espaço Comunidade

16h30 Portugal À Vista

17h00 Espaço Mwangolé

17h30 Musicbox

18h00 Pegado a Si 

19h00 Clube dos Cozinheiros

19h30 Imperdíveis

20h00 Timeline



Covid-19
Primeiro caso detetado na Argélia
As autoridades argelinas anunciaram um 
primeiro caso de coronavírus na Argélia, 
um italiano que chegou ao país do norte 
de África em 17 de fevereiro.

“O dispositivo de vigilância e alerta 
aplicado a nível nacional permitiu de-
tetar dois casos, com 55 e 61 anos, que 

respondem à definição de suspeito. Um caso 
foi confirmado positivamente com corona-
vírus entre os dois (casos) suspeitos de na-
cionalidade italiana”, anunciou o Ministério 
da Saúde argelino.

Até ao momento, o único caso confirma-
do de infeção com Covid-19 em África ti-
nha sido recenseado no Egito.

Segundo a televisão argelina, a pessoa infe-
tada foi colocada em isolamento. Não foram 
indicadas as circunstâncias da sua infeção.

O ministério da Saúde assegurou ter 
“reforçado o dispositivo de prevenção em 
torno do caso confirmado, e o dispositivo 
de vigilância ao nível de todos os pontos de 
entrada” na Argélia.

NM/MS

Antigo dirigente da ONU diz que África 
tem de garantir paz e segurança
O antigo secretário-geral adjunto das 
Nações Unidas Carlos Lopes defendeu 
esta terça-feira (25) em Maputo que os 
países africanos devem garantir a paz 
e segurança como premissas para o 
desenvolvimento social e económico 
dos estados.

O guineense Carlos Lopes destacou a 
paz e segurança como pilares para 
a prosperidade de África, falando 

aos jornalistas, à margem da palestra que 
proferiu em Maputo, sobre o tema “Avan-
ços na integração regional africana: impli-
cações para Moçambique”.

Questionado pelos jornalistas sobre 
a violência ‘jihadista’ que assola alguns 
países africanos, o antigo antigo secretá-

rio-geral adjunto nomeado por por Ban 
Ki-moon, defendeu que, sem segurança, 
o continente não poderá registar progres-
so. “Acho que não é possível o comércio 
com qualidade sem segurança”, destacou.

As migrações e as mudanças climáti-
cas, nomeadamente pelo seu potencial 
de geração de conflitos, são outras áreas 
a que os estados africanos devem prestar 
atenção, para poderem projetar o desen-
volvimento social e económico.

“Às vezes, as pessoas podem pensar 
que as mudanças climáticas não têm uma 
relação direta [com as guerras], mas têm, 
porque muitos dos conflitos em África re-
sultam da escassez de recursos”, destacou.

NM/MS

Morreu Hosni Mubarak, 
que governou o Egito durante 30 anos
Morreu Hosni Mubarak, ex-presidente do 
Egito, que liderou durante 30 anos.

Mubarak morreu no hospital militar 
Galaa, no Cairo, onde estava in-
ternado há um mês na sequência 

de uma operação.Hosni Mubarak esteve 30 
anos no poder, até à revolta popular de 2011, 
foi forçado a demitir-se ao fim de 18 dias de 
protestos em massa nas ruas de várias cida-
des do Egito.

Esteve cerca de seis anos detido, acusado 
em processos relacionados com as ordens 
dadas às forças de segurança para matar 
manifestantes durante a revolta e outros 
relacionados com apropriação indevida de 
fundos públicos, sendo libertado em 2017 e 
absolvido da maioria das acusações.

Desde então vivia afastado da vida pú-
blica, no Cairo. Nascido em 1928 numa 
pequena aldeia do Delta do Nilo, em 1928, 
Mubarak formou-se aos 21 anos na Acade-
mia Militar Egípcia.

No mesmo ano transferiu-se para a For-
ça Aérea, onde chegou a chefe do Estado-
-maior da Força Aérea durante a Guerra do 
Yom Kippur, de 1973.

Em 1974, foi promovido a marechal. Um 
ano depois, seria escolhido para a vice-
-presidência do país.

Assumiu a presidência do Egito em 1981, 
depois do assassínio de AnWar al-Sadat, 
morto por radicais islâmicos.

Dirigiu o país com mão de ferro e era, 
para os Estados Unidos e outros aliados 
ocidentais, a imagem da estabilidade na re-
gião, do combate ao extremismo islâmico e 
da paz com Israel.

Enquanto esteve no poder, recebeu mi-
lhões de milhões em ajuda militar, en-
quanto a maioria da população enfrentava 
a pobreza e o desemprego e a corrupção 
dominava muitos setores do país.

O descontentamento popular materia-
lizou-se em 2011, quando milhares de jo-
vens, inspirados pela revolta popular na 
vizinha Tunísia, iniciaram manifestações 
maciças que acabaram por levar os milita-
res a forçar Mubarak a renunciar.

JN/MS

Faure Gnassingbé é reeleito presidente 
do Togo e rival denuncia fraude

Gnassingbé, que chegou ao poder em 
2005 após a morte do seu pai, o gene-
ral Gnassigbé Eyadéma, que governou o 
Togo por 38 anos, foi reeleito em eleições 
muito contestadas pela oposição.

O presidente togolês, Faure Gnassin-
gbé, foi reeleito na noite do passado 
domingo (23) para um quarto man-

dato com 72,36% dos votos, muito à frente 
do candidato da oposição Agbéyomé Kodjo, 
que fala em fraude eleitoral e também rei-
vindica vitória.

De acordo com os resultados da Comis-
são Eleitoral Nacional Independente, o 
chefe de Estado cessante venceu na pri-
meira volta, com maioria absoluta. O seu 
principal rival, Agbéyomé Kodjo, obteve 
apenas 18,37%, enquanto o terceiro can-
didato, Jean-Pierre Fabre, recolheu 4,35% 
dos votos. Um total de sete candidatos dis-
putavam a votação.

A taxa de participação foi de 76,63%, mui-
to superior à de 2015 (60,99%). É a primei-
ra vez que os resultados são anunciados tão 
rapidamente no Togo, pouco mais de 24 ho-

ras após a votação presidencial, realizada no 
passado sábado (22), num ambiente calmo.

Gnassingbé, que chegou ao poder em 
2005 após a morte de seu pai, o general 
Gnassigbé Eyadéma, que governou o Togo 
por 38 anos, foi reeleito em eleições muito 
contestadas pela oposição.

Poucas horas antes do anúncio dos re-
sultados oficiais, Agbéyomé Kodjo, ex-pri-
meiro ministro e presidente da Assembleia 
Nacional, proclamou-se "presidente de-
mocraticamente eleito".

"Tendo em conta os resultados que com-
pilamos através da ata à nossa disposição, o 
nosso candidato venceu a eleição presiden-
cial (...) na primeira volta, com uma pon-
tuação que varia entre 57 e 61%", afirmou 
aos jornalistas a partir de sua casa em Lomé.

"Sou o presidente democraticamente 
eleito e prometo formar um Governo in-
clusivo nos próximos dias", acrescentou, 
convidando o chefe de Estado cessante a 
"um sobressalto patriótico para uma trans-
ferência pacífica de poder".

DN/MS
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Ministério da Saúde confirma primeiro 
caso de coronavírus no Brasil
Brasileiro de 61 anos, que mora na capital 
paulista, fez viagem para a Itália entre 9 
e 21 de fevereiro. Dois testes deram po-
sitivo para infecção. Família está em ob-
servação e passageiros que estiveram no 
voo devem procurar autoridades de saú-
de. Não haverá quarentena preventiva.

O Ministério da Saúde afirmou nesta 
quarta-feira (26) que está compro-
vado o caso positivo de coronavírus 

na capital paulista. Este é o primeiro caso da 
doença no país e em toda a América Latina.

Além dele, há outros 20 casos em inves-
tigação e 59 suspeitas já foram descartadas.

De acordo com o ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, o paciente com Co-
vid-19 chegou ao país vindo da Itália. Ele 
estava assintomático e, depois de alguns 
dias, procurou um serviço de saúde com 
sintomas respiratórios. Antes, ele havia 
participado de uma reunião familiar, o que 
levou o Ministério da Saúde a colocar 30 
pessoas que tiveram contato com ele em 
observação.

O hospital Albert Einstein registrou a 
suspeita, fez um teste, que deu positivo. O 

caso foi para o Instituto Adolfo Lutz para 
contraprova, que foi concluído em três ho-
ras, comprovando a infecção por coronaví-
rus. A média de conclusão do exame é de 
três dias, segundo Mandetta.

Passageiros não ficarão em 
quarentena

De acordo com o ministro Luiz Henrique 
Mandetta, os passageiros que estavam no 
avião com o paciente detectado com Co-
vid-19 não serão postos em quarentena.

Entretanto, 16 passageiros devem ficar 
em observação: a partir da poltrona onde 
o paciente viajava, serão monitorados os 
passageiros dos lados e das duas fileiras à 
frente e atrás.

“Não existe quarentena porque não exis-
te eficácia nesse tipo de situação”, afirmou.

A recomendação é que os passageiros 
entrem em contato com a companhia aérea 
e informem o quadro respiratório e o local 
em que viajaram para que se verifique a 
proximidade que estavam a este paciente.

G1/MS

Brasil de Bolsonaro tem maior proporção de militares como 
ministros do que Venezuela; especialistas veem riscos

O Brasil de Jair Bolsonaro já tem, pro-
porcionalmente, mais militares como 
ministros do que a vizinha Venezuela, 
onde há muito tempo as Forças Arma-
das abdicaram da neutralidade e se 
tornaram fiadoras da permanência de 
Nicolás Maduro no poder.

Para especialistas ouvidos pela BBC 
News Brasil, essa presença expres-
siva de militares, especialmente da 

ativa, atuando dentro do governo, con-
tribui para a ideologização de uma insti-
tuição que deveria ser neutra.

Fortalece esse argumento a recente 
fala do ministro-chefe do GSI (Gabinete 
de Segurança Institucional), general Au-

gusto Heleno, que chamou o Congresso 
de “chantagista”.

A declaração de Heleno inspirou a 
convocação de manifestações contra o 
Congresso para o próximo dia 15 de mar-
ço. Em um áudio captado durante uma 
transmissão em rede social, o ministro 
foi flagrado dizendo que Bolsonaro não 
poderia aceitar que o Legislativo queira 
avançar sobre o dinheiro do Executivo.

“Não podemos aceitar esses caras 
chantageando a gente. F*da-se”, disse 
aos ministros da Economia, Paulo Gue-
des e da Secretaria de Governo, general 
Luiz Eduardo Ramos.

BBC/MS

O carnaval da crítica política 
vai dos blocos às escolas de samba
Escola Águia de Ouro, de São Paulo, 
vence na avenida em São Paulo com 
enredo “O poder do saber”. Parte do 
Brasil que foi aos sambódromos e to-
mou as ruas satiriza o presidente Jair 
Bolsonaro.

Imagine o atual contexto político bra-
sileiro contado por fantasias irreve-
rentes, cartazes debochados e uma 

interpretação no mínimo caricata de 
protagonistas da cena pública do país. No 
Carnaval do Brasil, é como se o noticiário 
inteiro desfilasse pelas ruas. De norte a 
sul, os blocos estão cheios de domésticas 
indo para a Disney uma alusão às declara-
ções do ministro Paulo Guedes e de ‘sena-
dores’ Cid Gomes dirigindo uma retroes-
cavadeira enquanto ameaçam entrar 
num quartel com policiais amotinados. 
As alfinetadas políticas dos tradicionais 
blocos carnavalescos também gritam dos 
sambódromos, lá em cima de pomposos 
carros alegóricos.

Foi justamente com um tema caro ao 
Brasil de hoje que a paulistana Águia de 
Ouro venceu o carnaval paulistano. “O 
poder do saber”, que em 26 blocos tra-
tou do papel do conhecimento para a so-
ciedade. Num dos carros, uma frase do 
educador hostilizado por toda a banda 
bolsonarista: Paulo Freire, patrono da 
educação brasileira. “Não se pode falar 
de educação sem amor”. A vitória é um 
contraponto ao papel que a educação 
vem tendo no Governo do presidente 
Jair Bolsonaro, que também foi alvo de 
uma das escolas.

No Rio, o grande destaque desta se-
gunda-feira (24) foi o humorista Marcelo 
Adnet fantasiado de presidente Jair Bol-
sonaro no desfile da escola de samba São 
Clemente, no Rio de Janeiro.

Adnet fazia arminha com a mão e as 
famosas “flexões de braço” atribuídas a 
Bolsonaro enquanto desfilava em uma 
alegoria intitulada Malandro Oficial. Ao 
seu redor, muitos cartazes com frases 
como “acabou a mamata”, “tá ok” ou 
“foi o Leonardo di Caprio”, esta última 
uma referência à acusação de envolvi-
mento do ator hollywoodiano com os 
incêndios na Amazônia. Sobrava ironia 
em todo o enredo chamado O Conto do 
Vigário para falar da desinformação que 
tem imergido na guerra de narrativa do 
Brasil polarizado, como por exemplo o 
terraplanismo e o movimento antivaci-
na. “Brasil compartilhou, viralizou, nem 
viu. E o país inteiro assim sambou, caiu 
nas fake news”, dizia o samba composto 
também por Adnet.

Enquanto a performance do humo-
rista virava um dos assuntos mais co-
mentados do Twitter na manhã desta 
segunda-feira (24), o próprio presidente 
Jair Bolsonaro resolveu usar a rede so-
cial para fazer seu próprio contraponto 

às críticas carnavalescas. Compartilhou 
um post de uma página de procedência 
duvidosa chamada Pau de Arara Opres-
sor, agradecendo os supostos aplausos 
de foliões num desfile de bonecos gi-
gantes dele e de seus ministros em Per-
nambuco. A internet não o perdoou. Co-
meçaram a viralizar vídeos dos bonecos 
sendo vaiados e xingados em Olinda.

Poucos dias antes da treta carnava-
lesca que tomou o Twitter, a cantora 
Elza Soares interrompeu xingamentos 
ao presidente durante um show no car-
naval pernambucano e pediu aos foliões 
para subir o nível das críticas ao Gover-
no. “Não adianta mandar o cara tomar 
aqui, tomar ali gente. O negócio é ir para 
a rua. É bobagem, a gente não tem que 
mandar nada, tem que ir para a rua, é 
na rua que a gente faz a reviravolta, nas 
ruas”, defendeu.

E foi justo esse tom mais elevado que a 
Mangueira levou para a Marquês de Sa-
pucaí neste Carnaval, com um Jesus que 
causou alvoroço nas redes sociais, entre 
elogios pela analogia com o sofrimento 
das minorias e críticas sobre ofensas re-
ligiosas. A escola de samba ressignificou 
a vida de Jesus Cristo. Levou para a ave-
nida ‘jesuses’ do morro, negros, pobres, 
indígenas, mulheres, gays. Um Jesus 
crucificado e morto por policiais.

Em São Paulo também não faltou críti-
ca política nos desfiles. A Mancha Verde 
levou figurantes fantasiadas de empre-
gadas domésticas ao sambódromo, com 
a carteira de trabalho na mão. Também 
apresentou a ala “Meninos vestem azul e 
meninas vestem rosa”, uma referência à 
frase polêmica da ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos, Dama-
res Alves. Já a escola Tom Maior levou 
uma alegoria gigante da vereadora Ma-
rielle Franco, assassinada a tiros em 2018.

ELP/MS
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O Benfica estava obrigado a vencer de 
forma a manter a liderança na I Liga por-
tuguesa. O Gil Vicente, adversário dos 
encarnados nesta jornada, já havia ba-
tido em casa o F.C. Porto e o Sporting e, 
tal como Braga, almejava o pleno frente 
aos três grandes. Um cenário aparen-
temente negro para os comandados de 
Lage que, apesar disso, conseguiram 
mesmo os tão valiosos três pontos.

Vinícius, aos 15’, foi o autor do único 
golo do jogo - cruzamento teleguia-
do de Taarabt do lado esquerdo e o 

brasileiro devolveu, à cabeçada, o primeiro 
lugar à sua equipa.

Ainda que tenham saído vitoriosos do 
encontro, os encarnados bem que tiveram 
que suar frente a estes galos que jogaram 
de “crista levantada” durante os 90 mi-
nutos. Na realidade, três minutos após o 
tento benfiquista, o extremo Baraye teve 
uma oportunidade soberana de restabele-
cer a igualdade - viu-se na cara do golo, 
mas rematou ao lado.  

Aos 73’, já depois de Taarabt ter enviado 
uma bola à barra, Hugo Vieira, que entrou 
para o lugar de Kraev, atirou de primeira e 
obrigou Vlachodimos a uma grande defesa 
- este foi, de resto, o jogo em que o guar-
da-redes fez mais defesas.

Com a saída de Vinícius, lesionado, e 
Samaris, também ele queixoso, o Benfica 
viu-se “encostado às cordas”, mas conse-
guiu manter a vantagem até ao apito final.

No dia anterior, o F.C. Porto venceu, 
também por 1-0, na receção ao Portimo-
nense. Quando o marcador se aproximava 
dos 90 minutos e a igualdade prevalecia, 
o empate começava a parecer cada vez 
mais certo. No entanto, aos 87’, Alex Te-
lles, num pontapé canhão de fora da área, 
desfez o nulo e ofereceu os três pontos aos 
dragões. Como já devem ter percebido, 
também os dragões não viram a tarefa fa-
cilitada neste encontro. Apesar de ter en-
trado forte na partida, o F.C. Porto encon-
trou uma defesa algarvia bastante eficaz, 
embora com dificuldades em criar perigo. 
Aos 38’, Jackson Martinez, após um ex-
celente cruzamento de Bruno Tabata, ca-
beceou a bola para fora mas a verdadeira 
oportunidade do Portimonense estava 
prestes a chegar: Matheus Uribe fez falta 
sobre Jackson, tendo sida assinalada gran-
de penalidade. Na conversão, o colombia-
no apontou… para o céu! 

A segunda parte mostrou um Porto mui-
to menos agressivo do que aquele a que es-
tamos habituados, com alguns erros à mis-
tura e que via o Portimonense tentar o tudo 
por tudo para pontuar. Os algarvios não 
conseguiram, contudo, derrubar a muralha 
portista e, com (mais esta) derrota, manti-
veram o 17.º lugar, com 15 pontos. 

Atrás deles só o Desportivo das Aves, 
também perito em somar derrotas. Esta 

jornada não foi exceção: na receção ao Vi-
tória de Guimarães, perdeu por duas bolas 
a zero, com golos de Davidson, aos 65’, e 
André André, aos 78’. Os conquistadores 
terminam a jornada em sétimo, com 31 
pontos, a dois do Famalicão. Esta que em 
tempos foi considerada a equipa sensação 
desta edição tem vindo a desiludir tudo e 
todos: esta é já a oitava jornada sem ven-
cer. Depois dos pacenses terem marcado 
aos 71’ e 78’, por Zé Uilton e Denilson, res-
petivamente, Toni Martínez reduziu para 
os famalicenses (89’). No último lance do 
jogo, aos 90+8’, teve nos pés a possibilida-
de de restabelecer a igualdade, através da 
marcação de uma grande penalidade, mas 
Ricardo Ribeiro defendeu. De seguida, o 
guardião festejou efusivamente, gerando 
uma grande confusão entre os atletas que 
resultou na expulsão de Denilson e Patrick.

Em Tondela, um bis de Gelson Dala 
(74’e 90’) deu a vitória ao Rio Ave, quin-
to classificado. João Pedro, da marca dos 
onze metros, marcou o único golo beirão 
aos 83’. Esta derrota coloca o Tondela em 
14.º lugar, em igualdade pontual com o 
Marítimo (13.º) e Belenenses (15.º) que se 
defrontaram nesta jornada no Jamor. Os 
azuis superiorizaram-se aos insulares com 
um golo solitário de Licá, aos 39’.

O Moreirense pôs um ponto final numa 
série de quatro vitórias do Santa Clara, 
vencedo os açorianos, em Moreira de Có-
negos,  por 2-1. Fábio Abreu inaugurou o 
marcador aos 15’, Carlos Júnior restabele-
ceu a igualdade passados 20 minutos mas, 

aos 74’, já depois de Rafael Ramos ter re-
cebido ordem de expulsão por acumula-
ção de amarelos, Fábio Pacheco colocou 
os cónegos novamente em vantagem. Esta 
foi a primeira vitória de Ricardo Soares no 
comando do Moreirense.

Gonzalo Plata parece ser, na realidade, de 
ouro - foi eleito o melhor jogador em cam-
po na vitória dos leões sobre o Boavista, por 
2-0. Para além de ter marcado o segundo 
golo leonino (42’), o equatoriano ainda as-
sitiu Sporar no golo que inaugurou o marca-
dor, aos 13’,  e fez, durante os 90 minutos, 
uma ótima exibição, fazendo por merecer a 
titularidade. Os axadrezados até entraram 
melhor na partida, criando dificuldades 
aos leões na hora de sair a jogar e manter 
a posse da bola. Depois de desbloquear o 
marcador, o Sporting assumiu o comando 
do jogo e, com maior facilidade, chegou ao 
segundo golo, que marcou também a estreia 
de Sporar a marcar na I Liga. O Boavista não 
se deu por vencido, lutou até ao fim, mas os 
leões souberam defender a vantagem que 
lhes permite manter o quarto lugar - veem 
o Braga agora a apenas um ponto.

Os minhotos venceram, por 3-1, o Vi-
tória de Setúbal, com golos de Ricardo 
Horta, aos 63’, Bruno Wilson, aos 75’, e 
Trincão, aos 90+7’. Pelos sadinos marcou 
Ghilas, aos 89’. Rúbem Amorim atingiu 
assim o oitavo jogo consecutivo sem per-
der na Liga. O Vitória, por seu lado, já não 
vence há quatro partidas e é 12.º.

Benfica: líder por “um bocadinho assim”

Inês Barbosa
Opinião

Suplemento 
Desportivo

FREE!  FREE!  FREE!

*Maximum two (2) tickets per household. While supplies last.

Simply call or text me with your address to receive 
complimentary VIP Tickets*. ($20 value per ticket)
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RE/MAX ULTIMATE
REALTY INC.,BROKERAGE
Independently Owned and Operated

Para uma avaliação grátis sem compromisso, contacte-me!

Weston & Jane Du� erin & St Clair W

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

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

SOLD
SOLD
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As águias sofreram na visita a Barcelos, 
mas só precisaram de um golo para ba-
ter o Gil Vicente e recuperar o topo da 
classificação.

Depois da vitória do F. C. Porto de 
domingo (23), o Benfica estava 
obrigado a ganhar ao Gil Vicente 

para voltar à liderança do campeonato e 
foi isso que fez, esta segunda-feira (24), 
em Barcelos.

Carlos Vinícius marcou aos 15 minutos e 
decidiu um jogo em que os gilistas deram 
réplica e ameaçaram o empate em diver-
sas ocasiões. Vlachodimos, com sete de-
fesas, algumas delas difíceis, voltou a ser 
determinante na baliza das águias.

Bruno Lage promoveu várias alterações 

no “onze”, com Weigl, Samaris, Rafa e 
Vinícius a titulares, mas o Benfica voltou 
a ser pouco seguro, também por culpa da 
série de três derrotas consecutivas (F. C. 
Porto, Braga e Shakhtar).

Antes do intervalo, Vinícius teve um 
golo anulado, mas foi o Gil Vicente a equi-
pa mais ameaçadora na primeira parte.

A equipa de Vítor Oliveira continuou a 
colocar o campeão em dificuldades depois 
do intervalo, embora com menos oportu-
nidades. Hugo Vieira desperdiçou a me-
lhor situação.

Cervi, já nas compensações, isolou-se, 
mas falhou na cara do guarda-redes do Gil 
Vicente.

JN/MS

O Sporting de Braga, com golos na se-
gunda parte, venceu (3-1), no passado 
domingo (23), o Vitória de Setúbal na 22.ª 
jornada da Liga, recuperando o terceiro 
lugar na prova, perdido momentanea-
mente para o Sporting.

Ricardo Horta, aos 63 minutos, Bruno 
Wilson, aos 75, e Trincão, aos 90+7, 
foram os autores dos três golos ar-

senalistas, permitindo à equipa de Ruben 

Amorim atingir o oitavo jogo consecutivo 
sem perder para o campeonato, tendo o Vi-
tória, que está há quatro jogos sem vencer, 
marcado por Ghilas, aos 89.

Com este triunfo, o Sporting de Braga recu-
pera o terceiro lugar perdido momentanea-
mente para o Sporting - recebeu e venceu o 
Boavista por 2-0 -, com 40 pontos, enquanto 
os sadinos estão no 12.º lugar com 26.

JN/MS

O Paços de Ferreira regressou no pas-
sado domingo (23) às vitórias na Liga, ao 
receber e vencer o Famalicão por 2-1, 
dando um passo importante na luta pela 
fuga aos últimos lugares.

Golos no espaço de sete minutos, por 
Uilton (71) e Denilson (78), deram 
vantagem de dois tentos aos pa-

censes, que não venciam há seis jornadas, 
enquanto o Famalicão ainda reduziu aos 

89, por Toni Martinez, jogador que teve a 
oportunidade de igualar o encontro, mas 
falhou uma grande penalidade, aos 90+8.

Com este triunfo, o Paços de Ferreira man-
tém o 16.º lugar, mas agora com 19 pontos, 
mais quatro do que o Portimonense, primeira 
equipa abaixo da linha de despromoção.

Já os famalicenses, que somaram o sexto 
jogo consecutivo sem vencer, estão na sexta 
posição, com 33 pontos.

JN/MS
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I Liga
Vinícius devolve o Benfica à liderança

Sporting de Braga vence Vitória de 
Setúbal e recupera terceiro lugar

Paços de Ferreira regressa aos 
triunfos na receção ao Famalicão
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O Sporting venceu (2-0), no passado do-
mingo (23), o Boavista na 22.ª jornada da 
Liga, num resultado construído na pri-
meira parte.

Sporar, aos 13 minutos, abriu o ativo de 
cabeça, após assistência de Plata, que 
fechou o resultado aos 42, com o jo-

vem equatoriano a destacar-se na partida, 
naquela que foi apenas a sua segunda apari-
ção como titular na formação de Silas.

A terceira vitória caseira consecuti-
va para o campeonato coloca os verde e 
brancos no quarto lugar, com 39 pontos, 
enquanto o Boavista é nono, com 28.

Entre os jogos dos 16 avos de final da 
Liga Europa e perante as ausências do 
castigado Coates e do lesionado Mathieu, 
Silas revolucionou o eixo defensivo leo-
nino, com Luís Neto e Ilori a ocuparem as 
posições centrais, enquanto Rosier e Borja 
alinharam em detrimento de Ristovski e 
Acuña, por opção. Na frente, nota para a 
titularidade de Plata, no lugar de Bolasie.

O Boavista foi a primeira equipa a ati-
rar à baliza contrária, num remate de 
Yusupha, aos 11 minutos, fácil para Luís 
Maximiano, mas os primeiros instantes 
destacaram-se por um futebol lento, com 
poucas ideias e movimentações, com o 
Sporting, apesar da maior posse de bola, a 
jogar na expectativa.

No entanto, bastou um remate para o 
Sporting abrir o ativo, por Sporar, aos 13 
minutos, que aproveitou um livre bem 
medido de Plata pela direita para rematar 
sem hipóteses para Helton Leite, fazendo 
o primeiro golo no campeonato, depois de 
se estrear a marcar pelos leões a meio da 
passada semana, na Liga Europa.

A partida animou com o golo dos lis-
boetas, que até podiam ter dilatado a 
vantagem aos 23, após excelente jogada 
individual de Plata, que tentou entregar a 
Sporar, mas a bola voltou ao equatoriano, 
que desviou facilmente para o fundo das 
redes, mas em posição irregular.

Não foi à primeira, mas foi à segunda. 
Depois de o jogo ter regressado à inércia 
dos primeiros minutos, o jovem Plata, de 
apenas 19 anos, materializou a boa exibi-
ção através de um remate de primeira, aos 
42, ao aproveitar um corte a um cruza-
mento de Borja, e repetiu o feito de Sporar, 
fazendo o seu primeiro golo na Liga.

As fragilidades dos axadrezados na pri-
meira parte continuaram a manifestar-se 
no segundo tempo e, aos 50, foi a vez de 
Rosier obrigar Helton Leite a uma defesa 
apertada, após desvio.

Sem precisar de correr muito, o Spor-
ting conseguiu sempre controlar a partida, 
face a uma boa organização coletiva, ape-

nas com uma tentativa de longe por parte 
dos boavisteiros, aos 62, num livre direto, 
do capitão Carraça, a pôr à prova Luís Ma-
ximiano.

Plata, apesar de mais discreto na segun-
da parte, continuou a mostrar laivos de 
qualidade e, numa boa arrancada aos 63, 
o Sporting protestou uma possível grande 
penalidade, que mereceu intervenção do 
videoárbitro. Após quase quatro minutos 

de análise, o árbitro Nuno Almeida man-
teve a decisão e assinalou canto.

O pouco discernimento e clarividência 
da equipa portuense quando se aproxima-
va da baliza contrária ditou a última meia 
hora, em que apenas Jovane Cabral, a ati-
rar ligeiramente ao lado, e Gustavo Sauer, 
já nos descontos, em que Luís Maximiano 
teve de se aplicar, estiveram perto do golo.

JN/MS
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Sporar e Plata dão vitória ao Sporting frente ao Boavista

Um golo de Alex Telles, na parte final do 
encontro, permitiu no passado domingo 
(23) ao F. C. Porto vencer (1-0) o Portimo-
nense, na 22.ª da Liga.

O defesa brasileiro dos dragões mar-
cou o tento que fez a diferença 
aos 87 minutos, disfarçando uma 

exibição pouco conseguida da equipa em 
termos ofensivos e em que o avançado do 
Portimonense Jackson Martinez, aos 45, 
desperdiçou uma grande penalidade.

O Portimonense, com este desaire, man-
tém-se em zona de despromoção, no 17.º e 
penúltimo lugar, com 15 pontos, a quatro do 
Paços de Ferreira, que, ao vencer em casa o 
Famalicão, se afastou dos lugares perigosos.

Vindo do desaire da jornada europeia, 
frente aos alemães do Bayer Leverkusen 
[derrota 2-1], o F. C. Porto quis dar uma 
rápida resposta, entrando no desafio com 

uma postura bem ofensiva, embora sem 
particular inspiração na definição final, 
abusando de cruzamentos inconsequentes 
para a área contrária.

Corona ainda tentou, numa fase inicial 
disfarçar essa pecha, mas em posição pri-
vilegiada desviou ao lado um centro de 
Sérgio Oliveira.

Do outro lado, o conjunto de Paulo Sérgio 
mostrava-se coeso a defender, mas não era 
tão espevitado nas saídas para o contra-ata-
que, fazendo com que Jackson Martinez fos-
se uma presa fácil para a defensiva portista.

Só depois da meia-hora, os azuis e bran-
cos conseguiram criar as suas melhores 
oportunidades até então, com Soares em 
destaque, primeiro num remate ao lado, 
e, depois, num cabeceamento a um cruza-
mento exemplar de Luis Díaz, que o guar-
da-redes do Portimonense travou.

Perante a inoperância ofensiva dos dra-
gões, o conjunto do Algarve respondeu 
com duas excelentes oportunidades para 
marcar, já perto do intervalo, mas Jackson 
Martinez mostrou-se perdulário.

Aos 38, o avançado colombiano, ex-F. 
C. Porto, desviou de cabeça, mas ao lado, 
uma assistência de Bruno Tabata, e já per-
to do descanso, depois de ter sido derru-
bado por Uribe na área portista, falhou 
uma grande penalidade, rematando muito 
por cima, e mantendo o nulo ao intervalo.

A falta de inspiração dos nortenhos no 
ataque foi mais visível no reatamento e, 
apesar de Sérgio Oliveira, logo aos 46, ain-
da ter protagonizado um cabeceamento, 
que o guarda-redes Gonda segurou, a falta 
de ideias permaneceu.

Sérgio Conceição ainda tentou corrigir 
a equipa, lançando de uma só vez Nakaji-

ma e Zé Luís para o jogo, mas a defesa do 
Portimonense mostrava-se irrepreensível 
a tapar os caminhos para a sua baliza.

E quando os algarvios cediam algumas 
brechas, os dragões mostravam-se per-
dulários, com Luís Diaz, aos 71 minutos, 
a provar essa dificuldade na finalização, 
desviando ao lado, com a baliza aberta, 
mais um cruzamento para a área.

Embora mais concentrados nos seus pro-
cessos defensivos, os visitantes ainda che-
garam a assustar a defesa do F. C. Porto, 
num remate acrobático de Ali, aos 84, ao 
qual os dragões responderem de forma letal.

Depois de tanta inconsequente insistên-
cia, Alex Telles resolveu chamar a si a res-
ponsabilidade, e, aos 87 minutos, com um 
forte remate de fora da área, resolveu o 
jogo, apontando o golo que fez a diferença.

JN/MS
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Alex Telles arranca 
à bomba vitória 
do F. C. Porto frente 
ao Portimonense
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Jogos na TV
28	DE	FEVEREIRO

HORA CANAL

I LIGA PORTIMONENSE V. SETÚBAL 3:30 PM SPORT TV 1

INGLATERRA NORWICH LEICESTER 3:00 PM DAZN

ESPANHA REAL SOCIEDAD REAL VALLADOLID 3:00 PM beIN SPORTS

FRANÇA NIMES OLYMP. MARSEILLE 2:45 PM beIN SPORTS

29	DE	FEVEREIRO
HORA CANAL

RIO AVE BELENENSES 1:00 PM SPORT TV 1

BOAVISTA GIL VICENTE 3:30 PM SPORT TV 1

WEST HAM SOUTHAMPTON 10:00 AM DAZN

WATFORD LIVERPOOL 12:30 PM DAZN

EIBAR LEVANTE 7:00 AM beIN SPORTS

VALENCIA REAL BETIS 10:00 AM beIN SPORTS

GRANADA CELTA VIGO 3:00 PM beIN SPORTS

LAZIO BOLOGNA 9:00 AM DAZN, TLN

NAPOLI TORINO 2:45 PM DAZN, TLN

BORUSSIA DORTMUND FREIBURG 9:30 AM SPORTSNET

HOFFENHEIM BAYERN MUN. 9:30 AM SPORTSNET

MONACO REIMS 2:00 PM beIN SPORTS

MONTPELLIER STRASBOURG 2:00 PM beIN SPORTS

MLS SJ EARTHQUAKES TORONTO FC 5:30 PM TSN GO, 4, 5 & 
MLS LIVE

1	DE	MARÇO
HORA CANAL

DESP. AVES PAÇOS DE FERREIRA 10:00 AM SPORT TV 1

MARÍTIMO BRAGA 12:30 PM SPORT TV 1

V. GUIMARÃES TONDELA 3:00 PM SPORT TV 1

EVERTON MANCHESTER UNITED 9:00 AM DAZN

TOTTENHAM WOLVERHAMPTON 9:00 AM DAZN

SEVILLA OSASUNA 6:00 AM beIN SPORTS

ESPANYOL ATLÉTICO MADRID 10:00 AM beIN SPORTS

MALLORCA GETFAE 12:30 PM beIN SPORTS

REAL MADRID BARCELONA 3:00 PM beIN SPORTS

PARMA SPAL 9:00 AM DAZN

CAGLIARI ROMA 12:00 PM TLN

JUVENTUS INTER 2:45 PM DAZN, TLN

ALEMANHA WERDER BREMEN EINT. FRANKFURT 12:00 PM SPORTSNET

NANTES LILLE 9:00 AM beIN SPORTS

BORDEAUX NICE 11:00 AM beIN SPORTS

OLYMP. LYON SAINT-ÉTIENNE 3:00 PM beIN SPORTS

2	DE	MARÇO
HORA CANAL

SANTA CLARA PORTO 2:30 PM SPORT TV 1

BENFICA MOREIRENSE 3:45 PM BENFICA TV

ITÁLIA SAMPDORIA VERONA 2:45 PM DAZN

3	DE	MARÇO
HORA CANAL

I LIGA FAMALICÃO SPORTING 3:00 PM SPORT TV 1

4	DE	MARÇO
HORA CANAL

TAÇA 
LIBERTADORES JUNIOR FLAMENGO 7:30 PM beIN SPORTS

INGLATERRA

FRANÇA

ITÁLIA

I LIGA

I LIGA

INGLATERRA

ESPANHA

ALEMANHA

ITÁLIA

FRANÇA

I LIGA

ESPANHA
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O Moreirense regressou, no passado 
domingo (23), às vitórias e pôs fim à sé-
rie de quatro vitórias seguidas do Santa 
Clara na Liga, ao vencer os açorianos 
por 2-1, em jogo da 22.ª jornada.

Em Moreira de Cónegos, Fábio Abreu 
deu vantagem à formação minhota, 
aos 15 minutos, Carlos Júnior empa-

tou, aos 35, e Fábio Pacheco selou o triunfo 

do Moreirense, aos 74, depois de a expulsão 
de Rafael Ramos, aos 63, ter deixado os in-
sulares em inferioridade numérica.

O Moreirense, que tinha empatado nas 
últimas duas jornadas e soma quatro jogos 
sem perder, subiu ao 10.º lugar, com 26 
pontos, enquanto o Santa Clara permane-
ce no oitavo, com 29.

JN/MS

Na sequência da derrota contra o F. C. 
Porto, num jogo marcado pelos ataques 
racistas a Moussa Marega, o V. Guima-
rães regressou aos triunfos, na passada 
sexta-feira (21), contra o Aves, por 2-0. 
Davidson e André André marcaram os 
golos vitorianos, mas só depois de a 
equipa ter sofrido um valente susto.

Na Vila das Aves, jogadores e equipa 
de arbitragem entraram em campo 
com uma camisola alusiva à cam-

panha “Não”, promovida pela Liga, de 
combate à violência, racismo, xenofobia e 
intolerância.

Os golos só surgiram na segunda parte e o 

Aves até se podia ter adiantado no marcador, 
mas Welinton Júnior permitiu a defesa de 
Douglas no penálti que foi chamado a bater.

O aviso foi dado e como que despertou a 
equipa vitoriana, que chegou à vantagem, 
pouco depois, através de um grande re-
mate de Davidson, que é candidato a golo 
da jornada. Antes de o jogo entrar nos 10 
minutos finais, André André ampliou a 
vantagem do V. Guimarães e, consequen-
temente, carimbou os três pontos.

Posto isto, o Aves manteve-se no último 
posto da tabela classificativa, enquanto o V. 
Guimarães subiu ao 7.º lugar.

JN/MS
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Moreirense põe fim a série 
de quatro vitórias do Santa Clara

V. Guimarães volta às vitórias 
em jornada contra o racismo
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Ponto final na carreira europeia do F. C. 
Porto na presente temporada. Depois da 
derrota na Alemanha, por 2-1, os dragões 
voltaram a perder, desta feita no Estádio 
do Dragão e por 3-1. O golo de Díaz, ainda 
na primeira mão, acabou por não servir de 
nada, já que a equipa de Sérgio Conceição 
não teve arte para combater o poderio do 
Bayer Leverkusen, somando um desaire de 
5-2 no conjunto das duas mãos.

O F. C. Porto até começou por cima do 
Bayer Leverkusen, mas à passagem 
do 10.º minuto, no primeiro lance 

de perigo junto à baliza de Marchesín, os 
alemães adiantaram-se no marcador, por 
intermédio de Alario. Demirbay ganhou a 
bola no corredor central, ultrapassou três 
portistas e entregou a Alario, que rematou 
para o fundo das redes. O lance ainda foi ao 
VAR, devido a possível posição irregular do 
avançado, mas acabou por ser validado.

Ainda antes da meia hora, nova contra-
riedade para a equipa de Sérgio Conceição, 
com Luis Díaz a sofrer uma lesão muscular, 
entrando Nakajima para o seu lugar. Até ao 
intervalo, o futebol portista prosseguiu cin-
zento, mas o marcador não voltou a mexer.

Foi já no segundo tempo que o Bayer 
Leverkusen colocou o ponto final na eli-
minatória, quando Demirbay ampliou a 

vantagem germânica, ao minuto 50, num 
lance em que fica a ideia de que Marchesín 
poderia ter feito melhor.

Num fim de tarde para esquecer, o pior 
para os portistas ainda estava para vir. Ao 
minuto 58, Havertz sentenciou a elimi-
natória, num contra-ataque que espelhou 
bem o desnorte da defesa portista.

A verdade é que, apesar de sentir que a 
eliminatória, estava perdida, o F. C. Porto 
não atirou a toalha ao chão e ainda chegou 
ao golo por intermédio de Marega.

Até ao apito final, os dragões ainda fica-
ram reduzidos a 10 elementos, fruto da ex-
pulsão de Soares, que tinha entrado 20 mi-
nutos antes. O atacante deu uma cotovelada 
num adversário e viu o vermelho direto.

Depois de ter perdido a final da Taça da 
Liga, os dragões também estão fora da Liga 
Europa. A equipa de Sérgio Conceição luta, 
agora, em exclusivo, pelo campeonato e 
Taça de Portugal. Igualmente certo é que os 
azuis e brancos já não vão disputar a pró-
xima edição da Supertaça Europeia, que se 
realizará no Estádio do Dragão.

Na próxima segunda-feira (2), os azuis e 
brancos defrontam o Santa Clara, nos Aço-
res, em jogo referente à 22.ª jornada da Liga.

JN/MS

F. C. Porto sem argumentos para o 
Bayer está fora das provas europeias

O Benfica ainda colocou um pé nos oi-
tavos de final da Liga Europa, esta quin-
ta-feira (27), no segundo tempo do jogo 
com o Shakhtar, quando Rafa fez o 3-1, 
no Estádio da Luz. No entanto, a equipa 
ucraniana treinada por Luís Castro mos-
trou uma tremenda capacidade de reação 
e empatou a partida (3-3), consumando o 
“UEXIT” lusitano à Europa do futebol. As 
provas da UEFA seguem agora sem Ben-
fica, F. C. Porto, Sporting e Braga.

A entrada forte do Benfica na partida 
foi compensada com o golo inau-
gural, ainda antes dos primeiros 10 

minutos de jogo. Pizzi deixou as águias na 
frente da eliminatória.

Ainda os adeptos benfiquistas festeja-
vam nas bancadas, quando, três minutos 
volvidos, o Shakhtar empatou, numa infe-
licidade de Rúben Dias que, ao tentar cor-
tar a bola, colocou-a no fundo da baliza de 
Vlachodimos.

O central benfiquista redimiu-se ainda 
antes do intervalo, num cabeceamento 
certeiro que empatou a eliminatória, após 
pontapé de canto executado por Pizzi.

A equipa ucraniana treinada por Luís 
Castro entrou desconcentrada para a eta-
pa complementar e o Benfica aproveitou 
para ampliar a vantagem, num golpe de 
Rafa a passe de Dyego Sousa. O Benfica 
estava, nesta altura, pela primeira vez na 
frente da eliminatória.

Os ucranianos voltaram a revelar uma 
capacidade de reação acima da média e só 
precisaram de dois minutos para voltarem a 
colocar um pé nos oitavos de final. O golo de 
Stepanenko foi apontado de cabeça, na se-
quência de um pontapé de canto.

A equipa de Bruno Lage precisava, nesse 
instante, de marcar dois golos e não sofrer 
nenhum para seguir em frente, mas Alan 
Patrick empatou a partida e deitou por 
terra as esperanças encarnadas de conti-
nuar em prova.

O Benfica, tal como o F. C. Porto, con-
centra-se agora, em exclusivo, na luta pe-
las conquistas do campeonato e da Taça de 
Portugal. Segunda-feira (2), a equipa de 
Bruno Lage recebe o Moreirense, em nova 
jornada da Liga.

JN/MS

Benfica empata em casa e sai 
da Liga Europa

O Braga perdeu (0-1) esta quarta-feira 
(26), na receção ao Rangers, e disse 
adeus à Liga Europa. Kent marcou o 
golo que ditou a eliminação dos min-
hotos, num jogo em que Matheus de-
fendeu uma grande penalidade.

Depois da derrota (3-2) na Escó-
cia, os minhotos só precisavam 
de vencer por 1-0 para assegurar 

um lugar nos oitavos de final da Liga Eu-
ropa, mas o sonho acabou por cair por 
terra. Com as bancadas da Pedreira bem 
compostas os minhotos tiveram o pri-
meiro susto no final da primeira parte. O 

árbitro assinalou uma grande penalidade 
a favor dos escoceses após mão na área 
de Raul Silva, mas Matheus, com uma 
defesa estupenda, manteve a esperança 
arsenalista nos oitavos.

O lance manteve viva a esperança dos 
guerreiros mas, ao minuto 61, Kent gelou 
o Estádio Municipal de Braga. Após uma 
perda de bola dos arsenalistas no meio-
-campo, Hagi lançou Kent que foi mais 
rápido do que Sequeira e acabou por fazer 
o golo que ditaria a despedida dos guerrei-
ros do Minho à Liga Europa.

JN/MS

Tal como Braga e F. C. Porto, também 
o Sporting está fora da Liga Europa, 
depois de ter perdido por 4-1, na Tur-
quia, sofrendo o golo decisivo no pro-
longamento.

Quando o árbitro apitou para o in-
tervalo, o Sporting estava fora da 
Liga Europa, a perder por 2-0, 

depois de ter ganho 3-1 em Alvalade. 
Todavia, na etapa complementar, o Ba-
saksehir, a jogar em casa, deixou-se sur-
preender pelo poder de salto de Vietto, 
que cabeceou para o fundo das redes, (re)
colocando os leões na rota dos oitavos de 
final. Em cima do apito final, os turcos 
empataram a eliminatória e, no prolon-
gamento, deram a machadada final nos 
leões. No conjunto das duas eliminató-
rias, o Basaksehir venceu por 5-4.

O jogo esteve repartido até à passagem 
da meia hora, altura em que o Basaksehir 
inaugurou o marcador. Max não ficou bem 
na fotografia. O guarda-redes ainda travou 
o primeiro remate de Demba Ba, mas dei-
xou a bola jogável. Perante a passividade 
da defesa leonina, Skrtel, de cabeça, fez a 
bola passar pelo meio das pernas de Max.

Ainda antes do intervalo, os turcos fi-
zeram o segundo e colocaram um pé nos 
oitavos de final da Liga Europa. Mérito de 
Aleksic, que surpreendeu Max num livre 

direto lateral. O guarda-redes deu um 
passo em falso para o primeiro poste e a 
bola foi cair no segundo, num belo golo.

O Sporting recolheu cabisbaixo aos bal-
neário e voltou de lá decidido a chegar-se à 
frente na eliminatória, o que viria a aconte-
cer aos 68 minutos, quando Vietto, no meio 
dos centrais, deu o melhor seguimento ao 
cruzamento teleguiado de Acuña, cabe-
ceando para o fundo das redes.

Quando tudo parecia pronto para o 
Sporting festejar o apuramento para a 
próxima fase da Liga Europa, o Basaksehir 
empatou a eliminatória, aos 90+2, num 
remate cruzado de Visca. O prolonga-
mento tornou-se realidade.

O balde de água fria veio no último mi-
nuto do prolongamento, quando o Basa-
ksehir beneficiou de uma grande penali-
dade, por falta de Vietto sobre Caiçara. Na 
conversão do castigo máximo, Visca não 
perdoou, bisando na partida e tornando-se 
no herói do apuramento da equipa turca.

Os leões estão agora limitados ao cam-
peonato nacional, onde seguem no quarto 
posto, a 18 pontos do líder Benfica, a 17 do 
segundo classificado, F. C. Porto, e a um 
do terceiro, que é ocupado pelo Braga.

Na próxima jornada, terça-feira (3), o 
Sporting defronta o Famalicão, fora de casa.

JN/MS

Liga Europa 
Braga perde frente ao Rangers e diz 
adeus à Liga Europa

Sporting batido no prolongamento 
também salta fora da Liga Europa
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O Bayern de Munique praticamente 
sentenciou, esta terça-feira (25) na vis-
ita ao Chelsea, a passagem aos quar-
tos de final da Liga dos Campeões, 
enquanto o internacional português 
Nélson Semedo contribuiu para o em-
pate do Barcelona em Nápoles.

Em Londres, o confronto da primei-
ra mão dos oitavos teve uma pri-
meira parte muito movimentada, 

com oportunidades para os dois lados, 
mas apenas na etapa complementar sur-
giram os golos que deram o triunfo por 
3-0 ao Bayern.

A formação bávara contou com a dupla 
Gnabry e Lewandowski perfeitamente 
afinada, com o polaco a assinar, primeiro, 
as assistências para os dois golos do extre-
mo alemão, aos 51 e 54 minutos, antes de 
ele próprio marcar o terceiro, aos 76.

O Bayern está, assim, bem lançado 
para se apurar para os quartos de final 
da Champions, perante um Chelsea que 
terminou o encontro reduzido a 10 ele-
mentos, por expulsão de Marcos Alonso, 
aos 83 minutos.

O conjunto bávaro deu sequência à en-
trada fulgurante das equipas alemãs nos 
oitavos de final, depois de na semana pas-
sada Borussia Dortmund e Leipzig se te-
rem superiorizado a Paris Saint-Germain 
(2-1) e Tottenham (1-0), respetivamente.

O encontro da segunda mão está 
agendado para 18 de março, em Muni-
que, no mesmo dia em que o Barcelona 
vai receber o Nápoles, após ter empata-
do (1-1) no reduto dos napolitanos, num 
duelo que colocou frente-a-frente os 
laterais internacionais portugueses Nél-
son Semedo, pelos catalães, e Mário Rui, 
pelos italianos, ambos titulares.

No San Paolo, a formação comandada 

por Gennaro Gattuso colocou-se em van-
tagem com um grande golo do internacio-
nal belga Dries Mertens, aos 30 minutos. 
Com este tento, o avançado igualou o es-
lovaco Marek Hamsik - atualmente a jo-
gar na China - como melhor marcador da 
história do Nápoles, ambos com 121 golos.

Mertens saiu desta partida com um 
sentimento ‘agridoce’, já que, apesar do 
histórico golo apontado, teve de abando-
nar o relvado no segundo tempo, devido 
a lesão, três minutos antes do Barcelo-
na igualar o marcador, aos 57, através do 
francês Antoine Griezmann, na sequência 
de uma assistência de Nélson Semedo.

A formação ‘culé’ perdeu o chileno 
Arturo Vidal para o encontro da segunda 
mão, em Barcelona, após o médio ter sido 
expulso perto do final, devido a um de-
sentendimento com Mário Rui.

JN/MS

Bayern fica perto do xeque-mate, 
Semedo assiste no empate do Barcelona
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O Manchester City de Bernardo Silva ven-
ceu, esta quarta-feira (26), o Real Madrid 
na capital espanhola e o Lyon surpreen-
deu a Juventus de Cristiano Ronaldo, em 
casa, na primeira jornada dos oitavos de 
final da Liga dos Campeões.

Em Madrid, os merengues adianta-
ram-se no marcador aos 60 minutos, 
por intermédio de Isco, mas os citi-

zens, que contaram com o internacional 
português Bernardo Silva no onze, deram 
a volta em pleno Estádio Santiago Berna-
béu, à entrada para os últimos 10 minutos.

O conjunto orientado por Pep Guardiola 
empatou o encontro numa altura em que 
Bernardo Silva já tinha sido rendido por 
Raheem Sterling, com um tento do brasi-
leiro Gabriel Jesus, aos 78 minutos, e con-
sumou o triunfo numa grande penalidade 
convertida pelo belga Kevin de Bruyne, 
aos 83, depois de Daniel Carvajal ter der-
rubado o extremo inglês.

O Real Madrid terminou o encontro re-
duzido a 10 elementos, por expulsão do 
central e capitão Sergio Ramos, aos 86 
minutos, depois de ter cometido uma fal-
ta sobre Gabriel Jesus, que seguia isolado 
para a área dos madrilenos.

No dia em que se encerrou a ronda de 
jogos da primeira mão dos oitavos de final, 
o Lyon tirou partido do fator casa e sur-
preendeu a octocampeã italiana, Juven-
tus, em França, e ganhou uma vantagem 
importante - embora ténue - na elimina-
tória com os bianconeri.

Em vésperas do duelo com o Inter de 
Milão, para a Serie A, a formação de Tu-
rim, com o internacional luso Cristiano 
Ronaldo na frente de ataque, não teve arte 
nem engenho para superar o adversário e 
acabou por ser derrotada com um golo de 
Lucas Tousart, aos 31 minutos.

Os encontros da segunda mão dos oita-
vos disputam-se a 10, 11, 17 e 18 de março.

JN/MS

Manchester City dá a volta em 
cinco minutos em Madrid, 
Juventus perde em Lyon
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The Raptors know who they are and, 
more importantly, they know who the 
Milwaukee Bucks are and, even with the 
disappointment of a regular-season loss, 
fans need to trust that the defending 
NBA champions are not suffering from 
any crisis of confidence.

Yes, Toronto lost to Milwaukee, 108-
97, in a Tuesday-in-February game 
that was probably hyped about 65 

per cent more than it should have been, 
and no one in the Raptors locker room 
was feeling too happy with that. But the 
players and coaches are fine with where 
things stand between the top two teams in 
the Eastern Conference.

As well they should be, given what trans-
pired at Scotiabank Arena in the first of three 
meetings between the conference behemo-
ths before the end of the regular season.

The Bucks are good - do not for a minute 
think the Raptors don’t believe that or that 
they are somehow pretenders unworthy 
of the best record in the NBA - but they are 
not that much better than Toronto in any 
aspect of the game and a stand-back look 
at Tuesday (25) night bears that out.

The Raptors took more three-pointers 
in a game, 52, than a Toronto team ever 
has. The previous high, 50, came on that 
Sunday afternoon in San Antonio when no 
one wanted to play because Kobe Bryant 
had just died and firing up threes is the 
easy way to play. The 52 on Tuesday (25) 
was because that’s what the Bucks give 
you and should the teams meet in the con-
ference final, the Raptors are going to be 
just fine if they get 52 more.

The trouble with Tuesday (25), though, 
was that a plethora of Raptors threes came 

far too early and too quickly. They looked 
too often like the shots the Bucks wanted 
Toronto to take rather than the shots the 
Raptors had wanted to get. The Raptors 
know they have to attack the basket more 
than they did, if only to create repeated 
drive-kick-swing moves that get the de-
fence rattled and moving.

There was maybe one time - a play that 
ended with Pascal Siakam corner three right 
in front of the Toronto bench - that came off 
the most desired “action” of the offence.

“Yeah, and it was a really good possession 
where we drove it, kicked it, swung it, dro-
ve it, kicked it, and there was Pascal stan-
ding all alone in the corner,” Raptors head 
coach Nick Nurse said after the game. “We 
needed a few more of those type of multiple 
paint-touch possessions. A couple of them.”

The big thing is, the Raptors know they 
can get them and even the imposing pre-
sence of Giannis Antetokounmpo and 
Brook Lopez at the rim lessens on the se-
cond attack of a possession.

Having, say, a Norm Powell driving 
from the side, or a Marc Gasol picking 
apart defences with passes out of the post 
or at the elbow, changes everything.

The Raptors know that, the Bucks know 
that and, in the mental part of the mat-
chup, the Raptors know the Bucks know. 
That’s important.

Besides, if Serge Ibaka misses nine of 10 
three-point attempts and Kyle Lowry mis-
ses six of seven, it probably doesn’t matter 
because Toronto won’t win. But does anyo-
ne really think that’s going to happen often?

“We probably can’t have Serge go one 
for 10, Kyle go one for seven, and Fred 
(VanVleet) go three for nine,” Nurse said. 
“But in saying that, Serge had like 21 strai-

ght unbelievable, great games, right? You 
know, I’m serious, you’re gonna have one 
once in a while. Probably tonight wasn’t 
his night, but it’s all right. No big deal. 
He’s been amazing this year. Kyle has. 
Fred has. Tonight just didn’t go in.”

The Bucks, rated as the best defensive 
team in the NBA, didn’t really do much to 
force Toronto out of what it does best; the 
Raptors needed to make a few more shots 
and a minor adjustment or two and they 
would have been just fine.

They didn’t. They weren’t.
“Screen a little bit more, maybe screen a 

little bit harder, play a little faster, a little bit 
uptempo,” Lowry said. “But if we hit shots 
- if I hit a couple threes, Serge hits a couple 
threes - if we make more threes and space 
them out a bit more, the game changes a lot.”

Defensively, the Raptors and Nurse di-
dn’t dig deep into any bag of tricks. A cou-
ple of possessions of zone defence, a bit of 
the pressing, scrambling style late in the 
game to try and force their way back into 
it but other than that, they did what they 

do and didn’t show anything extra spe-
cial. They held Antetokounmpo to just 14 
field-goal attempts and eight foul shots, 
which is a pretty solid effort.

“Gotta keep being ourselves, learn from 
it,” was how Pascal Siakam summed it up. 
“If you got to do things differently, do them 
differently and if we don’t, we’ll just conti-
nue to play our game. And we all know in 
the playoffs what it takes and, we got to do a 
better job if you want to take that next step.”

Now, nothing is ever going to be easy 
and it’s presumptuous to feel certain the 
Raptors and Bucks will even reprise their 
2019 Eastern Conference championship 
showdown because Boston, Miami and, 
maybe, Indiana and Philadelphia are en-
tirely capable of derailing what everyone 
imagines to be coming.

But if they do, nothing really changed 
Tuesday (25) night.

The Raptors didn’t win, but they also 
didn’t lose.

The Star/MS
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NBA

How do the Raptors beat the Bucks? 
Get to the basket, for one. And get more baskets, of course
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A jovem bailarina bracarense Carolina 
Costa conquistou cinco medalhas de 
ouro, tendo conseguido o apuramento 
para a final da Dance World Cup 2020, 
durante esta terça-feira (25), na semi-
final portuguesa da prova, realizada 
na Figueira da Foz.

Carolina Costa, de 13 anos, con-
quistou ao todo 10 medalhas, cin-
co de ouro, quatro de prata e uma 

de bronze, com pontuações obtidas nos 
dois solos de ballet clássico que apresen-
tou (Harlequinade - 93,67 e Medora - 
93,43), as mais altas em todas as catego-
rias do escalão “Children”, entre mais de 
300 coreografias, valendo o apuramento 
para a final da Dance World Cup, que se 
realizará em Roma, entre os dias 26 de 
junho e 4 de julho, com mais de 7.500 
crianças e jovens, de 55 países, depois de 
em 2019 ter sido em Braga.

A Dance World Cup destaca-se por re-
unir num só evento quase todas as moda-
lidades da dança, desde o ballet clássico, 
contemporâneo, hip-hop, street dance, 
acro dance, jazz, sapateado, comercial 
e folclore nacional. Na edição deste ano 
terá também danças de salão.

Carolina Costa, que integrou a comi-
tiva do Conservatório Internacional de 
Ballet e Dança Annarella Sanchez, afir-
mou ao JN estar “muito feliz” com os 
resultados conseguidos nesta semifinal e 
por ter obtido o apuramento para a final 
“com 10 coreografias”.

“Tenho de destacar a medalha de ouro 
que consegui em solo de ballet com va-
riação de repertório, que era o maior ob-
jetivo que tinha para esta competição e 
para o qual trabalhei intensamente nos 
últimos dois meses. E quero agradecer 
de uma forma muito especial a todos 
os meus professores, familiares e co-
legas do Conservatório Annarella San-
chez por todo o apoio que me dão dia-
riamente, bem como à minha família, 
pois sem eles nada disto seria possível. 
É uma enorme honra para mim voltar 
a representar Braga e Portugal na final, 
que se vai realizar em Roma”, salientou 
Carolina Costa, dedicando todas as me-
dalhas conquistadas à “amiga e antiga 
colega na Ent’Artes (de Braga) Mafalda 
Rodrigues, que teve uma enorme perda 
no primeiro dia da competição”.

JN/MS

Bailarina bracarense na final 
da Dance World Cup 2020

O coronavírus preocupa o Comité Olím-
pico Internacional e os próximos três 
meses serão decisivos para se tomar 
uma decisão sobre a possibilidade dos 
Jogos Olímpicos serem adiados ou mes-
mo cancelados.

Os Jogos Olímpicos do Tóquio têm 
arranque previsto para o final de 
julho, mas o surto de coronavírus 

pode levar ao adiamento ou mesmo ao 
cancelamento do evento. Em entrevista à 
agência “Associated Press”, Dick Pound, o 
mais antigo membro do Comité Olímpico 
Internacional, admitiu que todas as possi-
bilidades estão em cima da mesa e que os 

próximos três meses serão decisivos.
“Esta é uma nova guerra e temos de en-

frentá-la. Penso que por volta dessa altura 
[finais de maio] toda a gente se vai começar 
a perguntar: ‘Está tudo tudo sob controlado 
e podemos estar confiantes em ir para Tó-
quio ou não está”, disse, deixando um apelo 
aos atletas e mostrando-se confiante que, 
até julho, a situação já esteja controlada.

“Até onde sei, estaremos em Tóquio. 
Tudo indica que nessa altura a situação 
esteja normalizada. Peço aos atletas que 
continuem focados, tenham a certeza que 
o COI não vos vai mandar para o meio de 
uma situação de pandemia”, garantiu.

JN/MS

Portugal conquistou, esta quarta-feira 
(26), 10 medalhas, nomeadamente duas 
de ouro, quatro de prata e outras tantas 
de bronze, nos mundiais de atletismo de 
pista coberta para atletas com deficiên-
cia intelectual, que decorrem em Torun, 
na Polónia

Depois de quatro pódios na ronda 
inaugural, com três ouros e uma 
prata, a comitiva lusa amealhou 

mais 10 pódios, destacando-se os títulos 
de Sandro Baessa nos 400 metros, com 
recorde nacional em 50,19 segundos, e 
Afonso Roll nos 3.000 metros marcha, com 
14.51,81 minutos.

Com estes êxitos, Portugal soma já cinco 
títulos mundiais, depois de na terça-feira 
(25) Lenine Cunha vencer o triplo salto, 
com a marca de 12,62 metros, e o pentatlo, 
com 2.604 pontos, enquanto Ana Filipe foi 
a mais forte no concurso de triplo salto fe-

minino, com 11,83 metros.
As quatro pratas foram alcançadas por 

Ana Filipe no salto em comprimento, com 
5,43 metros, e nos 60 metros barreiras, 
com 10,24 segundos, por Lenine Cunha, 
também no comprimento, com 6,03 me-
tros, e Joana Silva nos 3.000 metros mar-
cha com 18.16,91 minutos.

Quanto aos bronzes, Cláudia Santos fez 
8,50 segundos nos 60 metros, Domingos 
Magalhães 9,22 nos 60 metros barreiras, 
Carlos Freitas cumpriu os 400 metros em 
52,28 e, finalmente, a estafeta masculina 
dos 4x200m, composta por Carlos Freitas, 
Lenine Cunha, Carlos Lima e Sandro Baes-
sa, com 1.37,88 minutos.

Os mundiais, que viram vários países fal-
tar devido ao surto de coronavírus Covid-19, 
terminam sexta-feira (28) com mais 10 por-
tugueses em prova em sete disciplinas.

JN/MS

Coronavírus pode adiar ou 
cancelar Jogos Olímpicos

Portugal conquista mais 10 medalhas no Mundial Paralímpico

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R

For

BOYS AND  GIRLS  |  AGES 3 TO 15

28 de fevereiro a 5 de março de 202038 www.mileniostadium.com



MILÉNIO | DESPORTO

C
ré

di
to

s:
 D

R

Um golo de Diana Silva, aos 90 minutos, 
permitiu ao Sporting vencer (3-2), no 
passado domingo (23), o Benfica e igua-
lar o rival na liderança da Liga feminina , 
na 15.ª jornada.

Na partida realizada em Alcochete, 
a equipa encarnada colocou-se em 
vantagem aos 14 minutos, através 

de Julia Spetsmark, mas as leoas consegui-
ram operar a reviravolta ainda antes do in-
tervalo, com golos de Nevena Damjanovic 
(grande penalidade) e Raquel Tavares. No 
segundo tempo, Cloé Lacasse fez o 2-2 para 
as águias, mas, já perto do final, Diana Silva 
apontou o golo que deu o triunfo ao Sporting.

À entrada para este encontro, o Benfica, 
que estava 100% por cento vitorioso, lide-
rava com três pontos de vantagem sobre o 
rival. Com o desfecho desta partida, am-
bos os conjuntos estão agora em igualdade 
(42 pontos) no topo da tabela.

As jogadoras do Benfica entraram melhor 
e assumiram o domínio do encontro nos mi-
nutos iniciais. Depois dos avisos de Nycole 
e Pauleta, aos três e 11 minutos, respetiva-
mente, as águias chegaram sem surpresa ao 
1-0, numa jogada rápida de ataque concluí-
da por Julia Spetsmark, aos 14 minutos.

O Sporting não acusou o golo sofrido, 
pelo contrário, uma vez que o revés des-
pertou as comandadas de Susana Cova que 
conseguiram chegar à igualdade, aos 25 mi-

nutos, através de uma grande penalidade 
convertida pela capitã Nevena Damjanovic.

Empolgadas pelo golo e pelo entusiasmo 
dos adeptos presentes na Academia de Al-
cochete, o Sporting conseguiu três minu-
tos depois do empate operar a reviravolta 
no marcador. Um momento de inspiração 
de Raquel Tavares, que aproveitou da me-
lhor forma o adiantamento da guarda-re-
des benfiquista Dani Neuhaus e fez o 2-1 
num chapéu desferido de fora da área.

Apesar de o Sporting ter sido a primeira 
equipa a ameaçar no segundo tempo, num 
remate de calcanhar de Carolina Mendes, 
o Benfica foi mais eficaz, ao conseguir fa-
zer golo por Cloé Lacasse, aos 64 minutos, 
num remate colocado de fora da área, que 
colocou o marcador em 2-2.

Até ao final, ambos os conjuntos dispu-
seram de boas oportunidades para desfazer 
o empate. Pauleta, do Benfica, cobrou um 
livre direto, aos 79 minutos, que foi trava-
do por Patrícia Morais, enquanto na baliza 
contrária, o Sporting, que esteve por cima 
do jogo nos minutos finais, teve um remate 
ao lado de Raquel Tavares, aos 84.

Após a ameaça, o Sporting marcou e fes-
tejou a vitória já em cima do minuto 90. 
Após canto na direita, Diana Silva foi mais 
determinada que qualquer uma das defe-
sas benfiquistas ao saltar e cabecear para o 
3-2 final a favor das anfitriãs.

JN/MS

O Sporting venceu, esta terça-feira (25), 
os húngaros do Penzügyör, em cinco 
sets (3-2), no encontro da primeira mão 
dos quartos de final da Taça Challenge, 
disputado em Budapeste.

Os leões, comandados pelo brasilei-
ro Gersinho, venceram o primeiro 
parcial com sete pontos de vanta-

gem (25-18) que esteve sempre controlado 
do princípio ao fim, mas os anfitriões de-
ram a melhor resposta e passaram para a 
frente do jogo nos sets seguintes.

No segundo parcial (25-22), o Penzü-

györ impôs-se e soube gerir a vantagem 
que chegou a ser, mais do que uma vez, de 
cinco pontos, operando a reviravolta no 
terceiro set (25-19), igualmente esclarece-
dor para os locais.

Contudo, num quarto parcial mais equi-
librado (25-22), a equipa portuguesa vol-
taria a colocar tudo empatado, forçando 
um decisivo set (15-8) totalmente domi-
nado pelo Sporting.

A partida da segunda mão disputa-se a 
5 de março, no Pavilhão João Rocha, pelas 
20 horas.

JN/MS

Futebol feminino
Sporting vence Benfica e iguala rival 
na liderança da Liga feminina

Voleibol
Sporting vence na Hungria primeira 
mão dos quartos da Taça Challenge

O Benfica revalidou, no passado domin-
go (23), o título de campeão masculino 
de clubes de atletismo em pista coberta, 
superando pelo terceiro ano seguido o 
rival Sporting, que deu continuidade à 
supremacia na prova feminina.

Numa segunda sessão de finais sem 
qualquer recorde renovado no Al-
tice Fórum, em Braga, as ‘águias’, 

que transportaram três pontos de van-
tagem sobre os ‘leões’ da jornada inau-
gural, totalizaram 101, para somarem o 
oitavo título nas últimas nove edições.

O Sporting ficou no segundo posto, 
com 90 pontos, mais 36 que o Sporting 
de Braga, no derradeiro lugar do pódio, 
naquele que compôs o duelo de titãs no 
setor feminino, em que os lisboetas ven-
ceram pela 10.ª vez consecutiva, num 
total de 25 títulos em 27 edições.

As ‘leoas’ reuniram 100 pontos, con-
tra 82 do Sporting de Braga, segundo 
colocado, e 66 da Juventude Vidigalen-
se, terceira, num evento que voltou a 
contar com a ausência do Benfica 11 anos 
depois, por ter alinhado com menos de 
sete atletas no apuramento.

Os ‘encarnados’ ‘limparam’ as seis 
provas masculinas do dia, sempre se-
cundados pelo Sporting, com destaque 
para o triunfo no triplo salto do luso-
-cubano Pedro Pablo Pichardo (17 me-
tros) sobre o sportinguista e campeão 
olímpico em 2008 Nelson Évora (16,27).

João Vítor Oliveira venceu Rasul Dabó 
nos 60 metros barreiras (7,87 segundos) 
e Samuel Barata superou Fernando Ser-
rão nos 3.000 metros (8.09,68 minutos), 
enquanto a estafeta benfiquista formada 
por João Coelho, Mikael Jesus, Mauro Pe-
reira e Raidel Acea suplantou o Sporting 
nos 4x400 metros (3.15,09 minutos).

Isaac Nader voltou a derrotar Paulo 
Rosário, desta feita nos 800 metros, com 

1.52,80 minutos, um dia após o triunfo 
nos 1.500 metros, tendo o luso-búlgaro 
Tsanko Arnaudov dominado o lança-
mento do peso, com 20,59 metros dian-
te do ‘leonino’ Marco Fortes.

Em femininos, o Sporting arrecadou 
seis das sete competições, graças aos 
triunfos de Patrícia Mamona no triplo 
salto (13,86 metros), Olímpia Barbosa 
nos 60 metros barreiras (8,44 segundos) 
e da romena Claudia Bobocea nos 800 
metros (2.06,51 minutos).

A luso-camaronesa Auriol Dongmo 
venceu o lançamento do peso, com 18,08 
metros, enquanto as ‘leoas’ Dorothé Évo-
ra, Vera Barbosa, Juliana Guerreiro e Cátia 
Azevedo confirmaram o favoritismo na 
estafeta 4x400 metros (3.37,70 minutos).

Marta Onofre granjeou sucesso na 
vara, ao saltar 4,20 metros, enquanto o 
Sporting de Braga impôs-se nos 3.000 
metros por Mariana Machado (9.19,05 
minutos), que tinha brilhado no sábado 
na prova de 1.500 metros.

Na segunda divisão, a Casa do Benfi-
ca de Faro conquistou o título masculi-
no pela terceira vez, revalidando o de-
sempenho na última temporada com 74 
pontos, contra os 63 da ADRAP, no se-
gundo lugar, e os 61,5 do Almeirim, que 
encerrou o pódio.

Já o Eirense prosseguiu o estatuto de 
melhor formação no apuramento femi-
nino e arrancou um triunfo inédito, suce-
dendo ao Pechão com 73,5 pontos, à frente 
do Maia, segundo colocado, com 72, e do 
Senhora do Desterro, terceiro, com 71,5.

As fases finais do campeonato nacio-
nal de clubes em pista coberta, a mais 
importante prova coletiva do atletismo 
português, repartiram 32 equipas de 22 
clubes em duas divisões e decorreram 
desde sábado no Altice Fórum, em Braga.

JN/MS

Atletismo
Benfica e Sporting repetem títulos 
nacionais em pista coberta
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O F. C. Porto venceu (31-22), esta quar-
ta-feira (26) no Dragão Arena, o Benfica 
na 24.ª jornada do Nacional de Andebol e 
igualou o Sporting no topo da qualificação.

Alfredo Quintana esteve em alta, com 
11 defesas apenas no primeiro tem-
po. Os campeões nacionais domina-

ram o encontro do início ao fim e ao inter-
valo já venciam por 18-11. André Gomes 
fez oito golos pelos azuis e brancos.

A vitória permite ao F. C. Porto manter a 
invencibilidade no campeonato e igualar o 
Sporting na liderança da prova. Os encar-
nados estão a 10 pontos dos rivais.

JN/MS

Andebol

F. C. Porto vence Benfica 
e iguala Sporting na liderança
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$10 from each ticket goes to support 

Sony Sound Stage
309 Horner Ave, Etobicoke
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416-900-6692$35



The government of Ontario has an-
nounced that its agency eCampus-
Ontario is launching a pilot project 
to test a micro-certification strategy 
that would speed up skills training.

Micro-certification is a new 
model that uses short, focused 
credentials to verify mastery 

of a skill or competency, explained a 
Feb. 4 release. Micro-certification is 
designed to target high-demand skills, 
leading to faster hiring.

The process offers a digital creden-
tial, which is the official certification of 
the acquisition of an individual’s skills 
or capabilities. It is awarded in a digit-
al form, which is verified, secure and 
shareable with peers, employers and 
educational providers, explained the 
eCampus website.

The agency is running 14 pilot pro-
jects in such work sectors as ware-
housing and logistics; data fluency for 
freight and parcel delivery workers; 
Internet of Things and modern web 
design; safe patient transfer and injury 
prevention for health care workers; for-
est practitioners in the understanding 
of Indigenous rights; workplace inclu-
sion; and hospital information systems.

Progressive Contractors Associ-
ation Ontario vice-president Karen 
Renkema said in a recent interview 
with the Daily Commercial News that 
micro-credentialling could also work 
in the construction sector to address 
labourforce shortages, with workers 
trained in specific skills and acquir-
ing micro-credentials as part of a 
“building block” approach to building 
needed skills sets in the sector.

“Micro-credentials are an import-
ant part of preparing our students and 
workers to be successful in their ca-
reers,” said Minister of Colleges and 
Universities Ross Romano in the release. 
“Whether developing new or building 
on existing skills and competencies, 
these certifications support life-long 
learning and allow our workforce to 
remain up to date and responsive to the 
needs of local labour markets.”

eCampusOntario will host a 2020 
Micro-Certification Forum on Feb. 
21, with 200 employers and academ-
ic leaders from across North America 
invited to discuss micro-certification 
success stories.

DCN

To add to the misery of another intermin-
able Canadian winter, rail lines across the 
country have been paralyzed for weeks by 
blockades erected by Indigenous protest-
ers and their supporters.

The blockades were put in place in soli-
darity with a group of Wet’suwet’en 
First Nation (FN) hereditary chiefs 

who oppose a natural gas pipeline in their 
traditional territory in north-western B.C.

The spark that ignited the fire is the 
Coastal GasLink pipeline, a 400-mile 
project that would ship natural gas from 
north-eastern BC to the coast.

The conflict over the project, which has 
risen to a fever pitch, has two complex, 
interconnected and contentious parts.

The first is opposition to the pipeline it-
self; the other is wrangling over FN gov-
ernance, FN rights and reconciliation with 
the non-FN population.

Although the Canadian construction 
industry has not been directly affected by 
the blockades, it is nevertheless paying 
close attention, as the stand-offs grind on 
without an overall an end in sight.

“Canada’s rail network plays an import-
ant role in the movement of materials used 
in construction and in many other indus-
tries,” said Chris Atchison, president of 
the BC Construction Association.

“There’s no question that disruptions to 
rail service will impact projects, employ-
ers, workers and their families, so we look 
forward to a respectful solution that will 
keep Canada’s trains moving for the people 
who depend on them. When it comes to 
building our economy and our capacity as 
a nation, we’re all in this together, across 
Canada and across industries.”

John Gamble, president and CEO of the 

Association of Consulting Engineering 
Companies-Canada says consulting en-
gineers are affected by the blockade inso-
far as the rail disruption affects contract 
administration or engineers’ performance 
as owners’ agents.

“If the blockade continues, there will 
be concerns about project delays or delays 
in awarding projects,” said Gamble. “And 
there could be cost escalation on some 
projects, too.”

Alex Carrick, chief economist of Con-
structConnect, says many building prod-
ucts, such as dimension lumber and 
structural steel, are shipped by rail. “The 
alternative is shipping by truck, which 
costs more and is more harmful to the en-
vironment,” he said.

Carrick says the Canadian economy as a 
whole is very dependent on our railway sys-
tem, not just east-west, but also north-south, 
between Canada and the U.S. and Mexico.

“The main impacts of the blockades 
are disrupted supply chains and a dis-
couraging effect on owners who are de-
ciding where to locate their businesses,” 
said Carrick. “The blockades are another 
black eye for Canada and could discourage 
owners from building in Canada. In other 
words, the rail disruptions have the poten-
tial to reduce the number of construction 
projects that get built in this country.”

In many parts of Canada, transportation 
of goods and people by rail gets less atten-
tion than it deserves, says Barry Prentice, a 
transportation economist in the department 
of supply chain management in the Univer-
sity of Manitoba’s Asper School of Business.

“Many people in Canada, particularly 
those who live in our biggest cities, don’t 
often think about the importance of rail-
ways for holding our country together and 

keeping our economy humming along,” 
said Prentice. “They just take it for grant-
ed, like turning on a faucet and water 
comes out. But rail is essential to our na-
tional wealth.”

Canadian National Railway and Can-
adian Pacific Railway carry the bulk of 
Canadian freight, although there are also a 
few short-line railways.

Railroads are important to the econ-
omies of every region in Canada, although 
trucking is important in Ontario and Que-
bec. Trucks carry many tonnes of manu-
factured products in both directions across 
the U.S. border.

“We export raw materials, like forest 
products and minerals, to the rest of the 
world, and, in turn, import finished prod-
ucts,” said Prentice. “In addition, we use 
rail in Canada to ship toxic and combustible 
materials, such as chlorine, which we use to 
purify water. Although there are occasional 
incidents, rail is much safer than road.”

Prentice says Canada is much more de-
pendent on rail than the U.S.

“There are several reasons, but essen-
tially, Canada depends on the railways to 
move heavy export commodities long dis-
tances, whereas the U.S. has less depend-
ence on exports and sells more manufac-
tured goods, many of which they can ship 
by truck,” he said.

In addition, the extensive U.S. rail net-
work is less prone to traffic being stalled at 
single choke points on rail lines.

“The U.S. has five Class 1 railways, and 
Canada has only two, so they have more 
routes to market,” said Prentice. “They also 
have a lot more ports to choose from for 
shipping, and the big Mississippi River.”

DCN

Ontario 
to test skills 
micro-certification 
with pilot program

Construction hopes for speedy rail 
blockade resolution
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Luso Insurance Brokers Ltd.
 A Division Jones Deslauries IMI Inc.

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

Casa • Automóvel • Mobiliário • Barco • Vida
Negócio • Acidente • Doença • Hipoteca

POUPE 30% – CASA E CARRO NA MESMA APÓLICE
AUTOMÓVEL
• Condutores com mais de 10 anos de condução - 20% de DESCONTO 
SEGUROS COMERCIAIS—EMPREITEIROS
• Contractors  Liability, Auto-fleet policy, Gen.  Contractors,  Commercial,  Industrial and Apartment 
 Buildings, Hotels, Restaurants, Garage or Auto Body,  Manufacturing, Professional Buildings 

CASA e CONDOMÍNIO
• Casas novas e equipadas com alarme - 30% de DESCONTO 
• Casas residencias de uma só família, renovadas e actualizadas - 20% de DESCONTO 
• Se reside em Mississauga, Oakville, Brampton, Concord, Ajax, Richmond Hill, 
 Pickering, Oshawa, Hamilton, Barrie ou Bradford - Compare as nossas Tabelas 
• Se é inquilino e reside num apartamento ou “flat”, proteja os seus bems com 
 uma apólice (tenants insurance) - Fale connosco 

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

1152 College St. Toronto, ON
(a oeste da Dufferin)

www.lusoinsurance.com
416.534.8455

luso@lusoinsurance.com

4888 Dundas Street West, Suite 100
www.cmlaw.ca | cclapperton@cmlaw.ca
Tel 416-443-1200 | Fax 416-443-1202 

Falamos Português

ESTATE LAW

CORPORATE TAX PLANNING

TRUSTS

WILLS

REAL ESTATE

Christopher J. Clapperton
Barrister & Solicitor

4888 Dundas Street West, Suite 100
www.cmlaw.ca | cclapperton@cmlaw.ca
Tel 416-443-1200 | Fax 416-443-1202 

Falamos Português

ESTATE LAW

CORPORATE TAX PLANNING

TRUSTS

WILLS

REAL ESTATE

Christopher J. Clapperton
Barrister & Solicitor

A Ilha de Santa Catarina, no sul do Bra-
sil, atrai amantes da natureza, dispos-
tos a caminhar e conhecer recantos da 
ilha só possíveis, depois de percorridos 
caminhos e trilhas usados pelos nati-
vos, ou abertos há muitos anos pelos 
habitantes da ilha. O acesso a alguns 
lugares de beleza ímpar só se pode fa-
zer a pé. Há registadas trinta e seis tri-
lhas e caminhos que ajudam a escolher 
percursos, conforme a localização, o 
acesso e o grau de dificuldade. 

Não me lembro de ter feito alguma até 
à minha estreia da Trilha da Praia do 
Saquinho. Cheguei à Ilha de Santa Ca-

tarina no dia 2 de maio de 2000, para passar 
a noite no sul da ilha, na Praia da Solidão. Os 
meus anfitriões brasileiros disseram-me que 
se realizava nessa noite uma festa especial, a 
Festa da Cruz, na comunidade do Saquinho. 
Perguntaram-me se eu gostaria de assistir 
pois era uma caminhada de cerca de 30-40 
minutos após subir o morro junto da praia. 

Sentia-me cansada depois da viagem de 
avião de dez horas de Toronto a São Pau-
lo, e de ter que mudar de aeroporto para 
um voo doméstico de cerca de uma hora 
para Florianópolis. Mas, como resistir a 
conhecer uma tradição anual tão querida 
de Franklin Cascaes de quem ouvira falar 
com tanto respeito e admiração?

A Cruz, enfeitada com símbolos, fora doa-
da em 1972 a essa comunidade pelo famoso 
estudioso da ilha que via as cruzes como 
“proteção contra as coisas que andam à noi-
te”. Franklin Cascaes esculpiu, desenhou, 
pintou e escreveu sobre os povoadores mas 
também sobre os seres fantasmagóricos, 
crendices e bruxarias – mitos e histórias 
trazidas pelos açorianos que vieram povoar 
a ilha no século XVIII, por ordem do Rei de 
Portugal. Foi ainda Cascaes quem anotou a 
presença de mais de trinta das cruzes aço-
rianas espalhadas por toda a ilha.

Subimos o morro ao entardecer dado a 
festa ser à noite. Nos primeiros dez minutos 
a subida é íngreme, compensada por uma 
panorâmica de sonho. Aos nossos pés, fica 
a Praia do Rio das Pacas ou da Solidão. Ao 
longe, avista-se o morro que abriga numa 
enseada o Pântano do Sul e a Praia do Bal-
neário dos Açores. No seguimento da trilha, 
há zonas mais fáceis de percorrer, entre-
cortadas de pequenas subidas e descidas. O 
oceano está sempre à vista, com as Ilhas dos 
Moleques do Sul e as Três Irmãs bem deli-
neadas ao longe. A certa altura, desce-se e 
entra-se numa zona muito arborizada com 
riacho e pequenas cachoeiras. Encontra-se 
logo a seguir uma praia pequena, de areia 
branca e suave, entremeada de rochedos 
de formatos variados.

Borboletas azuis, amarelas, vermelhas 
pintalgadas de negro, muitas flores e al-
gumas árvores de fruto anunciam a proxi-
midade da comunidade que habita a Praia 
do Saquinho. São meia dúzia de casas dis-
persas habitadas por pescadores, artistas 
e um ou outro com espírito de ermitão na 
busca de silêncio e paz.

Uma noite por ano, a comunidade é in-
vadida por curiosos como eu que chegam 
com o mesmo desejo – assistir à tradicio-
nal cerimónia da Festa da Cruz. As rezas 
feitas por um padre convidado são simples 
e poucos os devotos. O Bar da Marli e do 
Quirino, ele residente nascido e criado ali, 
enche-se de gente que bebe guaraná fres-

co, cerveja ou algum suco. 
Depois dessa experiência inesquecível, 

fiz muitas mais vezes a trilha da Praia do 
Saquinho. Também palmilhei outras mais 
difíceis como a da Lagoinha do Leste, a 
da Praia dos Naufragados e o Caminho do 
Canto dos Aráças à Costa da Lagoa. Admi-
rei pinturas rupestres, passei por ruínas de 
sobrados, engenhos de moagem de man-
dioca e de cana do açúcar deixados pelos 
primeiros açorianos a povoar esta ilha. É, 
todavia, a preservação da natureza, a es-
sência da beleza do oceano, das cachoei-
ras, do mangal e tantas outras maravilhas 
que nos atraem quando se caminha a pé 
por esses caminhos e trilhas.
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

Caminhos e trilhas
Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

TrilhaVista do bar da Marli

VIAGENS
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Uma das maiores conquistas dos seres 
vivos de maior dimensão é o voo. Ape-
sar de fácil para seres microscópicos, 
que podem ser levados pelo vento, por 
exemplo, para os animais de maiores di-
mensões foi um processo que demorou 
alguns milhões de anos. Excluindo seres 
microscópios, os primeiros animais voa-
dores julga-se terem sido os insetos há 
cerca de 400 milhões de anos.

Acredita-se que os primeiros animais 
voadores de grande porte que real-
mente conseguiram controlar o voo 

foram os Pterossauros – estes répteis, ape-

sar de terem vivido no Mesozoico e terem 
sido contemporâneos dos dinossauros, não 
eram dinossauros, tendo-se extinguido, 
porém, na mesma altura que estes.

Atualmente existe uma variedade imen-
sa de animais alados, insetos, mamíferos, 
aves e até peixes.

Existem basicamente dois tipos de voo: 
o independente e o deslizante. O primei-
ro implica a existência de asas e um gran-
de controlo sobre todos os movimentos, o 
segundo consiste basicamente em planar. 
Aves, insetos e morcegos fazem parte do 
primeiro grupo, enquanto alguns esquilos e 
répteis fazem parte do segundo.

A conquista da possibilidade de desloca-
ção no ar permitiu aos animais percorrerem 
grandes distâncias em tempos muito mais 
reduzidos do que se deslocassem no solo ou 
na água. Com o surgimento de animais ala-
dos a vida na Terra teve uma enorme alte-
ração – voando, os animais conquistaram 

a quase plenitude de deslocação para todos 
os locais do planeta. 

Com esta conquista do ar, outras possibili-
dades se abriram, mesmo para espécies não 
voadoras. Desde pequenos animais a semen-
tes de plantas, muitos são os que aproveitam 
boleias daqueles que se deslocam no ar. Po-
de-se dizer que o voo permitiu uma profusão 
da vida na Terra numa escala maior do que 
antes dessa conquista do ar. A caça, a fuga, 
a reprodução, as migrações sazonais, a con-
quista de novos habitats, enfim, a sobrevi-
vência e a proliferação da vida tiveram novos 
rumos e um sem fim de novas possibilidades. 

A diversidade de aves e de insetos voa-
dores é impressionante – descobrimos no-
vas espécies todos os anos, não se sabendo 
ao certo quantos faltarão catalogar, porém 
com a pressão da ocupação humana no pla-
neta muitos ficarão por conhecer, por des-
truição de habitats e de recursos.

O fascínio do Homem pelo voo existiu des-

de tempos imemoriais e não descansou en-
quanto ele próprio não conquistou o ar. Até ao 
momento em que se inventou o avião, o espa-
ço aéreo pertencia a espécies que dependem 
da condição de voo e de espaços, tanto aéreos 
como terrestres, para a sua sobrevivência. 
Com as nossas gigantes máquinas voadoras, 
barulhentas e fumegantes, em apenas 120 
anos reclamámos espaços que foram ocupa-
dos por outros e diversos seres durante mi-
lhares de anos. Assim, de repente, chegámos 
e declarámos nossos territórios de outros. 

Esperemos que não nos corra mal como 
correu a Ícaro, que com as asas que construiu 
com Dédalo, seu pai, para escapar ao labi-
rinto, depressa foi engolido pelo deslumbra-
mento de voar mais alto, esquecendo o obje-
tivo primeiro, de fuga da sua prisão, voando 
alto demais, ignorando todos os avisos, ultra-
passando os limites da utilização razoável do 
seu invento, acabando por derreter as asas e 
consequentemente estatelando-se no chão.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva

Voar
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AMBIENTE

QUARTER 
CHICKEN 
DINNER

ANGUS WITH 
BACON AND 

CHEESE
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

JOE & ANDREW AMORIM
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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

ANGARIAÇÃO 
DE FUNDOS PARA 
O GRECANE

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

ST
A

 D
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LusoLife Beat Concert Series 
Mais dois concertos, mais talento lusófono
O LusoLife Beat Concert Series chegou à 
fase final com mais duas noites de espetá-
culo. Na passada quarta e quinta-feira (26 e 
27) o palco do Mod Club recebeu as últimas 
apresentações dos concorrentes que estão 
a candidatar-se para um prémio de cinco 
mil dólares e a oportunidade de assinar um 
contrato de gravação com a MDC Music.

Na noite de quarta-feira (26) come-
çámos por assistir  às atuações de 
Daniel Hulk, que nos trouxe uma 

fusão de rock com ritmos do Brasil, e logo 
depois fomos embalados pela sonoridade 
etérea de Nico Paulo. A vocalista portugue-
sa Sofia dos Santos mostrou-nos o poder da 
sua voz e Sheldon Universe fechou com a 
sua performance inspirada num R&B cheio 

de energia e fluidez. A fechar a noite com 
chave de ouro, Peter Serrado e Reno Silva 
trouxeram-nos um showcase acústico.

Quinta-feira (27) foi dia de Nick Souza, 
Olivia Esther e Mistura Fina mostrarem 
o seu talento. A sequência finalizou com 
concerto da muito jovem mas talentosa 
artista Ruby Anderson. Todos os concor-
rentes incluíram no seu repertório temas 
em português e em inglês.

O LusoLife Beat Concert Series segue 
na aventura de encontrar os melhores ar-
tistas lusófonos ou luso-canadianos, com 
patrocínio da revista LusoLife. O concur-
so é criado pela LusoLife 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 executivo, diz que este 
tem sido um processo interessante: “We 
really had to dig to find all the young ar-
tists out there. It’s just fabulous to see how 
many talents we have here”.

O evento foi conduzido, tal como na 
primeira ronda, pelos apresentadores Ca-
tarina Balça e Charly Prince.

O The Beat Series conta agora com os co-
mentários e feedback do público nas redes 
sociais para poder eleger o grande vencedor. 
Todas as informaçōes sobre o concurso po-
dem ser encontradas em thebeatseries.com.

Telma Pinguelo/MS
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Kika

De passagem por Paris, Kim Kardashian e 
Kanye West decidiram mostrar o seu lado 
mais romântico. Num momento raro de afei-
ção em público, o casal trocou um beijo num 
elevador em vidro, contudo este foi ofuscado 
por uma atitude inesperada. Os internautas 
só se conseguiram focar no facto de o rapper 
ter deixado a mulher para trás juntamente 
com vários sacos de compras. Claramente 
sem jeito perante os fotógrafos, a socialite foi 
obrigada a carregá-los, uma vez que West já 
se encontrava fora do elevador.
Curiosamente, esta é a segunda ocasião num 
curto espaço de tempo em que Kim parece 
querer ser romântica e é apanhada de sur-
presa pelo ar de descaso do artista. Durante 
um jogo da NBA, Kanye ignorou a tentativa 
da mulher de lhe dar um beijo durante cinco 
segundos - que pareceram uma eternidade 
- até que finalmente a estrela de reality TV 
consegue dar-lhe um beijo na bochecha.

A dois dias de se assinalar um mês desde 
que Kobe Bryant e filha Gianna morreram 
num trágico acidente de helicóptero, na 
segunda-feira (24), decorreu o funeral pú-
blico do jogador, da filha, e das outras sete 
vítimas deste acidente.
O lugar escolhido para esta despedida foi 
o estádio Staples Center, em Los Angeles, 
onde o basquetebolista jogou ao serviço 
dos Lakers durante cerca de duas décadas. 
A data escolhida para esta homenagem, 24, 
coincide com o número que usava o atleta.
Foi a sua mulher, Vanessa Bryant, quem 
anunciou a data desta despedida através da 
sua conta no Instagram. “Uma celebração da 
vida”, é a frase que se pode ler na imagem 
partilhada, que tem como fundo 24 borbo-
letas amarelas e roxas e as cores dos Lakers.

Na passada quinta-feira (20), Justin Bieber esteve no programa de James Corden 
e jogou o Spill Your Guts, uma secção do programa na qual os convidados e o 
apresentador têm que responder a perguntas comprometedoras sob ameaça de, 
caso não queiram responder, terem que ingerir algum alimento pouco agradável.
Numa das perguntas, Bieber tinha que ordenar três amigas da sua mulher, Hai-
ley Baldwin, da que mais gostava para a que gostava menos. Os nomes eram 
Kendall Jenner, Gigi Hadid e Cara Delevigne. Caso decidisse não responder te-
ria que comer pénis de touro, pelo que o cantor decidiu aceitar o desafio e or-
denar as três mulheres da que mais gosta para a que menos gosta. O resultado 
foi Kendall Jenner em primeiro, Gigi Hadid em segundo e Cara Delevigne em 
último, explicando-se logo em seguida. “Passei muito tempo com a Kendall. É 
uma boa amiga. Não passei muito tempo com a Gigi nem com a Cara, por isso 
não tenho nada contra elas, só tenho uma melhor relação com Kendall”.
Entretanto Delevigne decidiu responder ao cantor, partilhando uma parte 
do vídeo do programa na sua conta no Instagram, junto com duas imagens 
de há alguns anos, que provam que os dois já haviam sido próximos. “Se não 
tens nada contra mim por que não me desbloqueias?”, questionou a modelo, 
insinuando que Bieber teria mentido quando disse que não tinha nada con-
tra nenhuma das duas.

CARNAVAL BRASIL
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GUERRA

O Sambódromo da Marquês de Sapucaí, conhecido como Sambódromo do Rio de Janeiro, recebeu no passado fim de semana o 
tradicional desfile das escolas de samba, no qual não faltou animação, originalidade, plumas e muita cor.
Várias foram as escolas que pisaram o Sambódromo exibindo os seus carros alegóricos, cheios de cor, mas também de críticas sociais.
No evento desfilaram caras bem conhecidas como Lívia Andrade, que desfilou pela escola Paraíso do Tuiuti, Paolla Oliveira, pela 
Grande Rio, e Sabrina Sato, pela Unidos de Vila Isabel.
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O Carnaval aconteceu esta se-
mana também em Portugal e 
foi muito especial também para 
os mais novos. Vários foram os 
famosos que recorreram às suas 
contas nas redes sociais para 
partilharem fotografias dos fi-
lhos mascarados. “A minha 
pirata das Caraíbas em versão 
adolescente... Morro de amor 
por esta piratinha”, escreveu 
Cláudia Vieira, sobre a máscara 
da filha mais velha, Maria. “Não 
adorou os balões. E pensa que 
está mascarada de cão. E se ela 
diz que é cão, cão será”, parti-
lhou Madalena Abecasis, sobre 
o disfarce de indiana de Júlia.
Também Andreia Dinis, Rita 
Pereira, Dânia Neto e Katia 
Aveiro foram algumas das ca-
ras bem conhecidas do públi-
co que partilharam na passada 
sexta-feira (21) fotografias dos 
filhos mascarados.C
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722 COLLEGE STREET, LOWER LEVEL,
TORONTO FLORDOIS.CA

SHOW & DINNER
19 MARCH | 7:30PM

416-900-6692
TICKETS & INFO

MENU
CALDO VERDE SOUP

COD FISH WITH
POTATOS AND RAPINNI

FLOR DOIS SAMPLER

Uma jovem de 15 anos tem uma condição rara que faz com que aparente ter 60, e por 
isso passou por uma cirurgia plástica ao rosto e apareceu irreconhecível. A adoles-
cente, identificada como Xiao Feng, sofreu muito bullying na escola por causa da sua 
aparência e sentiu-se insegura e inferior aos outros durante toda a sua vida por causa 
da sua pele enrugada.

Ela apareceu em público pela primeira vez há duas semanas, depois de se submeter ao 
procedimento, que ocorreu no final do mês passado e durou sete horas e meia, segundo 
os médicos. Os cirurgiões do Hospital de Cirurgia Plástica de Shenyang Sunline, na Chi-
na, alegaram que Xiao Feng tem progéria, uma condição genética rara que ocorre num 
em cada oito milhões de pessoas e que leva a pessoa a envelhecer prematuramente. A 
mãe de Xiao também sofre de progéria. No caso da jovem, a condição afetou apenas a 
sua pele, não os seus órgãos, disse um porta-voz do hospital. 
A adolescente conseguiu arrecadar dinheiro através de doações online e contou ainda 
com a ajuda de Shi Lingzhi, diretor do Hospital de Cirurgia Plástica de Shenyang Sunli-
ne, que cobrou apenas 30% dos cerca de 65 mil euros do custo da operação.
A operação cirúrgica contou com a presença de 10 cirurgiões, três anestesistas e cinco 
enfermeiros, segundo o hospital.  Shi Lingzhi, chefe do hospital, disse que os cirurgiões 
removeram o excesso de pele, num total de sete centímetros de espessura. Os médicos 
também reconstruíram o nariz, as sobrancelhas e a boca da adolescente.
Com uma nova aparência, a jovem foi apresentada ao público pelo hospital numa con-
ferência de imprensa em Shenyang, capital da província de Liaoning.
Infelizmente, a doença não tem cura e no futuro provavelmente a jovem terá de retirar 
novamente o excesso de pele do rosto. Questionada por esta possibilidade ingrata, ela 
disse que quer focar-se no seu momento atual de felicidade. “Um dia de cada vez”, 
afirma Xiao Feng.

A Coca-Cola começou a espalhar pela Europa um novo outdoor que é baseado no 
reconhecimento e na iconicidade da sua garrafa.

No outdoor, existe apenas o logótipo da marca e a frase “Feel It”… porém o nosso cére-
bro insiste em ver também o formato da garrafa.
E vocês? Também conseguem ver a garrafa? É caso para perguntar… Que bruxaria é esta?

PROGÉRIA

VEEM?

C
ré

di
to

s:
 D

R

FYI
-Kika

MILÉNIO | ENTRETENIMENTO 28 de fevereiro a 5 de março de 202046 www.mileniostadium.com



MILÉNIO |  SAÚDE & BEM-ESTAR

Já todos ouvimos falar de acupuntura. Apesar disso, esta não é, de todo, uma técni-
ca recente: no Oriente, de onde é originária, é utilizada há mais de quatro mil anos!   

Esta é uma forma de medicina alternativa em que, basicamente, se inserem agulhas 
finas no corpo do paciente, que vão permitir a correção de algumas alterações e pro-
mover a melhoria do funcionamento orgânico global. Hoje em dia é utilizada não só em 
humanos como também em animais!
Esta técnica estimula e liberta substâncias endógenas, endorfinas, neurotransmisso-
res e hormonas que, ao modelar o sistema nervoso central e autónomo, equilibram o 
nosso organismo - provoca um processo regenerativo, normaliza as funções que se en-
contram de alguma forma alteradas, reforça o nosso sistema imunológico e é também 
capaz de controlar a dor. E a melhor parte disto tudo é que não é necessário recorrer a 
qualquer substância química no processo!
Foi a partir de 1970 que se começaram a fazer diversos estudos para comprovar a real 
eficiência deste tipo de medicina, sendo que nove anos depois a Organização Mundial 
de Saúde divulgou uma lista de 41 doenças onde se obtiveram ótimos resultados quando 
se recorreu à acupuntura como forma de tratamento.
Considerada pelo National Institutes of Health (NIH) como uma poderosa aliada da medici-
na ocidental, a acupuntura é eficaz num diverso número de situações, como são exemplo:
• Patologias músculo-esqueléticas (por exemplo, artrose da anca e do joelho, lombalgia 

e dor crónica do ombro)
• Cefaleia de tensão
• Dismenorreia (dor menstrual)
• Soluços 
• Náuseas e vómitos (de gravidez ou provocados pela quimioterapia, por exemplo)
• Problemas gastrointestinais
• Fibromialgia
• Desmame tabágico e de fármacos com ação psicoativa
• Diminuição de ansiedade e stress
• Alívio de sintomas de alergias
• Diversos problemas dermatológicos como são exemplo o acne, psoríase e eczema
• Doenças oftalmológicas como conjuntivite e catarata

Quando devemos recorrer a esta técnica?

Podendo ser aplicada em pessoas de todas as idades, podemos recorrer à acupuntura 
em casos onde não se podem/devem utilizar fármacos, como por exemplo na gravidez, 
em estados de alergias, insuficiência renal e cardíaca.
Esta técnica não é no entanto recomendada a pessoas com doenças hematológicas ou 
com alergia a metais. 
Outras recomendações importantes passam por não fazer jejum antes da sessão de acu-
puntura e não consumir cafeína (café ou chá preto, por exemplo).

Os diversos tipos de acupuntura

Acupuntura clássica: a técnica mais conhecida, onde as agulhas são inseridas em pon-

tos específicos do nosso corpo.
Acupuntura a laser: a solução para quem tem medo de agulhas, já que em sua substi-
tuição são utilizados raios laser. No entanto, verifica-se que o efeito terapêutico desta 
técnica é menor quando comparado às outras, e por isso é mais indicada no tratamento 
de dores nas mãos e pés e em crianças.
Acupuntura auricular: aqui a técnica é realizada em locais específicos das nossas ore-
lhas, que possuem mais de 100 pontos que se relacionam com os nossos órgãos. Peque-
nas agulhas, esferas de aço ou sementes ficam presas na orelha com uma fita e a ideia é 
que se vá estimulando esses pontos para que essa parte do nosso corpo receba o impulso 
de agir e promover a sua cura ou reequilíbrio
Eletroacupuntura: nesta variante de acupuntura os locais onde as agulhas são inseridas são 
estimulados com por um impulso elétrico que procura simular a energia do nosso organismo.
Se se estão a perguntar se a acupuntura dói, lamento informar-vos que não existe uma 
resposta efetiva para tal questão. É que o conceito de “dor” varia de pessoa para pessoa. 
Mas, se me permitem a opinião, acho que vale a tentativa!

Inês Barbosa/MS

camoestv.com
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235 Shaw 646Rogers Digital 129

Rogers Cabo 12
/camoestvofficial

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

Brincamos com o Carnaval
de Torres Vedras em Toronto

Esta semana:

Vemos a longa-metragem
O Filme do Bruno Aleixo

Descobrimos os caminhos da aventura no
Outdoor Adventure Show de Toronto

Festejamos o aniversário do Centro de Dia
para Idosos do First Portuguese

 Discutimos os temas da atualidade no Roundtable

Conhecemos melhor
o arquiteto Tomás Taveira
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Caça palavras

 C A N G U R U O O H V I F V L
 J K L I B K L C A L J C A K O
 P R W N U O V O A M M E O A J
 I I R P A I S I L A L E R A C
 R G I O V Z A O T C L A C N F
 A I R O E U I T P C B A S Y H 
 F A R E S A I E A U R A S E A
 A L P A T Z C Z T E S N A S I
 R F T A R E Z P A N O C G N E
 I A L I U I O V E L H A U A R
 G L B A Z A R B E Z R N I I P
 E C A M N I X O S R U T A R M
 A A C T X M C O A O L L A G A
 A O S A T U M A E R G I T O L
 X I C I I R D A B A D C J I A

JACARÉ

OVELHA

FALCÃO

URSO

CANGURO

SALMÃO

ZEBRA

ÁGUIA

ATUM

LAMPREIA

TIGRE

GIRAFA

TUBARÃO

COIOTE

AVESTRUZ

SudokuPalavras cruzadas

Jogo das 10 diferenças

O objetivo do jogo é a colocação de números de 
1 a 9 em cada um dos quadrados vazios numa 
grade de 9×9, constituída por 3×3 subgrades 
chamadas regiões. O quebra-cabeça contém 
algumas pistas iniciais. Cada coluna, linha e 
região só pode ter um número de cada um 
dos 1 a 9. Resolver o problema requer apenas 
raciocínio lógico e algum tempo.

Verticais

2. Forma de aflição ou sofrimento agudo, 
de origem física ou moral;

3. Qualquer meio utilizado na difusão de in-
formações jornalísticas;

6. Aquele que frequenta regularmente um 
curso em alguma instituição ou qual-
quer outro curso livre;

8. Impresso que acompanha medicamen-
to e contém informações sobre ele;

10. Móvel composto de um tampo horizon-
tal, geralmente se destina a refeições, jo-
gos, apoio etc;

12. Peça contendo elementos letras, núme-
ros ou figuras em relevo, usada para mar-
car ou autenticar documentos;

13. Recipiente geralmente cilíndrico, usa-
do para beber.

Horizontais

1. Fricção entre dois corpos duros ou ás-
peros, roçando um no outro;

4. Casa em que se admitem hóspedes; 
pensão, hospedaria;

5. Indivíduo do sexo feminino;
7. Comportamento que tende a negar à mu-

lher a extensão de direitos do homem;
9. Propriedade rural de dimensões conside-

ráveis, de lavoura ou de criação de gado;
11. Parte exterior da cavidade bucal; o 

contorno dos lábios;
14. Sentido com que se distinguem os odo-

res; cheiro, faro;
15. Claridade que aponta o início da ma-

nhã, antes do nascer do Sol;
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Ingredientes:
• 800g de lombos de pescada
• 2 cebolas
• 3 dentes de alho
• 200g de cenoura
• 60ml de azeite
• 1 folha de louro
• 1 lata de tomate pelado
• 200ml de água
• Sumo de 1 limão
• Sal
• Pimenta

Modo de preparação:

Descongelar os lombos de pescada e tem-
perar com sal, pimenta e sumo de limão.
Cozer a pescada a vapor. Quando estiver 
cozida colocar num tabuleiro de ir ao forno.  
Colocar num tacho as cebolas, os alhos, a 
cenoura, o azeite, o louro, e deixar refo-
gar durante 15 minutos. Triturar tudo com 
uma varinha magica e adicionar a água, o 
tomate e o sal.  Dispor por cima da pescada 
e levar ao forno durante 15 minutos.
Servir a pescada com o molho e acompanhar 
com batatas assadas ou legumes a gosto.
Bom apetite!

Culinária por Rosa Bandeira
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Pescada com 
molho de tomate

LD
EÃO

OURO,
RESTAURANTE BAR

leaodouro.com | 905.566.5326
920-A Dundas St, E. Mississauga
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Soluções
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

Nesta altura o seu interesse por as-
suntos relacionados com a espiri-

tualidade e dualidade estarão mais acen-
tuados. Poderá sentir uma grande vontade 
de convencer os outros, defendendo os seus 
pontos de vista, as suas ideias. No entanto, a 
honestidade e frontalidade para com os ou-
tros e consigo só lhe trarão mais força e apoio.

LEÃO 22/07 A 22/08 

Nesta fase poderá sentir a sua saú-
de um pouco debilitada podendo 

ocorrer estados febris devido a pequenas 
inflamações no aparelho respiratório. O 
sistema nervoso também poderá estar mais 
tenso e ter mudanças repentinas de humor. 
Tenha atenção a situações que possam pro-
vocar acidentes. Veja onde põe os pés!

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Ao longo deste período esse seu de-
sejo de adquirir objetos belos e que 

contribuam para elevar o seu ego pode levar 
a que cometa alguns excessos em termos 
financeiros. Sentirá também uma grande 
atração pelo sexo oposto que lhe pode tra-
zer futuros benefícios. Aproveite para sair, 
ir a festas e brilhar no meio social.

TOURO 21/04 A 20/05

Neste período a sua mente estará 
bastante ativa. Terá ideias criativas 

que defenderá com convicção. Deve ouvir 
as opiniões dos outros e não querer impor 
os seus pontos de vista. Evite todo o tipo de 
conflitos legais ou com as autoridades por-
que esta altura não lhe é favorável. 

VIRGEM 23/08 A 22/09

A tranquilidade interior que agora 
sente confere-lhe maior capacida-

de e até necessidade de comunicar valores, 
sentimentos e afetos. É também um mo-
mento de maior inspiração e criatividade 
para quem, de algum modo, tenha ligação 
com a arte. No amor, não deixe de aproveitar 
todo esse charme e capacidade de sedução...

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Os seus contactos diários com o 
mundo exterior estão agora mais 

desenvolvidos tanto no espeto de comuni-
cação escrita como no de argumentação, até 
mesmo através de pequenas viagens ou des-
locações. É uma boa altura para fazer novos 
conhecimentos ou fortalecer contactos ante-
riores e que ultimamente andam mais tensos. 

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Dedique-se à sua profissão, pla-
neando e delineando objetivos, 

pois a sua mente clara, concisa e trabalha-
dora ajudá-lo-ão a ter sucesso neste cam-
po. Trate dos assuntos realmente importan-
tes, pondo de lado a burocracia. Esta não é 
altura para divagações, mas sim de esforço 
concentrado na concretização de negócios.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Nos seus relacionamentos profis-
sionais, e nesta semana, terá ten-

dência a defender as suas ideias de uma 
forma demasiado presunçosa e de quem 
se julga detentor da verdade absoluta. Esta 
atitude poderá trazer-lhe alguns dissabo-
res pois provocará uma reação discordante 
dos colegas de trabalho. Saiba não insistir.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

O envolvimento num projeto social 
ou de caridade poderá ajudá-lo a 

conhecer-se melhor e a dissipar eventuais 
dúvidas. É um período menos ativo, em que 
sentirá necessidade de se isolar, talvez mais 
voltado para o lado sonhador da vida, pro-
pício ao estudo ou à leitura de temas ligados 
à espiritualidade.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Durante esta semana estarão be-
neficiados os contactos e obriga-

ções legais e o seu espírito estará aberto 
a novos conhecimentos, a novas culturas. 
Não se prenda com detalhes pois o que lhe 
interessa neste momento é a visão global 
dos assuntos. Aproveite para ler e escrever 
aos amigos e familiares que estão longe.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Esta é uma época em que vai ter 
facilidade de comunicar aos ou-

tros o que pensa de uma forma criativa. 
Tem mais vontade de ocupar o seu tempo 
com jogos e distrações do que com traba-
lhos rotineiros. Poderá nesta altura ganhar 
dinheiro através do jogo ou fazer uma ope-
ração comercial com resultados positivos.

PEIXES 20/02 A 20/03

Poderá sentir que o seu humor ou 
o seu comportamento sofrem va-

riações repentinas. Possivelmente sente-
-se incompreendido pelas outras pessoas 
e emocionalmente diminuído, o que lhe 
pode gerar alguma necessidade de se iso-
lar. Tenderá, por isso, a manter os seus 
sentimentos e emoções secretos.
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SAT
may09

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

Mother's Day Dinner & Dance
featuring

 Starlight Band

SAT
APR18Amigos do Lomba da Maia

10th Anniversary

ramazzotti.com

Buy tickets at LiveNation.com, Ticketmaster.ca, or at the Scotiabank Arena box office
A L L  D A T E S ,  A C T S  A N D  T I C K E T  P R I C E S  S U B J E C T  T O  C H A N G E  W I T H O U T  N O T I C E .  T I C K E T  P R I C E S  S U B J E C T  T O  A P P L I C A B L E  F E E S .
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AMIGU DI MACAU CLUB
(TORONTO)

RIBATEJANO DE TORONTO

RANCHO FOLCLÓRICO
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MINHO
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ON IOTAR

337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

P R O M O T I N G  P O R T U G U E S E  C U LT U R E  I N  O N T A R I O

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

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

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

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

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.

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

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

Agenda comunitária Classificados

Dept. of Spanish and Portuguese 
(University of Toronto)                                                                                      
English-Portuguese Speakers Needed
We are currently recruiting bilingual En-
glish-Portuguese speakers to participate in a 
research study on speech acquisition. Parti-
cipation will include: two production tasks, 
two listening tasks, and a questionnaire.
To participate, you must:
1) Be an English-Portuguese speaker born in 
Toronto to Portuguese-speaking parents or 
moved from Portugal until the age of 3;
2) Have been exposed to European Portugue-
se at home since birth;
3) Have never lived in a Portuguese-speaking 
country for more than 3 months.
Testing takes place from January to March 
2020 in room 326 Carr Hall, and it requires 
approximately 60 minutes.
Participants will receive 15$.
If you meet the above criteria and are interes-
ted in participating, please write to anabela.
rato@utoronto.ca to book an appointment.

Casa dos Açores do Ontário                                                                                      
Portuguese Kids 
1136 College St
Sábado, 29  de fevereiro
Informações: 416 603 2900

Rancho Folclorico Estrelas 
do Norte
Festa do Caçador 
1621 Dupont St, Casa da Madeira
Sábado, 29 de fevereiro, às 19h
Atuação de conjunto Moda Nova
Informações: 416 988 2896/ 647 333 4999

Amigos do Concelho  
da Povoação 
1.º Convívio 
134 Falcon St, Clube Português de London
Sábado, 7 de março, às 17h30
Informações: 226 503 0458/ 226 270 2704

ACAPO 
Reunião Conselho de Presidentes 
1130 Dupont Ave, Casa do Alentejo
Terça-feira, 10 de março, às 19h30

Amor da Pátria 
Baile do Sócio 
1136 College St
Sábado, 28 de março
Informações: 905 274 9488/ 416 535 2696

First Portuguese 
Festa Anual:  
De volta aos anos 80 e 90!
60 Caledonia Rd
Sábado, 28 de março, às 19h
Jantar e baile 
Informações: 416 531 9971
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BOLD FEATURES. INCREDIBLE VALUE. 

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 Autho-
rization 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.

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

19” GLOSS BLACK  
ALUMINUM WHEELS

BLACK EXTERIOR ACCENTS ALL-WHEEL DRIVE

ELIGIBLE COSTCO MEMBERS RECEIVE

COSTCO
MEMBER
PRICING

ON SELECT 2020 MODELS

500+
COSTCO SHOP CARD*

GET ALL THESE FEATURES PLUS  
•  STANDARD REMOTE START      •  HEATED FRONT SEATS     •  STANDARD APPLE CARPLAY™ & ANDROID AUTO CONNECTIVITY

GMC PRO-SAFETY  
TECHNOLOGIES:

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

DEPARTURE WARNING

LEASE FOR $188 
BI-WEEKLY, 
THAT’S LIKE

$94 1%
ATWITH

WEEKLY FOR 48 MONTHS

$0
DOWN PAYMENT 1

2020 TERRAIN AWD ELEVATION EDITION

STAND OUT
FROM THE CROWD

Tony Carvalho  |  cell: 416-275-1417  |  tcarvalho@applewoodauto.com
3000 Woodchester Drive, Mississauga  |  905-828-2221  |  applewoodauto.com



FOR SALE 
Jane & Lawrence

GILBERT LOPES
www.soldbygil.com

416-427-7645

DANIELA DE MEDEIROS
Rep. Vendas

416-731-4280

RUI RAMOS
Rep. Vendas

416-616-5484

FERNANDO FERREIRA
FernandoFerreira.ca 

416-528-4724

Leaside: 1739 Bayview Avenue  
Tel: 416.487.5131

Trinity Bellwoods : 836 Dundas Street W  
Tel: 416.530.1080

Corso Italia: 1192 St. Clair Avenue W  
Tel: 416.656.3500

remaxultimate.com 

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

Nested on a quiet street. Completely renovated. Fea-
tures 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 fl oors, custom kitchen , center 
island, maple cabinets w/ quartz counters, updated 
washrooms w/ quartz counters, stone front, interlock-
ing walkway and concrete patio in yard. Fully fenced 
for privacy.

Detach Bungalow on a 28 by 140 lot with a 
detach garage in the back. Fully renovated with 
3 bedrooms and a side entrance. Perfect for 
entertaining. Close to future Eglinton LRT.
Call Daniela for more information 416-731-4280

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

Beautiful raised bungalow with 3 bedrooms 
and a built-in garage, basement apartment 
for extra income. Very well maintained home.
Call Daniela to Book an appointment 
416-731-4280

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

149 Oakcrest Dr, Georgina

FOR SALE 
Keele/Rogers

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

  DUFFERIN AND DUPONT CONDOS
“Galleria On The Park“

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

CONDO FOR SALE

 FOR RENT 
$2,500

4 quartos, 5 casas de banho. Tudo moderno, 
linda cozinha, escritório na frente, cave aca-
bada com grande saída para o quintal. Quarto 
para vinhos com temperatura controlada e 
prateleiras em mahogany, ginasio, área de fes-
tas. Alarme, câmaras, automatisação em toda a 
casa, electrodomesticos, boa área, em oakville

Casa Nova

Separada de um lado. 3 quartos, garagem, 
cave acabada, com entrada separada. Em boas 
condições

College and Margueretta

4 quartos – 5 casas de banho

Casa Nova

SOLD


