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MILÉNIO |  EDITORIAL

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

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

PLEASE HELP US! We are looking for donations to receive Zolgesnma the 
most expensive drug in the world. We are begging our community and 
anyone willing to help donate. Any donation makes a di�erence and will get 
our daughter Eva that much closer to this life-saving medication. 

Mais um dia e os provedores do medo continuam a descrever 
um mundo a cair aos pedaços. 

O nosso mundo está a ser testado por um vírus, a Rússia e 
a Arábia Saudita têm-nos como reféns com a sua luta na 
produção de petróleo e os mercados financeiros estão a 

entrar em colapso, aniquilando milhões de dólares da economia 
mundial. Com a ansiedade a assumir o comando, ações nunca 
antes vistas poderão conduzir-nos a uma situação pior. Com o 
impacto na humanidade, a recuperação demorará mais tempo 
devido ao pânico espalhado por todo o mundo. Em tempos de 
incerteza e ansiedade, contamos com os políticos eleitos para 
nos garantirem orientação e segurança. É em momentos como 
este que comprovamos a qualidade dos políticos que elegemos. 
A cobardia está impregnada no sistema político e os políticos es-
condem-se nos seus palácios, com medo de sair à rua e liderar. 
Como cidadãos, temos parado para pensar em quem elegemos? 
E na influência que o dinheiro tem na qualidade de quem elege-
mos? Talvez devêssemos pensar nisto. Michael Bloomberg tentou 
comprar, com um orçamento de mil milhões de dólares ameri-
canos, a sua admissão para candidato Democrático nas próximas 
eleições federais nos EUA. O Sr. Bloomberg falhou na sua tentativa 
de comprar a sua ambição, no entanto transferiu o seu apoio para 
Biden - para financiar a sua campanha disponibilizou cerca de 500 
milhões de dólares. O que praticamente garante a vitória de Biden 

na corrida contra Trump. Hoje em dia, o dinheiro é a receita para 
o sucesso na política e os eleitores ingénuos não questionam o por-
quê de votarem em determinado candidato. 

Não existe um único político que, de certa forma, não esteja 
contaminado devido à necessidade financeira exigida para criar 
uma campanha. Os políticos dependem das doações dos eleitores. 
A maioria faz doações porque se identifica com o partido político 
ou porque um candidato cativa o seu interesse. Muitas vezes, as 
doações transformam-se em métodos pelos quais indivíduos ou 
empresas procuram favoritismo, o que é cada vez mais frequente 
na sociedade atual. O sistema de voto tem vindo a ser desacredi-
tado devido ao ativismo político e às ações de lobby. As campa-
nhas de recolha de fundos prolongadas pelos partidos, através de 
eventos ou via internet, são uma epidemia contínua. Os políticos 
sobrevivem, mas ficam à mercê de organizações poderosas, em-
presas e indivíduos. Os cidadãos não podem sustentar noções in-
génuas de que o dinheiro não controla a agenda política da maio-
ria das nações. À medida que o financiamento se torna cada vez 
mais restrito e as gerações, como os millenials, têm menos acesso 
a dinheiro, a luta entre partidos políticos e líderes partidários vai 
intensificar-se. Da próxima vez que ouvir o discurso de um polí-
tico extraordinário a afirmar que concorrer para um cargo políti-
co se resume a servir o cidadão, relembre-se que, na verdade, o 
extraordinário vai além do comum. E nada mais é do que alguém 
controlado por uma equipa de funcionários educados por algorit-
mos, formulados para usar e confundir. 

Vamos todos construir piscinas ilegais e comprar o máximo de 
papel higiénico que conseguirmos. 

Something is rotten in the State of Denmark (Shakespeare)
“Algo está podre no Reino da Dinamarca”

Versão em inglês P. 9

Manuel DaCosta
Editorial

Dinheiro e Política
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Money, politics,
democracy and skepticism
Michael Bloomberg spent $450 million 
dollars to advertise his candidacy for the 
Democratic leadership in the US. In Ca-
nada that wouldn’t be possible because 
we have spending limits. The regulation 
was created to increase transparency on 
political parties’ activity and to build a 
fairer electoral arena. 

Canada’s federal election finance 
laws put limits on contributions 
to political parties and candidates. 

Only individuals may donate, and contri-
butions are limited to up to $1,500 a year 
to each political party and up to $1,500 to 
all of the registered electoral district asso-
ciations, contestants seeking the party’s 
nomination and candidates for each party. 

In addition, donors may give up to $1,500 
to leadership contestants for a party as 
well as up to $1,500 to independent candi-
dates. These limits were set in 2015, and the 
amounts increase by $25 each year. Besides 
this, political actors must disclose the names 
of anyone who donates more than $200.

Because money is such an important re-
source in campaigns and elections, party 
finance laws are often controversial. Les-
ley Wood has a PhD in Sociology from Col-
umbia University and teaches on Sociology 
Department of York University. Politics 
and government is one of her research 
interest areas and in spite of the power of 
money she still thinks that ideologies are 
still alive and that many people are feeling 
“frustrated and alienated by the current 
electoral system”.

Milénio Stadium: Political parties and 
candidates need money to pay election 
campaign expenses, to maintain organiz-
ational activities and to conduct research 
for policy purposes. They are funded both 

privately and publicly. What are the risks 
of this and is the system transparent? 
Lesley Wood: As they sometimes say, 
“money talks.” While there are different 
campaign finance laws in different prov-
inces and countries, they usually benefit 
the wealthy and organized. In 2016, the 
Ontario government banned donations by 
corporations and unions, but this current 
government has created some loopholes to 
allow them to contribute to political parties 
and candidates. One risk here is that polit-
ical parties will listen to their donors more 
than other people, passing sympathetic 
politics, regardless of whether they benefit 
the common good. Many wealthy people 
and individuals give the maximum allowed 
to both the Liberals and the Conservatives, 
which one could see as either support for 
the political system or hedging their bets. 

MS: Who are the biggest donors of political 
campaigns in Canada/Ontario and how 
does it affect society?
LW: Advertising also plays a role. Wealthy 
individuals, groups and political parties can 
also afford to advertise widely and influence 
public opinion. While there are spending 
limits in Ontario, in the US we saw Michael 
Bloomberg spend $450 million dollars to 
advertise his candidacy for the Democratic 
leadership. Clearly, those who are not bil-
lionaires can’t  afford this. In Canada, we 
see third party groups across the spectrum 
paying for online advertising. The risk of 
this is that wealthy voices get more airtime, 
and this means that people are more likely 
to vote for leaders who will not serve their 
needs. For the last provincial election, the 
PCs raised nearly $13 million, whereas the 
Liberals raised $6, and the NDP less than 
$4. This makes a difference. 

The biggest donors to the Ontario PCs 
in their 2016 campaign were Orlando 
Corp. $159,600; Medipac $100,415; LIUNA 
$74,070 and Canerector Inc & Hawkins 
Family $69,825.

MS: What is the political identity of Can-
ada? Are ideologies still alive? 
LW: What is the political identity of Canada? 
I think it is changing. When I was young, 
our identity was “not the US”, with a belief 
in multiculturalism and social democracy. 
Today, I think many Canadians have real-
ized that Canada is not innocent - particu-
larly in relation to indigenous people, the 
environment and racism. I would say the 
political identity of Canada is divided, be-
tween those who are reflecting and those 
who wish to maintain a ‘pure’ nationalism.  
Ideologies are very alive - if we are talking 
about individualism, and nationalism in 
particular. I believe liberalism is in crisis, 
because its meaning is contested between 
those who see it primarily about individual 
freedom, and those who see it as support 
for equality and the social good.

MS: How would you describe the relation-
ship that exists between money, politics 
and democracy?
LW: Societies are more democratic when 
they consult with, and protect, different 
sections of society equally. Unequal wealth 
makes this a challenge, as powerholders 
try to convince the wealthiest to support 
them. There is a cycle here that leads to in-
creased division between the rich and the 
rest. This is why it is crucial for more mar-
ginalized people to organize together. 
MS: According to polls, the majority of 
Canadians think politicians aren’t con-

cerned with people like them and experts 
don’t understand them. They say society 
is “broken” and the economy is rigged in 
favour of elites. What’s your opinion?
LW: Wealth does beget wealth in this current 
system. Those on top still try to convince us 
that the wealth will ‘trickle down’ to the 
rest of the people, but 20 years of policies 
of tax cuts and cuts to social spending ha-
ven’t shown this to be the case. The power-
ful, as they become more powerful, care 
less about what the ordinary person thinks. 
Then, logically, ordinary people care less 
about politics and politicians and stop pay-
ing attention. This is dangerous - because 
things can get worse, and when they do, 
politicians will blame immigrants, or people 
on welfare, and avoid their responsibility. 

MS: As a specialist in the tactics and or-
ganization of social movements, what are 
the waves of protest that are transforming 
communities in the country and in Ontario?
LW: There has been a lot of protest lately - 
in the past year, we can think about the on-
going, strong teachers strikes, the Climate 
Strike protests, which attracted thousands 
in September; the blockades across Canada 
in support of the Wet’suwet’en land claims, 
and against pipelines.  The latter two have 
many young people, who are frustrated and 
alienated by the current electoral system. 
They are skeptical about politicians, so are 
protesting both in order to put pressure on 
the system and to inspire others to organize 
together to say that another world is pos-
sible - one that treats people and the earth 
better. These protests bring together social 
media mobilizing with more face to face ef-
forts in important ways.

Joana Leal/MS
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“Good strategy starts with good research”
Marcel Wieder – Arrow Communications Group

Election laws regulate most aspects of 
federal political party financing, both 
during and outside of election periods. 
The purpose of such regulation is to en-
courage greater transparency of political 
party activities and ensure a fair elec-
toral arena that limits the advantages 
enjoyed by those with more money. 
Election finance laws govern the manner 
by which political parties and candidates 
are funded, and the ways in which par-
ties and candidates can spend money.

Political parties and candidates need 
money to pay election campaign 
expenses, funds that come from the 

public and the private. Canada’s system of 
party and election finance regulation pro-
vides two forms of state funding to pol-
itical parties and to candidates. Political 
parties and candidates face limits on the 
amounts they may spend during an elec-
tion. According to The Canadian Encyclo-

pedia, political parties may spend 73.5 
cents for every voter in districts where 
they are running candidates.

Marcel Wieder, the president of Aurora 
Strategy Group Inc., helps clients with 
their political campaigns and, as he men-
tioned to Milénio Stadium, money can 
make a big difference “to get the message 
delivered”. Wieder has experience at the 
federal, provincial and municipal levels 
and he already provided public affairs ad-
vice to senior members of government.
Milénio Stadium: How do you explain the 
type of work that you provide to your clients? 
Marcel Wieder: My job is to help get my 
client’s message delivered. The focus is in 
three areas: communications, messaging 
and strategy. We design ads, brochures, 
radio, television and digital advertising 
that helps target a message to the right 
audience at the right time. 

MS: You have helped 75% of your clients to be 
elected. How do you build a political strategy?
MW: Good strategy starts with good re-
search. We use polling and focus groups 
to help us understand the issues facing 
the candidate or community. Through re-
search we are able to identify the types of 
messages that will resonate among target-
ed voters. We also use other types of re-
search to identify historic voting patterns, 
media stories to identify issues and meet-
ings with community leadership to help 
gauge issues.

MS: What kind of message are political 
candidates trying to pass on the voters?
MW: Each campaign and candidate has its 
own message. There are two fundamental 
messages in politics. The first is change. 
That message identifies that the current 
state of affairs is not acceptable and that 
the only way forward is through a change 

in leadership. The second message is to stay 
the course. Under the current leadership 
things are getting better and that change is 
not necessary. In fact, some may argue that 
change at this time may be too risky with 
the possibility of losing all the advance-
ments gained to date.

These are the two overarching messages 
that campaign offer voters. Once they have 
identified which of these, they will deploy 
candidates and parties will try to develop 
policies that support one of these two pos-
itions. If, for example, they are arguing to 
stay the course they may offer policies that 
reinforce the gains already made. If they fa-
vor change, they may offer policies that sig-
nificantly differ from the current program.

MS: In what way does the economic and fi-
nancial power influence the political arena?
MW: Money or economic and financial 
power has always played a role in politics. 
There is an old political saying, “Money is 
the oxygen of campaigns, and without it 
you’re dead”. That’s why there are limits 
on both how much you can receive from a 
contributor and how much you can spend 
on your campaign. These limits have been 
developed to create a more equal footing 
for all candidates. It is also why various 
levels of government provide cash or tax 
credits as an incentive for people to partici-
pate in the political process through dona-
tions to candidates or political parties.

Having economic and financial power 
may also help a candidate or party re-
ceiving more deferential coverage in the 
media. A person who has extensive busi-
ness experience and contacts may get more 
sympathetic coverage in the business press 
than someone who is fresh out of school. As 
well, those who travel in business circles 
tend to have access to people with money 
to help fund their campaigns.

MS: You work on political campaigns at 

the federal, provincial and municipal level. 
What are the main differences and what 
are the risks?
MW: Federal and provincial campaigns 
tend to be party focused while municipal 
campaigns are mostly independent. As a 
result, candidates at the federal and prov-
incial levels can rely on the leader and 
party for policy and organization. Munici-
pal candidates are left on their own.

Federal and provincial candidates also 
benefit from generous financial incentives 
as well as being able to use their party lead-
er or other high profile members to help 
raise money. In return, candidates have 
to abide by party rules and discipline. That 
means they are not allowed to criticize 
party policies that they may disagree with 
or propose party policies on issues without 
prior approval. If you disagree with party 
policy you may be reprimanded or worse 
dropped as the party’s candidate in your 
electoral district.

MS: How do we build a campaign and how 
long it takes? How much does a political 
campaign cost?
MW: Building a campaign starts the mo-
ment you decide to run for office. It can 
several months to several years to organ-
ize and effective and successful campaign. 
Rarely is it too early to start planning your 
campaign. Once you decide to run a cam-
paign you need to start raising the money 
and building the organization including 
paid staff, consultants and volunteers.

The cost for a campaign varies with the 
office sought. There are limits on how 
much you can spend in a campaign and 
how much an individual can donate. How-
ever, in some cases the limits only apply 
once the campaign is officially called. 
Money raised or spent before this time is 
exempt from limits.

Joana Leal/MS

Marcel Wieder, president Aurora Startegy Group Inc
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Como esperado por muitos interessa-
dos neste assunto, empresas multina-
cionais de medicamentos e segurado-
ras patrocinaram esforços de lobby 
para travar o sistema farmacêutico 
universal no Canadá, conhecido em 
inglês como pharmacare.

Um relatório da Federação Canadia-
na de Sindicatos de Enfermeiros 
revela como poderosos lobistas das 

companhias de seguros, farmacêuticas 
e privadas estão a pressionar o Governo 
Federal a parar o plano do sistema farma-
cêutico universal no Canadá. O Canadá 
é o único país industrializado do mun-
do com assistência universal à saúde que 
também não fornece um plano universal 
de medicamentos. Como resultado, en-
quanto as seguradoras privadas cobrem 
36% dos custos de medicamentos, muitos 
pacientes pagam franquias e pagamentos 
diretamente. O CFNU descobriu que uma 
média de 640 canadianos morrem anual-
mente no sistema atual devido a barreiras 
financeiras que se levantam na compra de 
medicamentos.

Ficou claro que o “Grupo de Trabalho 
Nacional de Farmácia” da Câmara de 

Comércio foi patrocinado por empresas 
multinacionais de produtos farmacêuti-
cos e de seguros. A indústria farmacêutica 
e de seguros está silenciosamente a pre-
parar uma campanha para interromper 
uma aliança de 150 organizações cana-
dianas que pressionam o Governo Federal 
a seguir as recomendações do seu próprio 
painel de especialistas e a introduzir um 
sistema farmacêutico universal de paga-
mento único. A Câmara de Comércio Ca-
nadiana lançou um “plano de ação” em 
nome das “partes interessadas do negócio 
em todo o país”, ou seja, “provedores de 
benefícios” e “empresas farmacêuticas”.

Esse “movimento popular”, diz a Câma-
ra de Comércio, “defenderá o modelo far-
macêutico preferido com os líderes fede-
rais, provinciais/territoriais e municipais” 
e “concentrar-se-á em atingir os principais 
formuladores de políticas em Otava”. O 
“Grupo de Trabalho Nacional da Pharma-
care” que formou o plano foi patrocinado 
por algumas das maiores empresas farma-
cêuticas e de seguros do mundo.

Esses patrocinadores contrastam forte-
mente com as 150 organizações canadianas 
representando profissionais de saúde, es-
pecialistas em políticas, sindicatos e grupos 
da sociedade civil, pressionando por um 
sistema farmacêutico universal de um úni-
co contribuinte. De facto, alguns dos patro-
cinadores da Câmara de Comércio pressio-
naram bastante contra a introdução de um 
sistema de um único pagador.

A Sun Life, uma companhia de segu-
ros canadiana, declarou numa brochura 
no ano passado que se opunha ao mo-
delo farmacêutico universal. Em 2018, a 
Manulife afirmou na sua apresentação ao 
painel consultivo do Governo Federal que 
“a implementação de um plano nacional 
farmacêutico universal com um único 
pagador seria uma tentativa extrema-
mente desafiadora”.

Outras empresas farmacêuticas multi-
nacionais que apoiam o plano têm como 
principal objetivo colocar os lucros à 
frente do interesse público:

-A AstraZeneca, uma empresa farma-
cêutica multinacional, esteve envolvida 
em controvérsias anteriores relacionadas 
com o marketing ilegal de drogas e foi 
acusada de realizar pesquisas sobre dro-
gas perigosas.

-Johnson & Johnson, uma multinacio-
nal farmacêutica gigante, foi acusada de 
contribuir para a crise dos opioides por 
excesso de oferta de analgésicos altamen-
te viciantes.

-Pfizer, outra gigante farmacêutica, 
recentemente falhou em partilhar infor-
mações valiosas sobre um novo medica-
mento que poderia ser usado para tratar a 
doença de Alzheimer.

Apesar da tentativa da Câmara de Co-
mércio de se apresentar como a voz “po-
pular” dos empresários, e não a voz das 
grandes empresas farmacêuticas e de se-
guros, o sistema farmacêutico universal 

seria um bom negócio. O próprio painel 
de especialistas do Governo Federal des-
cobriu que um sistema universal de pa-
gamento único economizaria $750 por 
ano por funcionário, por empresa. Aju-
daria particularmente as pequenas em-
presas e startups atualmente incapazes 
de pagar a cobertura de medicamentos 
dos funcionários.

De acordo com a Canadian Health Coa-
lition, o pharmacare ou sistema farma-
cêutico universal não apenas removeria 
os encargos financeiros das empresas, 
mas também aumentaria a produtivida-
de e resultaria em menos dias de doença. 
Eles concluem que:

“A cobertura pública justa e eficiente 
de medicamentos também aumentará 
a produtividade e a competitividade do 
nosso país. Isso aliviará os empregadores 
do ónus financeiro de fornecer cobertura 
e permitirá que eles se concentrem nas 
suas operações comerciais. Uma popu-
lação mais saudável também significaria 
menos tempo fora do trabalho”. 

Infelizmente as grandes farmacêuticas e 
as principais companhias de seguros estão 
a pressionar o Governo Federal para man-
ter o sistema atual. Para tornar as questões 
mais incertas, as respostas de Justin Tru-
deau a perguntas sobre este assunto, du-
rante a última campanha, estão a deixar 
muitas pessoas sem saber se o Governo vai 
superar as pressões financeiras.

Grupos de lobby com bolsos profundos 
Tentam parar o sistema farmacêutico universal no Canadá

Peter Ferreira
Opinião

Pay to Play / Show me the money

The Clinton’s over the last 10 years have 
made the “pay to play” slogan as popular 
as ever. Their foundation better known as 
the Clinton Foundation while Hillary Clin-
ton was secretary of state has repeatedly 
denied allegations of “pay to play”. 

Here’s a prime example of this type of 
political abuse…the Clinton Foun-
dation received staggering sums of 

money from Saudi benefactors, estimated 
between $18 million and $50 million, while 
Hillary Clinton was secretary of state, and 
Bill Clinton was giving speeches in Saudi 
Arabia picking up a cool $600,000. Not bad 
l would say when it comes to buying some 
influence south of the border.

On a personal note…over the past 30 
years of my involvement in politics, 
bureaucracy and special projects I have 
definitely run into the so called “pay to 
play”.

It has definitely evolved over the years 
with it being much less in the open these 
days especially with social media and how 

a quick picture today can be exported im-
mediately to millions of people. We used 
to call it dark money or the exchange of a 
“busta” better known as an envelope full of 
cash for a political favour. 

Money can buy elections, and the most 
recent account that we can relate to is the 
Mike Bloomberg continuous flow of money 
into the Biden campaign. If Joe Biden 
somehow gets elected over Trump it will 
be because of the money injected by the 
Bloomberg types that will ultimately con-
trol the next president and favour an agen-
da that others want to take. The association 
between campaign spending and political 
success is big and very telling.

Money buys Influence…
Over the years the municipal scene was 

probably the easiest form of government to 
easily influence, especially when it came 
to the construction industry and how it 
was manipulated through the buildings 
departments and local politicians. I know 
some municipal politicians that did very 
well over the years where you could never 
proof it, but there definitely was renumer-
ation given to better their personal lives. 
Developers in the past and even today 
host all kinds of events to raise funds for 
campaigns or pet projects for many pol-
iticians. The rules are much tighter today 

with many lobbyists having to register, 
but many of these funded events still take 
place.

Money buys Access… 
The folks who raise the most money or 

continue to support certain politicians al-
ways have instant access and are able to 
navigate a particular issue or expedite a 
particular permit or give access…and yes 
sell access to a particular individual who 
needs it. The best one-two punch example 
that l can give you today is the relationship 
between Paul Godfrey and the Ministry of 
Finance provincially Rod Phillips. This re-
lationship is at a very high level where Mr. 
Godfrey primarily today through his son 
who is a registered lobbyist, is charging in 
excess of more than $30,000 per month 
per client. This flavor of the month is cash-
ing in the perceived access to power, and in 
many cases, some deals or projects if they 
hit the jackpot l would care to guess that a 
bonus would also be paid on performance.

Many of these influencers come and go 
over the years, and these influencers are 
dictated by the politicians that they have 
been riding…but the one guy who never 
goes away and continues to work the pol-
itical influence game is Paul Godfrey better 
known as the “Conductor”.

Many have tried to duplicate Mr. God-

frey, but no one has come close to repli-
cating the master.

Money buys elections…
The old saying that “money talks and 

bullshit walks” is still as strong today as it 
ever has been in the quest to buy elections 
and those who participate in them. Cam-
paigns need money and a lot of it to win, 
without it most campaigns go nowhere and 
peter off very quickly. 

Politicians always deny that there is any 
connection between campaign donations 
and their policy decisions, most politicians 
insist that the statistical correlation between 
the two is entirely coincidental. Many cor 
porations continue to donate billions of dol-
lars a year to politicians and they all expect 
a return on their investment.

It should not be surprising that money 
and power tend to converge. Capitalism 
is not just an economic system that places 
profit above all other concerns, it breeds 
a culture in which money is the bottom 
line in every transaction. Money opens the 
doors to the best education available, to 
quality health care and yes it buys influ-
ence, access and elections.

Money commands respect and yes it could 
buy the next president of the United States.

Vincent Nigro
Chronicle
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Laurentino Esteves

1. O que é para si a política? 
Começo por responder com um enorme chavão: “a política é um 

mal necessário” ... A política pode dividir-se em várias categorias: 
a partidária, a de protesto e a social e diária! Eu pessoalmente gosto 
mais das primeira e última categorias! Entendo a política como um 
processo organizado, onde cada cidadão, depois de assumir a sua es-
colha, possa participar no diálogo, contribuindo, primeiro em ideias, 
depois em atos, para o bem comum - o mesmo é dizer: na construção 
de uma sociedade e país melhores.

2. Na sua opinião, que peso tem a política na vida do cidadão? 
A política é hoje tudo nas nossas vidas... Desde a hora que acorda-

mos, até que nos deitamos! A política está presente em cada minuto 
das nossas vidas... Desde logo, se tivemos uma noite descansada, não 
houve nenhum assalto na loja da esquina! Nenhum tresloucado abal-
roou ninguém na rua ou em nenhum festival algures na cidade!

Depois levantar e sair de casa e esperar que os transportes públicos 

funcionem e pacificamente possamos chegar ao destino e regressar ao 
fim do dia a casa e recomeçar tudo de novo!

3. Acha que a política está a ser dominada por interesses económicos? 
Se sim, considera que isso seja uma vantagem ou desvantagem?

Lamentavelmente acho que sim, no entanto também acredito que 
não é só culpa da política! Aqui divido responsabilidades pelos polí-
ticos, os agentes económicos e, em boa medida, os cidadãos - todos 
conhecemos a relação próxima entre a política e as instituições finan-
ceiras! Não que a mesma não seja necessária e desejável num relacio-
namento salutar e profícuo, enquanto agentes ao serviço da economia 
do país! O problema é que depois, e por falta de ética dos políticos e 
demais (e a culpada não é a política), estes usam-na para seu bene-
fício e fazem da política a porta giratória para altos cargos que todos 
conhecemos e isto é transversal a todas as forças políticas... Por últi-
mo nós, os cidadãos, temos que ser mais exigentes e até interventivos 
sempre que detetarmos estas anomalias! Achar que é normal, faz par-
te... não, não é! Temos que estar atentos e ser “vigilantes” da política 
e dos políticos, a democracia agradece!

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

Pedro Malungo

1. O que é para si a política? 
Política para mim e um conjunto de normas e teorias que compõem 

uma sociedade.
2. Na sua opinião, que peso tem a política na vida do cidadão? 

Muito peso, pois definem a nossa forma de viver e nosso e modus 

operandi
3. Acha que a política está a ser dominada por interesses económicos? 
Se sim, considera que isso seja uma vantagem ou desvantagem?

Com certeza que sim... E considero que é desvantajoso, porque 
quem tem maior benefício são as grandes corporações e os milioná-
rios, e deixam a maior parte da população global a viver na pobreza.

É um tema complexo, mas que a todos diz respeito – a política toma conta dos nossos dias e determina em grande medida o nosso futuro. No entanto, apesar de muitas 
vezes quase “passar ao lado” do cidadão comum, é por muitos aceite como verdadeira a ideia de que a ação dos políticos é frequentemente dominada pelos grandes 
interesses económicos. Nesta edição do Milénio Stadium trazemos a opinião de quatro cidadãos. As conclusões, como sempre, ficam para quem nos lê.

Catarina Balça/MS
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Jorge Ribeiro

1. O que é para si a política? 
A política é para muitos um modo de vida, para outros um cen-

tro de voluntarismo, para mim é acima de tudo um exercício que 
faço de quatro em quatro anos, para correr ou não com a pessoa 
que votei e trabalhou dedicadamente e honestamente para o bem 
comum dos seus constituintes. 

2. Na sua opinião, que peso tem a política na vida do cidadão? 
A política deveria ser encarada por todos os cidadãos como 

uma obrigação de envolvimento, pois só com a nossa participa-
ção cívica, indo votar sempre que necessário, nos dá a força para 
melhorar as decisões dos políticos que tantas vezes fazem leis e 
regulamentos tão devastadores para a nossa sociedade.

3. Acha que a política está a ser dominada por interesses económi-
cos? Se sim, considera que isso seja uma vantagem ou desvantagem?

Considero que a política está a ser controlada pelos interesses 
económicos pois eles têm pessoas pagas, chamadas “lobbyists“, 
que controlam os políticos e governos para benefício das gran-
des companhias. Este processo afeta-nos, sem dúvida, porque 
enquanto uns estão 24h a trabalhar para beneficiar um número 
mínimo de entidades, a maioria trabalha arduamente para pagar 
impostos para essa minoria beneficiar! Portanto o segredo é man-
termos o nosso envolvimento político, pois só assim podemos di-
zer aos políticos que se não cumprirem estão fora ao fim dos qua-
tro anos!! Creio que a juventude está mais envolvida na política 
e isso é um benefício para o futuro da humanidade – para além 
de que as novas tecnologias dão uma maior aproximação com o 
mundo que nos rodeia!

Mais próximo.
Mais dinâmico.
Mais atual.

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

Joel Bastos
1. O que é para si a política? 

Uma questão pertinente num momento em que muita gente 
faz confusão entre a palavra política e político. 

Política é a “arte” de governar ou a “ciência” da administração 
ou direção de países ou estados.  

  
2. Na sua opinião, que peso tem a política na vida do cidadão? 

Digamos que a política tem um peso subjacente àquele que a 
promulga - políticos. Se esta for promulgada por um bom político 
esta deverá ser uma boa política. Tudo depende de quem a pratica. 
Assim sendo, a política tem muito impacto na vida do cidadão pois 
é através de um conjunto de políticas que um país é regido, o que 
de certa forma, atinge o dia a dia do cidadão desse país. 

3. Acha que a política está a ser dominada por interesses econó-
micos? Se sim, considera que isso seja uma vantagem ou des-

vantagem?
A política sempre foi dominada por interesses económicos. 

Para que um país tenha uma boa economia e que seja por si só 
sustentável e bom para se viver, é bom que a sua economia esteja 
estável. Para isso existem políticas direcionadas pelos políticos 
para que isso aconteça.

Como tudo na vida este tipo de união (política-interesses eco-
nómicos) tem as suas vantagens e desvantagens. É bom para o 
país e para os seus residentes, mas ao mesmo tempo pode ser 
mau para quem sofre desses mesmos interesses. Por exemplo, 
um país que é atingido por uma grave crise financeira e pede aju-
da - Portugal há uns tempos atrás - a outros países mais seguros 
ou com políticas económicas mais fortes vai sentir graves pena-
lizações assim que essa ajuda chegar. Os países que ajudam irão 
sempre ver os interesses económicos antes de fazerem qualquer 
empréstimo. Como diz a expressão portuguesa, todos olham 
para o seu próprio umbigo.
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O PAPEL DA BIG PHARMA 
EM TESTES CLÍNICOS 

Como as empresas compram os estu-
dos, os investigadores e, por fim, a in-
dústria e a tua saúde. 

Os dados recolhidos em testes clíni-
cos são importantes para a apro-
vação de novos medicamentos e 

descoberta de novos tratamentos. Consi-
derando que é a Big Pharma que garante 
os fundos para a maioria dos testes clíni-
cos, as empresas farmacêuticas têm a pos-
sibilidade de fabricar resultados falsos ou 
esconder efeitos secundários perigosos, 
apenas para conseguir a aprovação do me-
dicamento e aumentar as vendas. A cada 
ano que passa existem menos estudos in-
dependentes, e o custo para aprovar um 
novo medicamento varia entre $160 mi-
lhões e $2 biliões. 

O New England Journal of Medicine pu-
blicou 73 estudos clínicos de novos medica-
mentos. Desses, 60 foram financiados por 
empresas farmacêuticas. 50 tinham funcio-
nários de empresas farmacêuticas entre os 
autores e  37 investigadores tinham aceite 
dinheiro de empresas farmacêuticas. O que 
significa que a maioria das empresas farma-
cêuticas dominam e influenciam a informa-
ção médica que é disponibilizada ao público. 

O principal motivo que leva as empresas 
farmacêuticas a financiar estes estudos é 
para garantir que cumprem as regras ne-

cessárias para que esse medicamento seja 
aprovado nesse país. Ao financiarem os es-
tudos, conseguem manipulá-los para uma 
visão mais positiva e favorável ao seu me-
dicamento. Com uma indústria dominada 
por estudos manipulados, os próprios mé-
dicos não sabem o que estão a recomendar 
aos pacientes. Por exemplo, o medicamen-
to Avandia mostrou-se efetivo para a Dia-
betes Tipo 2, no entanto esconderam o fac-
to que aumenta o risco de ataque cardíaco. 

O CONTROLO CORPORATIVO 
DA ALIMENTAÇÃO
A abundância de escolha nos supermer-
cados não passa de uma mera ilusão 

Por detrás de milhares de marcas estão 
algumas multinacionais que controlam 
todo o mercado, ou seja, aquilo que co-
memos. A falta de jurisdição por parte do 
Governo conduziu ao monopólio da ali-
mentação. A falta de competição e a com-
pra de pequenas/médias empresas que vão 
aparecendo no mercado aumentam signifi-
cativamente o lucro dessas multinacionais. 
Com o controlo do mercado, estabelecem 
os preços das colheitas, tendo grande im-
pacto no setor agrícola. 
• O Departamento de Agricultura dos EUA 

estima que por cada um dólar que os con-
sumidores pagam, apenas 11.6 cêntimos 
vão para os agricultores que forneceram 
a matéria-prima. 

• Sabias que apenas quatro empresas con-
trolam 80% da oferta de cereais? E ou-
tras quatro dominam 90% do mercado 
de criação de galinhas nos EUA?

Antes de acreditares em algum estudo, 
vê quem o financia

A manipulação de estudos não se desen-
volveu apenas na indústria farmacêutica. E 
ao longo dos anos vamos vendo as versões 
serem alteradas. Antes beber leite era fun-
damental, hoje já é prejudicial. Antigamen-
te era a gordura que causaria o aumento de 
peso e problemas cardiovasculares, hoje já 
se vê que o açúcar tem o mesmo efeito. E 
sim, a tecnologia desenvolveu-se, existe 
um maior acesso a informação, contudo o 
papel de uma empresa é sempre o mesmo: 
ter lucro e, algumas, a qualquer custo. 

Em 2015, o professor de nutrição Marion 
Nestle, da Universidade de Nova Iorque, 
reviu 168 estudos da indústria alimentar, 
chegando à conclusão de que 156 estudos 
mostravam resultados tendenciosos a fa-
vor dos interesses do patrocinador. Existe 
uma forte correlação entre o patrocínio e os 
resultados dos estudos. 
• Declarações recentes comprovam que 

a indústria do açúcar tem vindo a pagar 
a cientistas desde 1960 para que estes 
mostrassem a gordura saturada e não o 
açúcar como a causa de doenças cardio-
vasculares. 

• Em 2015, a Coca Cola pagou a cientistas 
para divulgarem a mensagem de que o 

exercício físico era mais benéfico para 
a perda de peso do que a contagem de 
calorias. Criou inclusive uma organiza-
ção não governamental – Global Energy 
Balance Network – para promover essa 
mensagem. 

• Em 2016, o Supremo Tribunal dos EUA 
considerou que a empresa de sumos POM 
Wonderful apresentava uma mensagem 
enganosa. A empresa pagou cerca de $35 
milhões em estudos para demonstrar 
que o consumo do sumo POM Wonder-
ful de Romã trata, previne e reduz o risco 
de doenças cardiovasculares, cancro da 
próstata e disfunção erétil. No entanto, 
não existem provas dessa capacidade. 

• A empresa Monsanto e outras empresas 
de biotecnologia têm vindo a recrutar in-
vestigadores académicos, com incenti-
vos monetários, para que estes defendam 
a utilização de herbicidas empregues em 
colheitas geneticamente modificadas. 
Há ainda quem os acuse de fornecer 
guiões específicos. 

Numa sociedade onde o sucesso, o es-
tatuto e o dinheiro assumem o ponto mais 
importante das nossas vidas, tudo se ven-
de e tudo se compra. E ninguém toma tão 
bem conta de nós como nós próprios, daí 
a importância de questionarmos e pensar-
mos sobre assuntos tão importantes como a 
nossa saúde e alimentação. 

Inês Carpinteito/MS

Tudo se compra

For

BOYS AND  GIRLS  |  AGES 3 TO 15
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Augusto Bandeira
Opinião

Um casamento que acaba em confusão
A política e o dinheiro podem considerar-se inimigos um do outro

A política e o dinheiro sempre tiveram 
algo em comum, colam-se muito um ao 
outro e, por fim, fica o nome corrupção. 
Devia haver uma lei para divergir es-
tes dois mundos, mas problemas des-
te tipo acontecem por todo o mundo. 
Há diferenças de país para país, mas 
nalguns está a pegar moda. Não é por 
acaso que um autarca em Portugal só 
pode estar no poder três mandatos. Eu 
até sou a favor de dois, no máximo. Por 
vezes acontece que há quem salte de 
localidade para se poder candidatar no-
vamente - não no mesmo local, mas na 
“casa” ao lado. 

Atenção, eles não têm culpa nenhuma, 
culpa tem quem vota. O dinheiro não 
fala e quando as pessoas se habituam 

a um tipo de vida e depois do limite máximo 
de mandatos tem que mudar de vida, isso 
para muitos é muito complicado. Na política 
o dinheiro é a desgraça de muitos que a ela 
se dedicam. Começa logo na campanha: a 

maior parte tem que arranjar financiamen-
to ou então usar o do próprio bolso. Quando 
um cidadão decide concorrer como inde-
pendente não tem suporte de nenhum par-
tido, então recorre a privados para apoio. 
Logo aí começam os desvios, no bom sen-
tido, porque esse dinheiro tem que ser jus-
tificado (dizer-se de onde veio) e declarado. 
Mesmo assim a maior parte das vezes os 
próprios são fiscalizados. 

Um grande número de políticos desgra-
ça a vida pelo facto de acumular riqueza 
em pouco tempo e não conseguir justi-
ficar de onde veio, mas esses têm tempo 
de colocar a família toda em boas condi-
ções económicas. No passado bem recen-
te, antes da entrada em vigor do limite de 
mandatos, ex-autarcas antes de entrarem 
na política andavam com uma mão atrás e 
outra na frente, mal tinham para suportar 
as próprias despesas. Ao fim de três, qua-
tro mandatos tinham fortuna acumulada, 
não era pelo ordenado.

Há fatores de desigualdades de rendi-
mentos enormes. Se olharmos para trás 
alguns anos, nas últimas décadas, forma-
ram-se políticas favoráveis às camadas 
mais ricas da sociedade, nomeadamente 

na área fiscal. A fiscalização e a justiça para 
a classe política nem sempre funcionam 
como funcionam para o resto da população. 
É tudo na base de dinheiro. A passagem de 
testemunho para os mais jovens e futuros 
governantes não é a melhor, as lições que 
levam são prejudiciais para o futuro. Atual-
mente faz-se tudo acima das possibilidades 
- a começar pela classe política -, depois 
bate-se à porta dos privados e em troca há 
que prometer algo. Política e dinheiro… é 
muito complicado. Os políticos são pre-
parados para corromper as leis para que 
se possam governar a si próprios. É triste, 
mas é a realidade das coisas no mundo em 
que vivemos. Infelizmente há menos ho-
nestidade e cada vez mais se desconfia da 
política e dos políticos. Tudo derivado ao 
dinheiro, o maior inimigo do ser humano.

Os partidos políticos já foram consti-
tuídos por pessoas de bem. Hoje em dia 
os partidos demonstram a sua capacidade 
nas próprias contas de cada um: o PCP é 
o partido mais rico em Portugal, atual-
mente.  Conta-se que tem no banco mais 
de três milhões de euros, o que corres-
ponde a um valor superior às poupanças 
detidas por PS, PSD, CDS, Verdes e PAN. 

Em estado perigoso encontram-se o PS e 
o CDS, os dois em falência técnica. Segun-
do consta, o valor dos passivos é superior 
ao ativo - o PS tem um buraco superior a 
4,5 milhões e o CDS tem um défice de 456 
mil euros. Como é que um partido destes 
pode governar o país se a própria casa é 
mal governada? E depois admiramo-nos 
pelo simples facto de haver um desequilí-
brio entre ricos e pobres, que infelizmen-
te é a mais antiga e a mais fatal doença da 
maioria das nações. Seria desnecessário 
dizer isto, mas os grandes partidos estão 
a passar uma fase problemática no que diz 
respeito a finanças e procuram grandes 
empresas para suporte que, em troca, ga-
nham excelentes relações com o Governo 
no futuro. Esse dinheiro é o que financia 
as campanhas eleitorais de bons partidos. 

As únicas receitas dos partidos são as quo-
tas e outras contribuições dos seus filiados, as 
contribuições de candidatos e representantes 
eleitos em listas apresentadas por cada parti-
do. Para os que sabem fazer também existem 
as atividades de angariação de fundos por 
eles desenvolvidas e têm os próprios rendi-
mentos provenientes do seu património e 
doações que são feitas por filiados.  

Editorial versão em inglês

Money and Politics
Another day of life and the purveyors of fear conti-
nue to describe a world falling apart at the seams. 

Our Globe is being tested by a virus, Russia and Sau-
di Arabia are holding us hostage with their fight 
for oil production and the stock markets are col-

lapsing wiping out billions of dollars out of world econ-
omies. Supposedly things may get worse as anxiety takes 
hold resulting in actions never before seen. The costs to 
humanity will take long to recover because of the panic 
being spread throughout the world. Behind it all are our 
protectors elected to provide guidance and safety in times 
of uncertainty and anxiety. It is at such times that we as-
sess the quality of politicians we elect. Cowardice in the 
political system is pervasive and most legislators hide in 
their palaces afraid to step out and provide leadership. As 
citizens, have we stopped to think about the people we 
elect and the influence of money on the quality of people 
we get elected? Perhaps we should. Michael Bloomb-
erg attempted to buy his way to become the Democrat-
ic candidate in the next USA Federal Election using a 
budget of $1 Billion. Mr. Bloomberg has failed to buy his 
way but has thrown his support behind Joe Bidden using 
half billion dollars to finance Biden’s campaign. This 

practically assures a win for Biden to run against Trump. 
Money in politics today is the prescription to success and 
gullible voters do not question why they vote for certain 
candidates. 

There isn’t one elected politician that is not tainted 
in some way due to financial needs to run a campaign, 
because they rely on donations by voters. Most of us do-
nate because of the political party or because one indi-
vidual captivates our interest. Often donations become 
a method by which individuals or corporations seek fa-
vouritism, which is rampant in today’s society. Political 
activism combined with lobbyists have diminished the 
integrity of the voting system. Continuous fundraising 
campaigns by all parties through events or the internet 
is an on-going epidemic from which politicians survive 
and therefore expose themselves to control by powerful 
cartels, corporations and individuals. Citizenry cannot 
employ naïve notions that money does not control the 
political agenda of most nations. The fight for money 
between political parties and politicians will intensify as 
funding becomes more and more restrictive and less and 
less money is available from generations such as millen-
nials. Next time you hear a speech by an extraordinary 

politician claiming that running for political office is 
about serving the ordinary citizen, remind yourself that 
the extraordinary is more than ordinary and nothing 
more than a shell controlled by a team of servants edu-
cated by algorithms formulated to use and confuse. 

Let’s all build illegal pools and pick up as much toilet 
paper as we can. 

“Something is rotten in the State of Denmark” (Shake-
speare)

Manuel DaCosta/MS
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Brampton
10 Cottrelle Blvd.
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30 Top Flight Dr.
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flowercityrealty.com

“LIST”  
POR APENAS 1%* AVALIAÇÃO

GRÁTIS

SOLD IN ONE DAY
OVER ASKING PRICE 

3 BECHKENHAM
$875.000
Great 3 bedroom semi detached 
bungalow in high demand area on a 
quiet street! Close to all amenities!

OPEN HOUSE
SÁBADO (21), 
DAS 14H ÀS 16H

42 GLEN LONG AVE
$1,990.000
This unique t property has been 
improved with a detached two storey 
dwelling featuring approximately 
2800+/- square feet.

OPEN HOUSE
DOMINGO (22), 
DAS 13H ÀS 15H

992 DUNDAS ST W
$1,999.000
Spacious, bright & beautiful 5+2 
bedroom home hardwood floors, 
large kitchen & 2 car garage, 3 1/2 
baths, finished basement with back 
& front entrances.
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Luso-canadianas celebram Dia Internacional da Mulher
Há mais de um século que mulheres de 
todo o mundo lutam pelos seus direitos 
no dia 8 de março. O Dia Internacional 
da Mulher foi assinalado pela Federação 
de Empresários e Profissionais Luso-Ca-
nadianos (FPCBP) que reuniu mais de 60 
mulheres num almoço em Toronto.

Em declarações ao Milénio Stadium, 
Eduarda Lee Sousa-Lall, presiden-
te da instituição, apelou à união das 

mulheres para que a igualdade de género 
seja uma realidade. “Hoje está frio lá fora, 
mas cá dentro estamos a começar a aque-
cer. Este é o nosso 13.º almoço e estamos 
aqui para celebrar o Dia Internacional da 
Mulher. Como mãe e como mulher acredi-
to que é importante que trabalhemos todas 
juntas para que a nossa voz seja ouvida e 
para podermos ser bem sucedidas na nossa 
comunidade”, sublinhou.

Sousa-Lall sublinha que as mulheres de-
vem ter a possibilidade de escolha. “Pode-
mos ter uma carreira e ser mães em simul-
tâneo. Podemos trabalhar a partir de casa 
ou pura e simplesmente não termos filhos. 
Já vivi no Médio Oriente, no Golfo Pérsico, 
e lá definitivamente a sociedade é domi-
nada por homens. Na América do Norte é 
muito diferente, mas ainda assim temos de 
continuar a lutar para que os nossos direi-
tos sejam iguais. No Canadá ainda temos 
mulheres em posições de liderança iguais 
às de muitos homens, mas que ganham 
ordenados inferiores apenas pelo facto de 
serem mulheres”, explicou.

Melissa Simas foi uma das organizadoras 
do evento que decorreu no Mercado Negro, 
um restaurante com menu e decoração 
bem portuguesa. “É a primeira vez que eu e 
a Sara somos co-chairs deste evento. Esco-
lhemos este espaço porque é bastante con-
temporâneo e achamos que reflete o Portu-
gal de hoje, um país que está na moda e que 
está a ser descoberto pelos estrangeiros, 
inclusive pelos canadianos. A Ema Dantas 
é uma mulher extremamente inspirado-
ra e julgo que não podíamos ter escolhido 
melhor a nossa oradora. As mulheres são 
como os super-heróis, têm vários poderes 
(risos). Somos mães, termos uma carreira 
profissional, fazemos voluntariado, somos 
incríveis”, avançou ao nosso jornal.

A oradora convidada deste ano começou 
em 2017 a escalar montanhas para combater 
o estigma que está associado à saúde mental, 
um problema que afeta um em cada cinco 
canadianos. A próxima etapa é subir a mon-

tanha mais alta do mundo – o Evereste. 
A fundadora da Peaks for Change Foun-

dation tem medo de alturas, mas está deter-
minada a subir os sete cumes para ajudar a 
construir as novas instalações do Centre for 
Addiction and Mental Health (CAM).  “Te-
nho estado a preparar-me para esta prova e 
vou sair no dia 5 de abril. Depois do Evereste 
termino os sete cumes. A Maria da Concei-

ção subiu o Evereste em 2013 e tornou-se 
na primeira mulher portuguesa a subir a 
montanha mais alta do mundo. Eu vou ser 
a primeira mulher portuguesa a subir os sete 
cumes. A minha mãe faleceu aos 66 anos e 
viveu mais de 20 anos com problemas men-
tais. Ela nunca foi bem diagnosticada e ela 
foi a minha grande inspiração para esta fun-
dação”, disse emocionada.

No início do mês o Governo Provin-
cial de Ontário anunciou um reforço de 
$20,000,000 para aumentar o acesso dos 
ontarianos ao tratamento de doenças men-
tais. Dantas elogia a medida, mas receia 
que o número de profissionais de saúde seja 
insuficiente para tanta procura.  “A nossa 
saúde mental comanda todo o nosso corpo 
e este dinheiro vai ajudar a diminuir as listas 
de espera, mas precisamos de mais psicólo-
gos. Um psicólogo no privado custa $250 p/
hora, espero que este valor seja coberto pelo 
Governo. Mas este aumento de fundos já é 
um passo importantíssimo, acho que esta-
mos no caminho certo”, referiu. 

O Dia Internacional da Mulher foi criado 
em 1911 e as mulheres prometem continuar 
a lutar por uma sociedade melhor e mais 
justa. “Temos que parar de ter vergonha 
de dizer que estamos deprimidos e temos 
de parar de nos esconder quanto temos um 
problema de saúde mental porque infe-
lizmente é o que a grande das pessoas faz. 
Acho que as mulheres podem ter um papel 
importante na mudança de paradigma, a 
saúde mental é tão importante como a saú-
de física”, disse Ema Dantas.

O encontro juntou mais de 60 pessoas, 
a maioria mulheres e no próximo dia 21 de 
março a Federação vai entregar bolsas de 
estudo na sua cerimónia anual no Pearson 
Convention Centre, em Brampton. 

Joana Leal/MS
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Dia Internacional da Mulher: Requinte e animação 
na noite de Gala da Mulher em Bradford
O evento de gala que aconteceu no últi-
mo sábado, dia 07 de março, dedicado 
ao Dia Internacional da Mulher, na cidade 
de Bradford, contou com a participação 
de diversas mulheres como convidadas, 
além das apresentações de grandes ar-
tistas que abrilhantaram ainda mais a 
noite. Muito requinte, boa comida e be-
bida, além de descontração para todas 
que se encontravam no local. Luzes que 
atravessavam o salão em tons lilás da-
vam o colorido ideal para destacar o Dia 
da Mulher. 

Telma Mendes, uma das idealizadoras 
do evento que acontece desde 2019, 
comentou sobre o projeto voltado 

para o público feminino nesta data tão 
especial. “Nós queríamos uma coisa dife-
rente, que as mulheres tivessem uma noite 
divertida e que pudessem usufruir do Dia 
da Mulher, e claro, celebrar em grande 
estilo. Por isso, iniciamos esse projeto no 
ano passado com a primeira gala que foi 
um verdadeiro sucesso e tenho certeza 
que este ano será ainda melhor”.

Ela também destacou a importância des-
te dia de hoje para as mulheres da comuni-
dade portuguesa. “Eu penso que a mulher, 
ao mudar-se para o Canadá, já conquistou 
uma nova etapa na sua vida. Ela trabalha 
em qualquer coisa com o intuito de prover 
a sua família. A mulher imigrante é forte e 
determinada em tudo que faz. Acredito que 
as mulheres portuguesas são discriminadas 
com relação ao salário. Muitas mulheres 
trabalham no mesmo ramo que os homens, 
porém são desvalorizadas e acabam ga-
nhando menos do que eles, e isso definiti-
vamente não é justo”. 

Telma nos contou sobre a programação 
do evento. “A programação desta noite vai 
contar com o Cirque du Soleil, Capoeira, 
Passistas de samba e outras diversas apre-
sentações artísticas, para animar ainda 
mais essa festa maravilhosa”. 

Ela também destacou a importância do 
evento em relação ao apoio que será dado, 
através do valor arrecadado, às instituições 
que favorecem e auxiliam as mulheres ca-
rentes. “Escolhemos sempre uma organiza-
ção para ajudar. Neste ano, apoiaremos duas 
instituições: uma tem um projeto muito im-
portante que é o de promover encontros de 
mulheres, para que possam abordar assun-
tos referentes à sua vida pessoal, e também 
para que possam compartilhar situações di-
fíceis, como por exemplo, violência domés-
tica ou abusos. Outra instituição que vamos 
ajudar também tem como intuito o encon-
tro de mulheres, mas elas se juntam para 
falar de negócios, com o objetivo de inspirar 
umas às outras, nesse sentido. Parte do valor 
que será angariado no “Silent Auction” e no 
bar da vodka será revertido para essas duas 
grandes instituições”.

Outro grande parceiro e idealizador do 
evento é Helder Botas, que relatou a impor-
tância da realização deste tipo de evento, 
destacando a figura da mulher.

“Eu acho que para nós foi importante fa-
zermos uma festa onde pudemos celebrar 
esta data especial que é o Dia Internacional 
da Mulher. Já foi realizado este evento numa 
outra oportunidade e em outro local, e pude-
mos observar que houve algumas pequenas 

falhas, e agora tivemos a chance de lapidar o 
evento ainda mais e apresentar uma versão 
com muito mais qualidade, para que corres-
ponda a importância do evento para todas as 
mulheres que aqui estão”. 

A patrocinadora Anabela Serra foi grande 
apoiadora deste momento especial para a 
comunidade portuguesa feminina, que des-
creveu, em sua opinião, quem é a mulher do 
século XXI e quais foram suas conquistas. 

“As mulheres conseguiram um espaço que 
não tinham. Conseguiram se expressar com 
liberdade, serem reconhecidas pelo que são. 
Um valor que era difícil de conseguir, e hoje 
podemos dizer com muito orgulho que esse 
espaço só tem aumentado. Antigamente, 
poderíamos trabalhar o mesmo tanto que 
um homem, por exemplo, e mesmo assim, 
não ter o devido valor reconhecido. Estamos 
quase lá, faltam ainda alguns pontos para 
atingirmos outras metas, e por tudo isso é 
necessário celebrações como essa”. 

Ela falou da importância de apoiar pro-
jetos como esse. “Eu acredito que seja fun-
damental o apoio, porque os nossos clien-
tes precisam tomar conhecimento deste 
tipo de evento e projetos que valorizem a 
figura da mulher”. 

O público feminino permaneceu o tempo 
todo entretido, seja com grandes apresenta-
ções ou dançando músicas animadas, e até 
mesmo com as comidas e bebidas de qualida-
de. Quem quisesse, poderia arrematar itens 
maravilhosos disponíveis no Silent Auction. 

Tina Morrison, que trabalha numa escola 
privada, deu suas impressões sobre a noite 
e a importância deste momento. “Eu vim no 
ano passado, e senti algumas boas mudanças. 
Os organizadores estão sempre analisando os 
detalhes para aprimorar cada vez mais essa 
celebração ao Dia Internacional da Mulher, 
com foco na comunidade portuguesa”.

A noite foi regada de arte, diversão e be-
leza, com destaque para a linda performan-
ce do Cirque du Soleil, que com toda a sua 
delicadeza, força e encanto encheu os olhos 
do público.

As mulheres que lá estavam demonstra-
ram independência, liberdade de serem o 
que são, e que a famigerada palavra “em-
poderamento” se faz necessária mais do 
que nunca para a mulher de 2020. Muito 
já foi conquistado, mas elas querem mais: 
mais espaço, mais igualdade de direitos, 
salários dignos e respeito. O evento veio 
corroborar essas conquistas e anseios, atra-
vés de uma linda comemoração.

Adriana Marques/MS
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COVID-19

Eventos adiados

Postponed events

Devido ao vírus Covid-19 o evento 18º aniversário da Liga dos Combatentes Núcleo 
de Toronto será adiado até que a situação se encontre normalizada. Todos os detentores 
de bilhetes devem guardá-los consigo para serem utilizados numa data futura que será 
anunciada em breve. 

Agradecemos a sua compreensão. 

Due to the Covid-19 virus the event Liga dos Combatentes Núcleo de Toronto 18th 
Aniversary needs to be postponed to a date to be confirmed when conditions norma-
lize. All ticket holders should hold on to them to be used at a future date which will be 
announced in the near future. 

Thank you for understanding.  

Devido ao vírus Covid-19 o evento Festa de Angariação de Fundos para o Grecane 
(Grupo Recreativo e Cultural de Castelo de Neiva) será adiado até que a situação se 
encontre normalizada. Todos os detentores de bilhetes devem guardá-los consigo para 
serem utilizados numa data futura que será anunciada em breve. 

Agradecemos a sua compreensão. 

Due to the Covid-19 virus the event Grecane (Grupo Recreativo e Cultural de Castelo 
de Neiva) Fundraising Party needs to be postponed to a date to be confirmed when 
conditions normalize. All ticket holders should hold on to them to be used at a future 
date which will be announced in the near future. 

Thank you for understanding.  

Devido ao vírus Covid-19 o evento 3º Aniversário do Gil Vicente FC Toronto será adia-
do até que a situação se encontre normalizada. Todos os detentores de bilhetes devem 
guardá-los consigo para serem utilizados numa data futura que será anunciada em breve. 

Agradecemos a sua compreensão. 

Due to the Covid-19 virus the event Gil Vicente FC Toronto 3th Aniversary needs to be 
postponed to a date to be confirmed when conditions normalize. All ticket holders shou-
ld hold on to them to be used at a future date which will be announced in the near future. 

Thank you for understanding. 

18º
ANIVERSÁRIO
DA LIGA DOS COMBATENTES NÚCLEO DE TORONTO
________________________________________________________________________________

sábado, 4 de abril
________________________________________________________________________________
Liuna Local 183 - 1263 wilson ave, toronto

Portas 18h00 | jantar 19h00
Confecionado por europa catering

atuação de

toy
______________  e  ______________

duo
raça latina

________________________________________________________________________________

membros 50 | não membros 55 | criança (até 12 anos) 25
________________________________________________________________________________

–––––––——     informações e reservas  ———––––––
Armando branco

647 521 1596
manuel barreto

647 292 3828
office

416 533 2500

Tony
Letra

416 841 1676

manuel alexandre
(brampton)

905 586 9954

helder
fafiães

905 716 7344

FRANCISCO DIAS  
DA SILVA 

PRESIDENTE

MENU 
Antipasto MELON, PROSCIUTTO, CALAMARI, FRESH CHEESE, OLIVES, SALAMI, PEELED SHRIMP 

SOUP CALDO VERDE or WATERCRESS FIRST COURSE FILLET OF SOLE WITH SHRIMP, RICE & SALAD 

SECOND COURSE GRILLED STEAK, PARISIAN POTATOES & MIXED VEGETABLES DESSERT PUDDING FLAN & COFFEE

$65 ADULTOS   $40 CRIANÇAS (3-12)

LUNA LOCAL 183 1263 WILSON AVENUE, NORTH YORK

PARA INFORMAÇões sobre ingressos, ligue para  

Gil vicente fc 647.573.6611    josé carlos dasilvA 416.845.5934   mota 416.886.2604

convidados ESPECIAIS DO GIL VICENTE FC PORTUGAL

MIGUEL HENRIQUE SOBRAL  
PEREIRA GOMES 

DIRETOR DE MÍDIAS SOCIAIS 

MÁRIO ANTÓNIO BARROSO 
vDE ANDRADE FARIA 

VICE-RESIDENTE

3º ANIVERSÁRIO

SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO, ÀS 19H

EDUARDO JOSÉ GOMES 
CAMESELLE MENDEZ 

DIRETOR TÉCNICO 

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 416-522-3366
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
E POSTPONED

Soluções acessíveis para as suas
necessidades contabilísticas

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

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

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

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

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

viveirosgroup.com
info@viveirosgroup.com
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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.

Quando a arte a ciência se cruzam
O festival é produzido pelo Art Institute 
de Nova Iorque e já passou pela América 
do Norte e por Portugal. Agora foi a vez 
de voltar ao Canadá, a Toronto, à Gales 
Gallery, na York University. 

Marta DeMenezes é artista plástica e 
Comissária Executiva do Festival 
FACTT, o Festival Art and Science 

Trans-disciplinary & Trans-national. “O 
festival é apoiado e produzido pela Cultiva-
mos Cultura e pelo Art Institute de Nova Ior-
que. O FACTT começa todos os anos em Lis-
boa e depois tem uma itinerância que desde 
o início que passa por Toronto. O FACTT 
2019 começou em Lisboa e depois de Toron-
to segue para Nova Iorque e para Corfu. O 
festival é comissariado por mim em Lisboa e 
eu recebo artistas daqui e seleciono também 
os artistas que fazem sentido dentro do tema 
desse ano. Há artistas portugueses e estran-
geiros, depende do tema que é escolhido. 
Este ano é o (Be)coming e a itinerância faz-
-se em colaboração com as pessoas e os co-
missários locais que vão receber o FACTT”, 
explicou ao Milénio Stadium. 

A artista sublinha que o interesse pelo 
cruzamento da arte com a biologia está a 
crescer e que Ontário tem um bom exem-
plo disso. “Esta arte é feita com matéria 
viva e ainda é pouco abraçada pelo meio 
académico, quer seja ao nível do ensino, 
quer seja ao nível da investigação. No en-
tanto existem algumas exceções: aqui em 
Ontário, em Windsor, por exemplo, a Jen-
nifer Willet ensina especificamente arte e 
biologia a alunos de Artes. Mas podemos 
dizer que o interesse por esta área tem au-

mentado a nível mundial”, avançou.
A edição deste ano conta com a partici-

pação de artistas de Portugal e estrangeiros 
que se propuseram a criar obras para uma 
exposição que retrata a impermanência 
de nos tornarmos permanentes. A mos-
tra contou com o apoio de Roberta Buiani, 
diretora artística do Festival Artscisalon e 
Joel Ong, diretor do Centre for Digital Arts 
and Technology (Sensorium). 

Buiani diz que o grande objetivo do Arts-
cisalon é “colocar na mesma sala artistas 
e cientistas porque eles têm linguagens 
diferentes e nós funcionamos como uma 
espécie de mediador. Ninguém precisa de 
ter uma licenciatura em nenhuma destas 

áreas, basta apenas que estejam abertos ao 
diálogo. Esta organização surgiu em 2012 e 
nos últimos anos temos vindo a crescer ex-
ponencialmente. Estamos sempre abertos a 
novas propostas e dentro de qualquer um 
de nós há espaço para criar, só temos que 
estimular esse lado criativo”, contou. 

Joel Ong já expôs no Ontario Science Cen-
tre e no Museum of Contemporary Arts em 
Toronto e atualmente é professor assistente 
de Computational Arts na York University. 
Nesta exposição o seu envolvimento acon-
tece através do Centro for Digital Arts and 
Technology (Sensorium) do qual é diretor. 

“O que é realmente interessante é que 
podemos exibir aqui no FACTT trabalhos 

dos nossos alunos e esta mostra é mesmo 
sobre a vida e a interação da arte com a 
ciência. Hoje falamos muito de tecnolo-
gias da informação, mas várias peças desta 
exposição ajudam-nos a adquirir algo sem 
que tenhamos de ser grandes entendidos 
na matéria. Uma das peças dos meus alunos 
é um jogo interativo que cria uma imagem a 
partir de um algoritmo que visualiza o nos-
so corpo e o espaço”, explicou.  

 Folhas branqueadas em lixívia ou urina 
destilada são algumas das curiosidades que 
encontramos nesta mostra que pretende 
aproximar a nossa vida quotidiana da ciência.

Joana Leal/MS
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Steven Del Duca foi eleito líder do Onta-
rio Liberal Party no passado sábado (7 de 
março), sucedendo a Kathleen Wynne. 
Del Duca tem agora uma tarefa monu-
mental nas suas mãos enquanto trabalha 
para reconstruir o partido que foi dizima-
do nas eleições provinciais de 2018. 

De acordo com o seu site de campanha, 
Del Duca é um liberal ativo desde os 
seus 15 anos. Ele estudou Ciência Po-

lítica e História Canadiana na Universidade 
de Toronto e na Universidade de Carleton. 
Del Duca também recebeu um Bacharelato 
em Direito da Osgoode Hall. O novo líder do 
Ontario Liberal Party já foi voluntário em 
campanhas, é presidente do campus club, 
manager de campanha e MPP e foi ministro 
dos Transportes da antiga Premier Wynne.

Filho de mãe escocesa e de pai italiano, 
Del Duca é a primeira geração canadiana. 
Ele vive em Woodbridge, em Vaughan, no 
coração da comunidade italiana da Região 
de York, com a sua esposa e com as suas duas 
filhas. Ele foi eleito como MPP em Vaughan 
em 2012 e mais tarde chegou ao Ministério 
dos Transportes e ao Ministério do Cresci-
mento e Desenvolvimento Económico. 

Nas eleições de 2018, Del Duca não con-
seguiu ser reeleito e perdeu para Michael 
Tibollo do Progressive Conservative Party. 
No seu discurso do passado sábado (7), antes 
de saber que tinha conquistado a liderança 
do partido, Del Duca reconheceu que teria 
muito trabalho a fazer se eventualmente 
conseguisse ser eleito. “O nosso caminho a 
seguir como liberais não será fácil, porque 
temos muito trabalho a fazer”, disse em 
Mississauga.

“Precisamos de arrecadar milhões de 

dólares. Temos que encontrar candidatos 
qualificados que reflitam a incrível diversi-
dade de Ontário. E, mais importante, pre-
cisamos de forjar uma plataforma de ideias 
convincentes que voltem a inspirar as pes-
soas e que faça com que elas saibam que po-
dem confiar em nós para governar. Quere-
mos que eles confiem em nós para estarmos 
ao lado deles e lutar pelos seus interesses”, 
avançou aos jornalistas. 

Apesar de assumir uma dívida de $10 mi-
lhões para ajudar a financiar a campanha, o 
Ontario Liberal Party sofreu em 2018 a pior 
derrota da sua história, perdendo o status 
oficial de partido e solicitando a renúncia 
de Kathleen Wynne.

Del Duca foi o mais bem-sucedido dos seis 
candidatos liberais no que toca a reunir doa-
ções para a sua campanha política e, segun-
do o Elections Ontario Data, juntou quase 
$480,000 em 2019 e até Março de 2020.

Em termos de prioridades se eventual-
mente for eleito o próximo Premier da pro-
víncia mais populosa do país, ele garante 
que “vamos precisar de reverter dramati-
camente o dano que Doug Ford causou na 
educação e na luta climática”, prometeu.

Steven Del Duca tem 46 anos e é o pri-
meiro italiano-canadiano a chegar à lide-
rança do Ontario Liberal Party. No passado 
sábado (7) foi eleito com 58,8% dos votos. 

O Ontario Liberal Party tem 163 anos 
de história e depois de ser eleito, Del Duca 
recebeu várias felicitações, inclusive do 
primeiro-ministro Justin Trudeau que dis-
se “que muitos não vão apreciar o grande 
momento que [esta eleição] é para a comu-
nidade italiana canadiana”.

Joana Leal/MS
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Quem é Steven Del Duca, 
o novo líder do Ontario Liberal Party?
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Celebrar a vida de um dos 
pioneiros da rádio canadiana

Na passada sexta-feira, 28 de fevereiro, a 
nossa comunidade e os meios de comu-
nicação canadianos perderam uma figura 
icónica, Vasil William (Bill) Evanov, funda-
dor e presidente da Evanov Communica-
tions Inc. que faleceu durante o sono. 

Bill, filho de imigrantes da Bulgária, 
nasceu em 1942. Desde as suas origens 
humildes ao seu mandato na CHIN 

Radio, onde trabalhou ao lado do legendário 
Johnny Lombardi, aprendeu o processo de 
rádio, do início ao fim. Em 1984, começou 
o seu percurso como proprietário de uma 
estacão de rádio. 36 depois, esta empresa é 
um modelo de uma história de sucesso que 
opera 19 estações em todo o país. A Evanov 
Communications é uma das poucas estações 
de transmissão independentes que tem vin-
do a prosperar e a preservar-se na compe-
tição com múltiplas plataformas. A Evanov 
Comunications emprega centenas de em-
pregados que irão sentir a falta do sentido 
de humor, dedicação, disciplina e paixão 
que Bill tinha pela rádio. O seu legado segue 
com os seus filhos, Paul e Kristina, que con-
tinuam a fazer a empresa crescer. 

As suas conquistas foram imensas e im-
pactantes. Criou vários formatos únicos de 
rádio, incluindo o Energizing 108 e Z103.5, 
a principal estacão da empresa que faz a 
transmissão da sede em Etobicoke. OS for-
matos atuais da empresa são: estações de 
rádio étnicas multilingue que fazem a sua 
transmissão em mais de 40 línguas; The 

Jowel, que oferece música contemporânea 
para adultos em mais de oito estações do 
país; a primeira estação de rádio LGBTQ do 
mundo, com base em Toronto; uma esta-
ção cristã; uma estação francófona; e uma 
estação com músicas country.  

Ao longo da sua carreira, foi galardoado 
com vários prémios de prestígio, uma de-
monstração do respeito que a indústria e 
os seus colegas tinham pelo seu trabalho e 
onde se inclui a sua nomeação para o Cana-
dian Music and Broadcasting Industry Hall 
of Fame, em 2011. 

Pessoalmente, tive o prazer de trabalhar 
com o Bill na Z103.5 em 2001 e por essa, e 
várias outras razões, digo com toda a certe-
za que sentiremos muito a sua falta... 

José M. Eustáquio
Opinião

Ontario schools to shut down 
for two weeks after March Break 
to fight the spread of COVID-19
Ontario schools will be shut down for 
two weeks following the March Break 
to help fight the spread of COVID-19.

The unprecedented move — belie-
ved to be a first for the province, 
and country — begins March 23 and 

impacts the province’s more than 4,800 
schools and two million students.

The recommendation was made by Dr. 
David Williams, Ontario’s Chief Medical 
Officer of Health and the order issued by 
Minister of Education Stephen Lecce.

“This means that Ontario schools have 
been ordered to remain closed from Mar-
ch 14 through to April 5, 2020,” said a sta-
tement from Premier Doug Ford, Health 
Minister Christine Elliott and Lecce.

“We recognize the significant impact 
this decision will have on families, stu-
dents, schools, as well as the broader 
community, but this precaution is ne-
cessary to keep people safe.”

They also said “our public health 
system has demonstrated remarkable 
responsiveness to COVID-19 and these 
measures we are putting in place will 
ensure that we continue to contain the 
spread of COVID-19 in Ontario and the-
reby protect children and families across 
the province.”

Earlier this week, the New Brunswick 
government banned any staff or studen-
ts who travel outside of Canada — inclu-
ding the United States — from its schools 
and daycares for two weeks. It had ini-
tially said the new policy was only for 
those who had travelled to countries 
such as China, Italy and Iran.

The English Montreal School Board 
has told staff and students who have 
travelled to the hardest-hit countries to 
stay home, even if they feel fine.

Many boards in Ontario have already 
cancelled all international school trips.

TS/MS
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City of Brampton health and safety 
measures against COVID-19
BRAMPTON, ON (March 11, 2020) – The 
City of Brampton is working closely with 
Peel Public Health and other community 
and GTHA partners on precautionary mea-
sures to protect residents and prevent the 
spread of COVID-19 (Coronavirus).

COVID-19 causes respiratory illness that 
can spread from person-to-person. Symp-
toms have ranged from mild to severe, and 
commonly include fever, cough and short-
ness of breath.

As with any illness, it is advisable for 
people to stay home if ill, and to avoid con-
tact with others who are ill. Please wash 
hands regularly, and cover coughs and 
sneezes.

The City is following the direction and 
advice of Peel Public Health. While the 
current risk remains low in Peel, the City 
of Brampton is taking the following steps to 
help protect the health of our community:
• Brampton Transit – Increased frequency 

of cleaning and disinfecting hard surfa-
ces and seats in buses, facilities and ter-
minals.

• Events/Programming – City-owned 
programming is running as scheduled. 
External event partners may have diffe-
rent health and wellness protocols, and 
as a result some events may be cancelled. 

• Facilities – Increased frequency of clea-
ning and disinfecting facilities and public 
counters. Handwashing signage is pla-
ced in washrooms, and hand-sanitizing 
stations are placed at all facility entran-
ces and washrooms.
The City of Brampton has a comprehen-

sive business continuity plan to support all 
City departments in the delivery of dai-
ly and emergency services to residents. 
Brampton Fire and Emergency Services 
has created an internal team to liaise with 
City stakeholders, the Ontario Fire Mar-
shal, and emergency services partners in 
order to be prepared for and mitigate the 
impact of COVID-19.

For updated information on COVID-19, 
visit www.peelregion.ca/coronavirus and 
follow @RegionofPeel.

14 cancer patients at Hamilton 
hospital saw doctor who 
tested positive for COVID-19
The doctor is in self-isolation, her spou-
se, a surgeon at St. Joe’s is awaiting test 
results.

A Hamilton Health Sciences radiation 
oncologist is the city’s first confirmed 
positive case of COVID-19, a hospital 

spokesperson has confirmed. 
On Wednesday (11), CBC learned a staff 

member in her 30s tested positive for CO-
VID-19 after returning from a personal trip 
to Hawaii. Since the doctor’s return to the 
Juravinski Cancer Centre, she was in contact 
with both cancer patients and staff members.

The doctor was at work on the afternoon 
of March 9 and was tested that same day. She 
received confirmation of a positive test on 
March 10 and has been in self-isolation since. 

The 32-year-old, who lives in Burling-
ton, Ont., returned from her trip Saturday 
(7). Health officials say the doctor’s spouse 
is a surgeon at another Hamilton hospital, 
St. Joseph’s Healthcare. He is not showing 
symptoms, but is being monitored.

A spokesperson for St. Joe’s said the sur-
geon is also in self-isolation and awaiting 
the results of a test for COVID-19.

“The St. Joe’s physician worked at St. Joe’s 
Charlton campus prior to his partner testing 
positive,” wrote Agnes Bongers in an email 
to CBC. “We are currently reviewing who he 
had contact with during that time.”

Speaking about the cancer centre case, 
Dr. Wes Stephen, executive vice-president 
and chief operating officer at Hamilton 
Health Sciences (HHS), said her case was 
quickly detected and all proper procedures 
were followed.

“When she began to show symptoms, 
infection-control protocol was swiftly ini-
tiated and she was tested in a safe environ-
ment,” he added.

“Out of an abundance of caution, last 
week, Hamilton Health Sciences expanded 
its criteria for testing beyond the standard 
case definition to include any travel outsi-
de Canada. As a result, this case was iden-
tified as quickly as possible. She is now in 
self-isolation protocol.”

During an update Wednesday (11) after-
noon, officials said the doctor had been in 
contact with 14 cancer patients. Staff are 
now in the process of reaching out to those 
people and their family members.

Five staff members, one senior oncolo-
gy resident and three other doctors were 
also in contact with the physician; they’re 
all currently self-isolating, except for one 

doctor who has flown out of the country.
“I’m assuming when they land and turn on 

their phone, they’re going to get a message 
from us,” said Dr. Barry Lumb, site director 
for Juravinski Hospital and Cancer Centre.

Lumb said the doctor did not come from 
a high-risk area and “did the right thing 
right away” by contacting an infectious 
disease specialist; she underwent testing in 
an isolated room, where staff were wearing 
the correct protective equipment.

“I think we need to be quite proud of this 
physician,” he said.

“This was very early in this physician’s 
symptom complex. They did not have 
respiratory symptoms, such as cough and 
sneeze. They did not have a fever. And so 
we can’t say they’re not at risk, but our 
feeling is this was very early in her illness 
and therefore we’re very hopeful the risk 
to the patients is equally low.”

“I hope it’s not my doctor,” said There-
sa Campbell, a 64-year-old cervical cancer 
patient. “It’s here. We knew it was coming 
… I’ll be putting a mask on.”

Speaking to CBC News as he left the hos-
pital today after an appointment for his 
throat cancer, Jim Douglas, 70, told CBC 
News that “it’s scary that it’s here.”

“That kind of stuff scares me, because I’m 
in a position right now where my immu-
ne system in the next little while could be 
compromised because of the treatments I’m 
having. I’ve got to be very careful,” he said.

But as word spreads, patients and volun-
teers at the hospital are hearing the news from 
one another. Some are wondering where the 
staff member was within the facility.

Dr. Simon Oczkowski, president of the 
Hamilton Academy of Medicine and a criti-
cal care physician at HHS, said health-care 
professionals knew a first case would pro-
bably appear in Hamilton, but news that it 
was a doctor was “particularly troubling.”

“For us, as a profession, this is probably 
our worst-case scenario - the first confir-
med case is a doctor who was at a hospital.”

Doctors have been cancelling their travel 
plans and taking precautions to make sure 
they don’t get sick, he added.

“We all know we’re going to be exposed 
to this if there’s a major outbreak. We all 
know there’s going to be a substantial risk 
of us getting affected. And we all want to 
work as hard as we can to prevent oursel-
ves from getting infected, bringing it to our 
families, spreading it among our patients.”

CBC/MS

TTC bus driver caught on camera playing 
mobile phone game behind the wheel
Transit agency investigating, says it will 
take ‘appropriate action’.

TTC says it’s investigating after one 
of its bus drivers was caught on ca-
mera playing a mobile phone game 

while behind the wheel.
A passenger captured the video and 

sent it to CBC Toronto. That person decli-
ned to be interviewed, but said in an email 
the incident took place on the Sherbourne 
Street route during the tail end of Wed-
nesday morning’s (11) commute.

In the one-minute video, you can see 
the bus moving while the driver plays the 
game and quickly clears ads that pop up. 
Early in the video, you can hear an emer-
gency vehicle’s sirens in the background.

CBC/MS

ST. LAWRENCE MARKET FIRST SUNDAY OPEN 

A partir desta semana, o St. Lawrence Market vai estar aberto aos domingos. Das 

10h às 17h

SUGAR SHACK TO

14 e 15 de março, das 11h às 17h

Sugar Beach, Toronto 

GARDINER MUSEUM ANNIVERSARY WEEKEND

14 e 15 de março das 10h às 15h

Gardiner Museum, 111 Queen’s Park em Toronto

Em Toronto
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Primeira morte por 
coronavírus no Canadá
O Canadá registou na noite do passado 
domingo (8) a primeira morte devido à 
epidemia de Covid-19: um cidadão ido-
so da Colúmbia Britânica, anunciaram 
esta segunda-feira (9) as autoridades 
sanitárias daquela província canadiana.

“Estamos muito tristes por saber que 
um dos nossos residentes no ‘Lynn 

Valley Care Centre’, que estava infetado 
com Covid-19, morreu na noite passada 
[domingo, 8]”, afirmou a responsável 
de saúde da Colúmbia Britânica, Bonnie 
Henry, citada pela agência France-Pres-
se (AFP).

JN/MS

Canadá lança fundo de mil 
milhões para apoiar economia
O primeiro-ministro do Canadá anunciou 
a criação de um fundo de mil milhões de 
dólares canadianos.

O primeiro-ministro do Canadá, Jus-
tin Trudeau, anunciou esta quarta-
-feira (11) a criação de um fundo de 

mil milhões de dólares canadianos (cerca 
de 640 milhões de euros) para apoiar a eco-
nomia nacional perante o desenvolvimento 
do novo coronavírus, designado Covid-19. 

O fundo “vai disponibilizar financia-
mento às províncias e territórios para aju-
dá-las a estar preparadas contra qualquer 
eventualidade”, afirmou Trudeau, durante 

uma conferência de imprensa, citado pela 
Agência France Presse. 

Por outro lado, esta medida tem em vista 
fortalecer os sistemas de saúde e a assis-
tência financeira aos cidadãos obrigados 
a ficar em isolamento. “Ninguém se deve 
preocupar com o seu trabalho, caso neces-
site de ficar de quarentena”, apontou. 

De acordo com o governante, esta é uma 
medida “importante”, mas já estão a ser 
preparadas outras. A epidemia de Covid-19 
foi detetada em dezembro, na China, e já 
provocou mais de 4.300 mortos em 28 paí-
ses e territórios. 

DV/MS

How to self-isolate during 
the coronavirus crisis
As coronavirus cases continue to rise, 
more Canadians are being asked to to sel-
f-isolate at home - for two weeks at a time 
- if they are symptomatic, have been diag-
nosed with COVID-19, are returning from 
an area that’s experiencing an outbreak, or 
have been in contact with someone who 
has been diagnosed with the illness.

Why are people told to self-isolate at 
home?

The majority of COVID-19 cases in Ontario 
have been mild and have not required hos-
pitalization, much less acute care treatment, 
said David Jensen, a spokesperson with On-
tario’s Ministry of Health, in an email to CBC 
News. People who are only mildly ill are 
asked to isolate at home to ensure hospitals 
can maintain the capacity to treat and mana-
ge more severe cases, if required.

How are authorities ensuring these peo-
ple aren’t going out into the community? Is 
it an honour system?

Local public health units regularly check 
in with people who have confirmed cases 
to ensure they are abiding by guidelines 
for self-isolation, Jensen said. In addition, 
medical officers of health have statutory 
powers they can use to enforce self-isola-
tion if they believe people are not following 
quarantine orders.

If  someone is found to be non-compliant 
with any of the conditions for self-isolation 
at home, they could face significant fines 
and penalties under the Quarantine Act, a 
spokesperson with the federal Public Heal-
th Agency of Canada said.

Can they leave the premises?
People in self-isolation are asked to stay 

at home, unless absolutely necessary, such 
as to seek medical care. They should arran-
ge to have groceries and supplies dropped 
off at the door.

Can relatives, housemates stay in the 
home of someone in self-isolation?

Yes, however, health officials advise that 
any person in self-isolation should avoid 
contact with others - keeping a distance of 
at least two meters - and wear a mask that 
covers their nose and mouth. Officials also 
advise staying in separate rooms and using 
separate bathrooms if possible.

What about the use of household items?
People in self-isolation are asked to 

avoid sharing household items, including 
dishes, drinking glasses, cups, eating uten-
sils, towels, bedding and other objects, 
PHAC says.

Any special guidelines for cleaning?
PHAC says that at least once daily, indi-

viduals in self-isolation should clean and 
disinfect surfaces they touch often, such 
as toilets, bedside tables, doorknobs, light 
switches, phones and television remotes. 
Regular household disinfectants are fine.

Contaminated items that cannot be clea-
ned should be placed in a lined container and 
disposed of with other household waste.

CANADÁ
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Google recomenda a todos os funcionários 
nos EUA e Canadá que trabalhem de casa
Comunicado interno, obtido pela CNN, 
cita ‘excesso de cautela’ e preocupação 
em não sobrecarregar serviços de saúde.

Alphabet, controladora do Google, 
pediu a todos os seus funcionários 
na América do Norte que trabalhem 

de casa até o dia 10 de abril por causa do 
coronavírus, revelou esta terça-feira (10) 
a rede CNN, citando um e-mail interno ao 
qual teve acesso. Além da Alphabet, outros 
gigantes da tecnologia e bancos estão a re-
correr ao trabalho remoto, ou home office, 
contra a Covid-19.

“Por excesso de cautela, e para proteção 
da Alphabet e da comunidade, recomenda-
mos que todos vocês trabalhem de casa, se 
a função permitir”, afirma o comunicado, 
assinado pelo vice-presidente de Seguran-
ça Global do Google, Chris Rackow.

Muitas empresas têm pedido aos funcio-

nários de algumas cidades que façam home 
office, mas o Google é uma das primeiras a 
recomendar isso mesmo aos trabalhadores 
numa área tão grande. A diretiva aplica-se 
a todos os 11 escritórios do Google nos Esta-
dos Unidos e no Canadá.

O objetivo, segundo o e-mail, é reduzir 
a densidade de pessoas e o risco de saúde, 
bem como evitar a sobrecarga em serviços 
de saúde locais.

Na semana passada, o Google informou 
que vai compensar terceirizados, como os 
que trabalham nos refeitórios, que forem 
afetados pela redução nos horários de fun-
cionamento dos escritórios.

A empresa disse ainda que está a criar um 
fundo para garantir o pagamento de licença 
médica para funcionários que não trabalham 
tempo integral e não têm direito ao benefício. 

G1/MS

Calgary child tests positive for COVID-19, 
as daycare staff self-quarantine
A child in Calgary has tested positive 
for COVID-19, Suncor confirmed to CBC 
News on Thursday (12), sending staff at 
a daycare in the company’s downtown 
headquarters into self-quarantine.

It’s the first known case of a child in Ca-
nada being infected. The manager of the 
Pump-kin Patch Child Care Centre con-

firmed to CBC News that she and her staff 
are self-isolation.  Suncor spokesperson 
Erin Rees said the daycare was closed as 
soon as the case was confirmed. The child 
was last in the daycare on March 6. 

All children who attended the care cen-

tre and their parents were asked to self-i-
solate until March 20. She said the daycare 
would remain closed until March 23. 

Rees said Suncor hasn’t implemented 
any restrictions on its broader workfor-
ce, but has asked staff to self-monitor for 
symptoms. 

For most people, the novel coronavirus 
causes only mild or moderate symptoms, 
such as fever and cough. For some, espe-
cially older adults and people with existing 
health problems, it can cause more severe 
illness, including pneumonia. The vast ma-
jority of people recover from the virus.

CBC/MS
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Trudeau, wife Sophie in self-isolation 
awaiting COVID-19 test as meeting 
with premiers is called off
Conferences, concerts and public ga-
therings being cancelled across the 
country due to global pandemic

Prime Minister Justin Trudeau and 
his wife Sophie are in self-isolation 
as she awaits COVID-19 test results.

Meanwhile, a meeting between Tru-
deau, the premiers and Indigenous 
leaders that was scheduled to begin in 
Ottawa today has been postponed in-
definitely in response to the COVID-19 
outbreak.

“Having recently returned from a 
speaking engagement in London, U.K., 
the Prime Minister’s wife Sophie Gré-
goire Trudeau began exhibiting mild 

flu-like symptoms including a low fever 
late last night,” says a PMO press release.

“She is self-isolating at home awaiting 
test results, and her symptoms have sin-
ce subsided.

“The doctor’s advice to the Prime Mi-
nister is to continue daily activities while 
self-monitoring, given he is exhibiting 
no symptoms himself. However, out of 
an abundance of caution, the Prime Mi-
nister is opting to self-isolate and work 
from home until receiving Sophie’s re-
sults.”

The PMO said Trudeau is not planning 
to be tested at this time.

CBC/MS

Woman in construction
This year Women in Construction Week 
was from March 1st to March 7th. This 
week was aimed at breaking the ste-
reotype that women don’t work in the 
construction industry. This week was fou-
nded by the National Association of Wo-
men in Construction in order to encoura-
ge more women to enter into the industry.  

The construction industry is a profes-
sion that is dominated by men and 
the numbers of female construction 

workers are very low. According to Cana-
dian statistics “in 2004, just 7% of women 
worked in transportation, trades and cons-
truction work” (Statistics Canada, 2005). 
The lack of females in the industry rein-
forces the belief that construction work is 
men’s work and women do not belong the-
re. Despite the misconception of the cons-
truction industry being 100% male, there 
are some female construction workers that 
have made this career choice.

In celebration of this special and mea-
ningful week, I would like to share my 
story as a woman in construction.

  I am an occupational health and safe-
ty inspector in the construction industry. 
My responsibilities include site audits to 
ensure that construction sites as well as 
worker’s practices are complying with 
health and safety legislation. I am respon-
sible for performing safety meetings to 
inform stakeholders about present issues 
and changes to be made concerning tasks 
and protocols. I am also responsible for 
worker training and dealings with Minis-
try of Labour Inspectors. 

This industry is dominated by male 
workers who are not used to being told 
what to do if the advice is not coming from 
a tough guy. This became apparent to me 
as soon as I began inspecting construction 
sites and I began giving health and safety 
workshops to the workers. Being a petite, 
young, Latin American woman in an in-
dustry dominated by tough macho males 
was very challenging at the beginning. My 
first year working in construction was di-
fficult because I did not fit with the usual 
image of what a health and safety inspector 
should look like in the eyes of the workers.  
Being female was the opposite of what 
everyone expected. The workers therefore 
ignored my health and safety advice and 
gave me dirty looks to make me feel as if I 
did not belong there. 

Despite worker’s initial resistance to my 
presence and the advice I gave them, I have 
been able to succeed in performing my du-
ties over the last 18 years. I believe that this 
was made possible thanks to my resilien-
ce, communication skills, and my desire to 
accomplish and fulfill my job responsibili-

ties. Workers referred to me as one of them 
once they had accepted that I also belonged 
on the construction sites. 

As one of the guys, I was able to cope in 
this environment and became very effecti-
ve in performing my duties as a health and 
safety inspector. Still, I had to routinely 
over compensate to simply be respected. 
To prove to both workers and supervisors 
that I knew what I was taking about I was 
often expected to cite legislation from the 
Occupational Health and Safety Act.  For 
example, a site supervisor was never ques-
tioned on his directions on building a home. 
His position alone gave him the respect and 
therefore he would not have to quote cita-
tions from the Building Code. I was being 
tested on the assumption that as a woman I 
was not capable of knowing health and sa-
fety construction requirements. 

Despite all the hurdles I faced, I believe 
I have made some important changes in 
my workplace regarding health and safe-
ty issues and able to get workers and ma-
nagement on board with safety.  Today, 
I receive a lot of positive feedback from 
construction workers about my training 
sessions and workers are often requesting 
that I visit their sites for advice. I have 
observed changes to the stereotype that 
women don’t work in construction, with 
more and more women entering into the 
industry. Further, it seems more of a norm 
to see women on a job site nowadays. If 
changes can be made this way, then any-
thing is possible.

Val Ratsch/MS
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(905) 972-8854
362 Barton St E, Hamilton

ESPECIAIS DE SEXTA-FEIRA A DOMINGO

Bife à Casa /Marisco
SEXTA-FEIRA 

Karaoke
FAZEMOS POR EMCOMENDA

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

Coronavírus

Urgência Pediátrica do hospital da Feira 
condicionada após caso de Covid-19
Na sequência da identificação de um caso 
positivo de Covid-19 numa utente interna-
da no Centro Hospitalar de Entre o Douro 
e Vouga, o serviço de urgência pediátrica 
está com funcionamento condicionado 
por falta de profissionais de saúde.

Diz o Centro Hospitalar de Entre o 
Douro e Vouga (CHEDV) que foi 
identificado um elevado número de 

profissionais do Serviço de Pediatria desta 
instituição a quem foi determinada a ob-

servância de um período de quarentena de 
14 dias a contar da data do último contacto 
com a doente em causa.

“Em face dessa circunstância, o Serviço 
de Pediatria do CHEDV fica condicionado 
em meios humanos para assegurar o fun-
cionamento do Serviço de Urgência Pediá-
trica na totalidade”.

Assim, este serviço passa a funcionar das 8 
às 20 horas, até ao próximo dia 23 de março.

JN/MS

QSP Summit adiado 
para 18 e 19 de junho
A maior conferência europeia de gestão 
e marketing, que se realizaria na Expo-
nor no final deste mês, foi adiada devido 
às medidas de prevenção do covid-19.

Com uma afluência prevista de, 
pelo menos, 2500 participantes, a 
edição deste ano do QSP Summit, 

que estava marcado para o final deste 
mês, na Exponor, em Matosinhos, foi 
adiada para 18 e 19 de junho.

“A decisão visa garantir a seguran-
ça de todos os oradores e participantes, 
tendo em conta as preocupações globais 
em relação ao atual surto e a sua evolu-
ção em Portugal e no mundo”, explica 
fonte da organização, em comunicado 

aos participantes.
O tema da 14.ª edição da conferência 

dedicada a gestão e marketing é “Facing 
the Unknown”, “agora mais atual do que 
nunca”, como sublinhou a organização.

A Exponor Exhibitions já tinha comuni-
cado o adiamento das feiras Qualifica, 360 
Tech Industry e Expocosmética, para 6 e 9 
de maio, 14 e 14 de maio e 3 a 5 de outubro, 
respetivamente. “Face aos últimos desen-
volvimentos do COVID-19 em Portugal, 
decidimos adiar os eventos previstos para 
os meses de março e abril, como medida 
de contenção da propagação do coronaví-
rus”, explicou Diogo Barbosa, diretor-ge-
ral da Exponor Exhibitions.

JN/MS

Coronavírus

Assembleia da República 
suspende visitas
Assembleia da República decidiu, esta 
quinta-feira (12), suspender todas as visi-
tas por causa do Covid-19.

A possibilidade de encerrar o Parla-
mento a visitas já tinha sido equa-
cionada na conferência de líderes de 

terça-feira (10). Mas, na altura, foi consi-
derado que tal poderia “criar uma situação 
de alarme que a Direção-Geral da Saúde 
não recomenda”, revelou a porta-voz Ma-
ria da Luz Rosinha, garantindo que não es-
tava “em cima da mesa” o encerramento 
dos trabalhos parlamentares.

Esta quinta-feira (12), contudo, o Parla-
mento emitiu um comunicado, com a atua-

lização das medidas adotadas, anunciando a 
“suspensão “temporária” de todas as visitas 
guiadas, da admissão de grupos de visitantes 
e a revogação de todas as autorizações con-
cedidas a grupos de visitantes para almoços 
no refeitório da Assembleia da República.

Acresce que também estão suspensas 
as reuniões distritais e regionais do Parla-
mento dos Jovens. No comunicado anun-
cia-se ainda, tal como já estava previsto 
desde a conferência de líderes, o “adia-
mento, para momento a determinar, de 
todos os eventos (conferências, colóquios, 
apresentações de livros, etc) anteriormen-
te autorizados”. 

JN/MS

Coronavírus
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Stocks estão estáveis, mas já há desmar-
cações. Instituto Português do Sangue 
suspendeu colheitas nos locais onde há 
casos. Recolha de órgãos afetada.

O Instituto Português do Sangue e 
da Transplantação (IPST) suspen-
deu as sessões de colheita em lo-

calidades onde se confirmaram casos de 
Covid-19. Apesar de as reservas nacionais 
estarem ainda estáveis, as desmarcações já 
se começam a sentir. Se as reservas ficarem 
abaixo dos três dias, será dada ordem para 
cancelar cirurgias programadas. Suspensa 
está já a colheita de órgãos em dadores em 
paragem cardiocirculatória.

Desconhecendo-se qual o potencial de 
transmissão de SARS-CoV-2 por via da 
transfusão de sangue, o IPST apertou as re-
gras de doação e tem já em vigor o seu plano 
de contingência. Relativamente à doação de 
sangue, “o instituto não realizará sessões de 
colheita em locais ou localidades onde se te-
nham verificado casos confirmados de Co-
vid-19 na atual fase de contenção alargada”, 
informou o Conselho Diretivo do IPST, em 
resposta enviada por escrito ao JN.

Além do reforço na pesquisa de antece-
dentes pessoais, foram adiadas as dádivas por 
28 dias no caso de exposição/contacto com 
casos confirmados ou quando os dadores es-
tiveram em áreas com transmissão comuni-
tária ativa. O período de suspensão de 28 dias 
baixa para 14 quando “ocorrer insuficiência 
de sangue e componentes sanguíneos devido 

a alta taxa de suspensão de dadores”.
De acordo com a mesma fonte, na noite 

desta terça-feira (10), a reserva nacional 
encontrava-se estável. Contudo, o IPST 
prevê “a eventualidade de uma redução da 
dádiva de sangue”, decorrente das medidas 
de contenção. O que, sublinham, “já se re-
flete na desmarcação de sessões de colhei-
ta móvel, verificada nos últimos dias”. É o 
caso do Banco de Sangue do Centro Hospi-
talar do São João, dos maiores do país.

Cirurgias canceladas
O Plano de Contingência para a Reserva 

Estratégica Nacional de Sangue define qua-
tro níveis de alerta: verde, amarelo, laranja, 
vermelho. O último, o mais grave, é aciona-
do quando as reservas de sangue do país só 
chegarem para até três dias. Entre as medi-
das a tomar, está o cancelamento de todas as 
cirurgias programadas, a aplicação do algo-
ritmo transfusional e a redução tanto do pe-
ríodo de tempo entre dádivas (dois meses) 
como do valor limite de hemoglobina.

Quatro a sete dias
Os grupos sanguíneos O- e B- são os que 

têm as reservas mais em baixo, garantido 
abastecimento de quatro a sete dias. De 
sete a 10 dias estão os grupo A+ e A-. Por 
mais de 10 dias, O+, B+, AB+ e AB-. Os lo-
cais de colheita do IPST são atualizados, to-
dos os dias, em http://dador.pt

JN/MS

Diminuição das reservas de sangue 
pode adiar cirurgias programadas

Governo manda fechar 
todas as escolas e ATL 
a partir de segunda-feira

Covid-19

Governo avançou com uma das medidas 
mais extremas de tentativa de propaga-
ção da pandemia de Covid-19. A partir de 
segunda-feira quase dois milhões alunos, 
do pré-escolar ao universitário, ficam sem 
poder ir às aulas. Dia 9 de abril, Governo 
faz reavaliação.

A decisão que até há duas semanas pou-
cos podiam prever foi anunciada esta 
quinta-feira: o Governo decretou o 

fecho de todos os estabelecimentos de ensi-
no, das creches às universidades, a partir de 
segunda-feira, assim como dos ATL.

A medida, que será reavaliada a 9 de 
abril, foi tomada depois da discussão do 
conselho de ministros e após consultas com 
todos partidos com assento parlamentar. 
E acabou por contrariar a recomendação 
técnica emitida na quarta-feira pelo Con-
selho Nacional de Saúde Pública (CNSP). Os 

especialistas em saúde entendiam que, na 
fase atual de propagação do novo corona-
vírus, a medida era desproporcionada.

Mas ponderadas todas as vantagens e 
prejuízos, o Governo decidiu mesmo avan-
çar com o fecho das escolas.

Se o calendário escolar seguisse normal-
mente, a interrupção da Páscoa aconte-
ceria a 30 de março, com as aulas a serem 
retomadas a 13 de abril.

Para já, as consequências desta interrup-
ção são óbvias: dezenas de milhares de pais 
não vão ter outra alternativa se não ficar 
em casa a tomar conta das crianças.

Quanto à recuperação de aulas, calen-
dário de exames e concurso de acesso ao 
ensino superior é prematuro antecipar 
efeitos. Tudo depende da evolução do sur-
to nos próximos dias e da duração da sus-
pensão das aulas.

Expresso/MS
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O que faz falta é 
animar a malta!
“Falta-nos rir saudavelmente de nós mesmos”.
Mia Couto

Desde que o Coronavírus se fez anunciar 
como epidemia à escala global, o mundo 
tem estado suspenso das notícias que 
nos vão dando conta da sua propagação. 
Portugal passou por duas fases: uma 
primeira em que o vírus parecia nada 
querer connosco, já que todos os casos 
supeitos, depois de rastreados, davam 
negativo; a segunda, em que detetados 
os primeiros contaminados, estes têm 
alastrado de forma muito rápida, o que 
levou já ao fecho de algumas instituições, 
ao cancelamento de alguns eventos, e ao 
Presidente da República ter sido acon-
selhado a um isolamento voluntário, por 
precaução, tendo a sua agenda de tra-
balhos sido suspensa por um período de 
duas semanas.

Considerando que todos os media outra 
coisa não têm feito que eleger este as-
sunto como prioritário na sua agenda 

informativa, qualquer opinião que eu pu-
desse emitir seria, neste momento, redun-
dante. No entanto, a forma como o humor 
nos entra pelas várias aplicações à nossa dis-

posição, esse sim, é digno de ser registado. 
Não é por acaso que a expressão “Rir é o 

melhor remédio” se utiliza sempre que so-
mos surpreendidos por uma situação menos 
agradável nas nossas vidas. É uma forma de 
exorcizar o medo dos fantasmas, quando 
não há outra maneira de lidar com eles. 

Está cientificamente provado que o riso, 
para além da sua função social, ao aumen-
tar o fluxo sanguíneo, protege o coração, 
fortalecendo assim o nosso sistema imuno-
lógico. Ora, sendo o riso emocionalmente 
saudável porque alivia as fontes de tensão, 
não consta que as diversas instituições li-
gadas à saúde tivessem aconselhado a tirar 
partido dos benefícios do humor, evitando 
que o pânico se instale.

No entanto, há sempre alguém que, com 
toda a sua criatividade, se encarrega de nos 
fazer chegar mensagens que introduzem 
hilariantes registos de humor nesta onda 
de alarmismo. Porque pertenço ao gru-
po dos que, apesar da atenção que o tema 
merece, se recusa a dar mais uma badala-
da neste toque de sinos a rebate, aqui deixo 
alguns desses registos, seguindo o exemplo 
de Teixeira de Pascoaes ao escrever que “o 
riso brota dos dentes que mordem”. E arre-
ganhar os dentes à morte é a melhor forma 
de a mandar para bem longe!

Aida Batista
Opinião
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Corrupção 
Um outro “vírus”!...

Num país extremamente preocupado 
com a rápida progressão do vírus Co-
vid-19, com as consequências humanas 
e materiais de que vamos dando conta, 
um outro “vírus” não menos perigoso 
acorda as nossas consciências para a 
necessidade de um combate eficaz e de-
cisivo à sua existência ou, pelo menos, 
à sua minimização. Porque se trata de 
algo para o qual temos (ou deveríamos 
ter!?..) o antídoto necessário e as ferra-
mentas consideradas adequadas ao seu 
combate, não precisamos de testes labo-
ratoriais, nem de quarentenas especiais, 
mas sim de honestidade de propósitos, 
procedimentos eficazes e coragem nas 
ações, sob pena de, ao não as ter, estar-
mos a hipotecar a médio e a longo prazo 
o regime político democrático em que vi-
vemos. Falo sobre a corrupção que gras-
sa em muitas das atividades nacionais, 
embora não sejamos filhos únicos desta 
epidemia internacional.

Em Portugal e nos últimos tempos, te-
mos sido frequentemente bafejados 
pelo libelo acusatório do Ministério 

Público (MP) contra ex-governantes, ban-
queiros, personalidades públicas, gestores 
privados, autarquias, associações desporti-
vas e seus correlacionados e uma vasta gama 
de arguidos, num contexto de acusações que 
vão desde fraudes fiscais, branqueamento de 
capitais, corrupção ativa e passiva, falsifica-
ção de documentos, a tantos outros de natu-
reza criminosa. Os chamados megaproces-
sos, intitulados sugestivamente “Operação 
Marquês”, “Face Oculta”, “Lex”, “Monte 

Branco”, “Operação Furacão”, “Caso dos 
submarinos”, o “Caso Freeport” ou a mais 
recente “Operação Fora de Jogo”, entre ou-
tros processos, produzindo muitos milhares 
de páginas acusatórias, centenas de investi-
gações judiciais e à atuação de centenas de 
agentes judiciais e policiais, transmitem ao 
comum dos cidadãos a sensação de que o 
nosso MP, para além de estar atento e ativo, 
mantém a firmeza do seu pressuposto deon-
tológico “Dura lex, sed lex”.

O caso da recente “Operação Fora de 
Jogo” que (e até agora) cita 47 arguidos li-
gados ao mundo do futebol, entre clubes 
como o Porto, Benfica e Sporting, empre-
sários do futebol e jogadores, naturalmen-
te denunciados pelo Rui Pinto (“Football 
Leaks”), concretizando 76 mandados de 
buscas domiciliárias e não domiciliárias, 
escritórios de advogados e principais socie-
dades anónimas desportivas, envolvendo 
sete magistrados judiciais, 101 inspetores 
tributários e 181 militares da GNR, culmi-
nando em acusações de crimes de corrup-
ção desportiva, fraude fiscal qualificada e 
branqueamento de capitais, a que não são 
alheios os números dos negócios e transfe-
rências dos principais clubes portugueses, 
é um dos exemplos do que antes se disse so-
bre a atitude diligente do MP, para satisfa-
ção geral e, mais concretamente, daqueles 
que pugnam pela “verdade desportiva”.

Mas será que o poder judicial português 
é bem compreendido e aceite pela maioria 
dos portugueses? A uma atitude dinâmi-
ca, mas sempre queixosa do MP (por falta 
de meios humanos e técnicos suficientes), 
corresponde sempre um resultado publica-
mente esperado? Não!

Nestes processos complexos, para além 
de eventuais falhas probatórias do MP, 
acumulam-se recursos sobre recursos 

permitidos por lei, alongando a já grande 
morosidade do aparelho judiciário e dos 
seus trâmites legais, culminando muitas 
vezes na prescrição dos processos. Algo 
que o poder político e seus deputados há 
muito deveriam ter corrigido, agilizando 
o sistema processual e corrigindo leis de-
feituosas e “sinuosas”, utilizadas muitas 
vezes para escapar às acusações, contor-
nando as próprias leis.

O culminar dos processos em julgamento 
é finalmente decidido pelos juízes, entida-
des que deveriam estar acima de qualquer 
suspeita e garantes das justas decisões. Mas 
será que é sempre assim?

O caso da operação “Lex”, que indicia-
va os juízes Rui Rangel e Fátima Galante de 
práticas pouco convenientes ao exercício 
da sua profissão, nomeadamente corrup-
ção, evoluiu com a denúncia de que mais 
três juízes estavam envolvidos num esque-
ma de viciação dos sorteios dos juízes que 
devem presidir a alguns julgamentos, sen-
do que um deles era, incrivelmente, o pre-
sidente do importante Tribunal da Relação 
de Lisboa, Luís Vaz das Neves, que entre-
tanto se demitiu, não antes de terem sido 
todos alvos de um processo disciplinar, 
por parte do Conselho de Magistratura, por 
suspeitas de “abuso de poder”.

Em síntese e nos autos da “Operação 
Lex” consta que Vaz das Neves era suspei-
to de ter favorecido Rui Rangel, viciando 

um sorteio informático para um julga-
mento que, por sua vez, levou à absolvição 
de José Veiga (empresário futebolístico), 
antes condenado a quatro anos e seis me-
ses, no caso João Vieira Pinto, sendo que 
Veiga, alegadamente, pagou a Rangel mais 
de 300 mil euros para influenciar a sua 
corrupta decisão.

Se assim foi, muitas outras condenações 
ou absolvições podem ter sido decididas de 
acordo com este esquema fraudulento, en-
vergonhando a justiça e os seus principais 
executores, conduzindo algumas impor-
tantes figuras, anteriormente condenadas, 
a declararem-se vítimas eventuais de uma 
fraude jurídica, requerendo a reapreciação 
dos seus processos e o país, à beira da fa-
lência do seu poder judicial, duvidando de 
eventuais absolvições desse tribunal supe-
rior e do respeito devido a um dos pilares 
da nossa democracia. 

Resta-me apenas subscrever, a este pro-
pósito, as palavras de António Piçarra, pre-
sidente do Supremo Tribunal de Portugal 
quando, após o conhecimento destas si-
tuações, declarou angustiadamente: “Nin-
guém acredita na Justiça”!

A corrupção, que deveria vigorosamen-
te estranhar-se no órgão máximo de defe-
sa da nossa sociedade e dos seus cidadãos, 
acaba levianamente por entranhar-se nos 
seus próprios executores. Quem nos defen-
de dos juízes corruptos?

Luís Barreira
Opinião
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Número de beneficiários do RSI 
nos Açores continua a descer
O número de beneficiários do Rendimen-
to Social de Inserção (RSI) nos Açores 
mantém uma tendência decrescente des-
de janeiro de 2018, passando de 18.568 
para 15.583 em janeiro de 2020, o que se 
traduz num decréscimo de 16% nos últi-
mos 24 meses.

A informação foi avançada esta quar-
ta-feira (10) pela secretária regional 
da Solidariedade Social, Andreia 

Cardoso, na reunião de acompanhamento 
das políticas sociais que decorreu em An-
gra do Heroísmo com os vários parceiros 
que integram esta comissão.

“Isto representa um decréscimo de quase 
três mil pessoas a beneficiarem deste apoio 
nos últimos dois anos, representando cerca 
de 900 famílias, tendo em conta que em ja-
neiro de 2018 se registavam 6.553 famílias 
beneficiárias e em janeiro de 2020 se regis-
tam 5.666”, disse a secretária, citada em 
nota do executivo.

Apesar de ser elevado o número de bene-
ficiários açorianos a usufruir deste apoio, é 
necessário recuar cerca de 15 anos, até se-
tembro de 2005, para encontrar valores se-
melhantes aos atuais.

Refira-se que no seguimento da criação 
da Comissão de Acompanhamento das 
Políticas Sociais, em 2018, é promovida 
anualmente uma reunião das entidades que 
a compõe, com vista a fazer o balanço das 
políticas implementadas e dar seguimento 
às suas competências.

Da ordem de trabalhos da reunião de 
quarta-feira (11) constaram vários instru-
mentos de política pública implementados 
recentemente na Região, como é o caso do 
Plano Regional de Combate e Prevenção à 
Violência Doméstica 2019-2022 ou a im-
plementação do Novo Regime Jurídico de 
Apoio ao Cuidador Informal da Região Au-
tónoma dos Açores.

Foi ainda apresentado o programa ‘Casa 
Renovada, Casa Habitada’, na área da ha-
bitação, e efetuado um ponto de situação 
das ações dos Polos Locais de Desenvol-
vimento e Coesão Social nas freguesias de 
Arrifes, Fenais da Ajuda, Terra Chã, Água 
de Pau e Rabo de Peixe, no âmbito da Es-
tratégia Regional de Combate à Pobreza e 
Exclusão Social.

AO/MS

Covid-19: Rali dos Açores mantém-se de 26 a 28... Até ver...
Responsáveis asseguram realização da 
prova, mas com uma monitorização diá-
ria do evoluir da situação.

O Rali dos Açores, marcado para os 
dias 26, 27 e 28 deste mês, foi nes-
ta terça-feira (10) apresentado e 

a prova de abertura do Europeu de Ralis 
(ERC) mantém o calendário previsto não 
obstante o surto do novo coronavírus. 
Pelo menos, até ver.

Os Açores não registaram até agora qual-
quer infeção por Covid-19 e não há ainda 
na região qualquer restrição à entrada de 
pessoas vindas de fora. O Grupo Despor-
tivo Comercial, o organizador da prova, 
declarou isso mesmo no site oficial, com a 
manutenção do calendário previsto.

“Embora este seja um assunto em cons-
tante evolução e atualização, até 9 de mar-
ço não surgiu qualquer tipo de sugestão 
para adiamento do 55.º Azores Rallye. Da 
mesma forma que não foi ativado nenhum 
plano obrigatório de quarentena para quem 
chega de outras origens a Portugal, aos 
Açores e à ilha de São Miguel, nomeada-
mente, local onde se vai realizar o evento 
desportivo. Assim sendo, o Azores Rallye 
terá lugar, tal como anunciado, entre 26 e 
28 de março.”

A prova foi então apresentada na terça-
-feira (10) e o promotor do ERC respondeu 

às questões sobre a realização do rali. Jean 
Baptiste Ley, responsável do Eurosport», 
explicou – em citação do «Açoriano Orien-
tal» – que a situação a respeito do surto do 
Covid-19 está a ser monitorizada, pois é 
uma preocupação de não deixa de existir 
apesar da intenção de ir para a estrada.

“Claro que nos preocupa. Nós e a orga-
nização do rali estamos a acompanhar a 

situação, em contacto próximo com o Go-
verno Regional. Neste dia, o nosso objetivo 
comum é manter o evento e fazer o máxi-
mo para que corra tudo bem. Mas vamos 
seguir as recomendações de segurança.”

O que o responsável do «Eurosport» 
também não deixou de dizer foi que “a si-
tuação pode modificar[-se] de dia para dia” 
e que, por isso, estão a “monitorizá-la”. Foi 

também com a consideração de que “cada 
dia é um dia diferente” que a secretária re-
gional com a tutela da Saúde se pronunciou 
na terça-feira (10) em sede de comissão 
parlamentar a propósito do Covid-19: “Es-
tamos a acompanhar passo a passo todas as 
medidas.”

Questionada pelo PSD sobre a realização 
ou não de eventos de massas, nomeada-
mente o Rali dos Açores levando à ilha de 
São Miguel pessoas de todo o mundo, Te-
resa Luciano diz que será feita, caso a caso, 
uma avaliação de risco em concordância 
com o delegado de Saúde.

“Com o evoluir das situações, teremos 
de ponderar o não haver essa avaliação de 
risco e não se realizarem [alguns eventos]”, 
admitiu a governante regional revelan-
do ainda que “esta semana” começarão a 
ser feitos inquéritos à entrada de cidadãos 
“quer por via marítima, quer por via área”, 
bem como em “toda a parte hoteleira”.

“Temos tomado todas as medidas pre-
ventivas. Estamos ainda em fase de con-
tenção. É este o momento que o grupo téc-
nico decidiu que deve ser para aplicar esse 
inquérito”, concretizou Teresa Luciano: 
“Estamos a tomar todas as medidas para 
que o surto chegue o mais tardiamente à 
nossa região.”

AP/MS

Governo dos Açores investe 300 mil euros 
em 10 quartos de pressão negativa no 
Hospital de Ponta Delgada
A Secretária Regional da Saúde anun-
ciou esta terça-feira (10) que o Servi-
ço de Infeciologia do Hospital do Di-
vino Espírito Santo (HDES), em Ponta 
Delgada, será dotado com 10 quartos 
de pressão negativa e equipamento, 
adiantando que se trata de um “inves-
timento de cerca de 300 mil euros que 
deverá estar concluído em maio”.

Teresa Machado Luciano falava, em 
Ponta Delgada, no âmbito de uma 
audição na Comissão de Assuntos 

Sociais da Assembleia Legislativa, re-
querida pelo Governo dos Açores.

De acordo com nota do executivo, a 
titular da pasta da Saúde adiantou ainda 
que o Serviço Regional de Proteção Civil 
e Bombeiros dos Açores está a preparar 
a “vinda de um hospital de campanha 
para a Região, com o equipamento ne-
cessário ao seu funcionamento”.

 Relativamente ao número de equi-
pamentos de suporte à ventilação, 
Teresa Machado Luciano afirmou que 
“existem 48 em toda a Região”, mas 
acrescentou que “está em curso a 
aquisição de mais unidades”.

A secretária regional referiu, também, 
que às 80 camas de isolamento existentes 
nos três hospitais da Região, acrescem 
“20 camas nas Unidades de Saúde de 
Ilha”, designadamente “duas em Santa 
Maria, quatro em São Miguel, quatro na 
Graciosa, quatro em São Jorge, quatro no 
Pico, uma no Corvo e uma nas Flores”.

Relativamente à capacidade labora-
torial da Região, o Serviço Especializado 
de Epidemiologia e Biologia Molecular 
foi reforçado em termos de reagentes e 
horários dos técnicos.

Sobre os eventos agendados para os 
próximos meses, Teresa Machado Lucia-
no salientou que a Direção Regional da 

Saúde já emitiu uma circular informati-
va, na qual recomenda que seja realizada 
uma avaliação de risco, em articulação 
com as autoridades de saúde concelhias.

Teresa Machado Luciano afirmou, por 
outro lado, que a Linha de Saúde Açores 
dispõe de novas instalações, tendo sido 
reforçada para “seis postos de atendi-
mento, que serão ativados em caso de 
necessidade”.

 Neste momento e após a implemen-
tação do primeiro plano de reforço de 
meios, a 4 de março, a Linha de Saúde 
Açores passou a contar com quatro enfer-
meiros das 08h00 às 00h00 e três enfer-
meiros das 00h00 às 08h00.

 A Secretária Regional da Saúde revelou 
ainda que a Linha de Saúde recebeu, entre 
1 e 8 de março, 500 chamadas, sendo que 
218 estavam relacionadas com Covid-19.

Destas, 116 estavam associadas ao 3.º 
caso suspeito e originaram 159 registos 
de contacto próximo.

AO/MS
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Conselho Médico da Madeira não tem previstas 
quaisquer recomendações aos médicos
Perante o número crescente de casos 
de infeção pelo Covid-19 em território 
nacional, e embora a Madeira ainda 
não tenha nenhum caso confirmado, 
aumenta o receio dos efeitos que esta 
epidemia possa ter na Região.

São vários os profissionais de saúde 
que têm manifestado alguma preo-
cupação perante a ausência daquilo 

que dizem ser medidas efetivas de con-
tenção do Covid-19 na Madeira, no-
meadamente o controlo nos aeroportos 
e nos portos, o enceramento de escolas 
para evitar maior número de contágios, 
entre outras medidas. Há, inclusive, al-
guns médicos que questionam o papel 
do Conselho Médico da Região Autóno-
ma da Madeira, que até à data ainda não 
se pronunciou sobre esta temática.

Procurando uma posição deste órgão, 
o Diário de Notícias contacyou no final da 
manhã desta quarta-feira (11) o seu pre-
sidente. Carlos Martins deu conta de que 
ainda não havia recebido qualquer con-
tacto de nenhum colega manifestando 
qualquer preocupação nesse âmbito. “Eu 
não ligo às redes sociais”, disse o médi-
co quando confrontado com eventuais 

opiniões manifestadas nas redes sociais. 
“Se algum colega tem alguma preocupa-
ção ou alguma dúvida que fale comigo ou 
com algum elemento da equipa”, acres-
centou, apelando a que sejam adotados 
os meios habituais de comunicação da 
Ordem dos Médicos (OM).

Além disso, o médico remeteu para 
os órgãos nacionais da OM a divulga-
ção de comunicados ou recomendações, 
conforme já aconteceu, salientando não 
estar prevista qualquer mudança nesse 
sentido.

DN/MS

Coronavírus: Iate proveniente de Itália 
impedido de atracar na Madeira
Iate que partiu de Itália, onde o surto de 
coronavírus já matou mais de 600 pes-
soas, está à espera de autorização para 
atracar na ilha da Madeira.

Um iate proveniente de Itália foi 
impedido de atracar na Madeira e 
obrigado pelas autoridades regio-

nais a cumprir um período de quarentena 
ao largo do Funchal, antes dos ocupantes 
poderem desembarcar na ilha.

O caso foi dado como exemplo, esta 
quarta-feira (11) de manhã, pelo presidente 
do Governo Regional da Madeira, Miguel 
Albuquerque, de como a região autónoma 
está a procurar conter e impedir a disse-
minação de uma epidemia de covid-19 no 
arquipélago. “É um exemplo de como nós 
conseguimos, de certa maneira, ter algum 
controlo”, disse Albuquerque, durante 
uma conferência de imprensa na qual fo-
ram apresentadas as medidas de recomen-
dação e o plano de contingência face ao 
surto de coronavírus.

O iate em causa, o ‘Playpen’, partiu do 
porto italiano San Remo a 4 de março, e ti-
nha chegada prevista para o meio-dia des-
ta quinta-feira (12). “Já enviamos um email 
para o comandante do navio, indicando 
que se ele pretender atracar no Funchal, 
tem de ficar ao largo, de quarentena, até 

ao dia 17 de março”, adiantou ao PÚBLICO 
Luís França, o responsável pela Funchal 
Marítima, a agência de navegação respon-
sável pela operação do navio na Madeira.

O ‘Playpen’, que passou primeiro pelo 
porto espanhol de Palma de Maiorca, nas 
ilhas Canárias, viaja com oito tripulantes e 
sem passageiros, e tinha prevista uma es-
cala técnica de dois dias na Madeira, antes 
de atravessar o atlântico rumo a Granada, 
na América Central.

“Se quiserem desembarcar, só o podem 
fazer a partir do dia 18 de março, após auto-
rização do Delegado de Saúde”, acrescen-
tou Luís França, explicando que o iate está 
a reposicionar-se da Europa para a tempo-
rada de cruzeiros da américa. Para já, repe-
tiu Albuquerque durante a conferência de 
imprensa, fica em quarentena.

Também em quarentena continua o ca-
sal de dinamarqueses que à revelia as in-
dicações daquele país, decidiu viajar para 
a Madeira de férias. O filho de ambos foi 
internado com coronavírus a 1 de março, e 
os pais deviam ter ficado em isolamento até 
14 de março. Não cumpriram, e chegaram 
à Madeira no domingo (8), mas as autori-
dades regionais estavam já avisadas pelas 
congéneres dinamarqueses e isolaram os 
turistas no hotel.

PB/MS

C
ré

di
to

s:
 D

R

Cristiano Ronaldo de volta à Madeira 
com a família para visitar a mãe
Com a Liga italiana suspensa até 3 
abril, por causa do coronavírus, Cris-
tiano Ronaldo regressou esta segunda-
-feira (9) de madrugada à Madeira, para 
ver a mãe, Dolores Aveiro, que sofreu 
um AVC na semana passada. 

Nesse mesmo dia, o craque da Ju-
ventus viajou de Turim até ao Fun-
chal para se inteirar da situação da 

matriarca, fazendo-se acompanhar ape-
nas pela namorada, Georgina Rodriguez, 
e o filho mais velho, Cristianinho.

Desta vez, sem jogos marcados, trouxe 
também os filhos mais novos, Eva, Ma-
teo, e Alana, e duas amas, fazendo prever 
uma estada mais prolongada. Chegou por 

volta das duas da manhã, poucas horas 
depois de ter participado na vitória (2-
0) da Juventus frente ao Inter de Milão, 
naquele que foi o seu milésimo jogo como 
profissional.

Durante esta segunda-feira (9), Ro-
naldo foi visto no terraço da casa que 
tem com vista para o Porto do Funchal, o 
Hotel Pestana CR7 e o museu homónimo, 
antes de visitar Dolores, no Hospital Dr. 
Nélio Mendonça.

Por volta da uma da tarde, o futebolista 
entrou pela zona da morgue, acompa-
nhado pelo irmão Hugo Aveiro, pouco 
depois das irmãs Elma e Katia.

JN/MS
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Madeira registou a oitava réplica 
após o sismo de magnitude 5.2

Um pequeno sismo que se presume ser 
mais uma réplica (a oitava) após o sismo 
de magnitude 5.2 que fez tremer a terra 
na noite de sábado (7), foi registado na 
madrugada desta terça-feira (10) no ar-
quipélago da Madeira, a Sudoeste das 
ilhas Desertas.

De acordo com a informação do Insti-
tuto Português do Mar e da Atmos-
fera (IPMA), o sismo foi registado 

às 6h22 da manhã desta terça-feira (10), a 
apenas 5 quilómetros da costa Sul da De-
serta Grande.

Apesar de o epicentro localizar-se próxi-
mo de terra, o sismo foi de baixa magnitude 
(1.5), não tendo sido sentido pelos vigilan-
tes do Parque Natural da Madeira, na De-
serta Grande.

Esta é a oitava réplica após o sismo de 
magnitude 5.2 ocorrido pelas 20h58 de sá-

bado (7) nos mares da Madeira, a cerca de 
35 quilómetros a Sul do Funchal.

“O sismo foi registado nas 5 estações sís-
micas operadas pelo IPMA no arquipélago, 
tendo-se verificado níveis de aceleração do 
movimento do solo relativamente eleva-
dos, em particular no Pico do Areeiro onde 
foram medidos 35 cm/s2”, refere o IPMA 
sobre o evento sísmico de sábado (7). Os 
níveis do movimento do solo registados são 
compatíveis com os efeitos macrossísmicos 
reportados pela população.

Segundo informou ontem o IPMA, até 
ao meio-dia de segunda-feira, 9 de mar-
ço, ocorreram 7 réplicas no arquipélago da 
Madeira, sendo a de maior magnitude, 2.2, 
ocorrida às 21h22 do dia 7 de março, sábado, 
24 minutos depois da terra tremer na Região.
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24 horas por dia, 7 dias por semana. Rogers Cable - canal 672
1-888-764-3771

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

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

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

This week’s episode 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

No Espaço Comunidade desta semana, 
Carmo Monteiro lembra as celebrações 
do Dia Internacional da Mulher com a 
reportagem de dois eventos – o 13º 
Almoço Anual Comemorativo do Dia 
Internacional da Mulher, promovido 
pela Federação de Empresários e 
Profissionais Luso-Canadianos e a 
2ª Gala da Mulher que decorreu em 
Bradford. Há também ainda para ver 
tudo sobre o concerto intimista que 
Tim, vocalista dos Xutos e Pontapés, 
trouxe até Toronto.

Manuel DaCosta conversa com Fer-
nando Rio - uma personalidade bem 
conhecida da comunidade portu-
guesa no Canadá.

Sat 9pm

We are peeling back on our famous 
corners series and giving you in-depth 
background and history on some in-
teresting and well positioned corners 
in Toronto. Armando Terra and l will be 
riding with a crew and showing you 
firsthand images of what these corners 
look like today and how they were over 
50 years ago. You can be the judge of 
whether these corners have changed 
in time or not. Check it out and bring 
yourself back in time.

Sun 9:30pm

Enorme nas redes sociais e com um 
conjunto de seguidores que cresce 
todos os dias, Raminhos é hoje uma 
das maiores referências nacionais na 
internet, televisão, rádio e no fazer rir. 
Conheça um pouco da vida de António 
Raminhos e do novo espetáculo, O 
sentido das Coisas...e isso.

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 ciência, 
tecnologia, cinema e estilo de vida.

Sex 18h

Apresentador: Manuel DaCosta 
Convidados: Cristina Marques, Vince 
Nigro 

• Resumo político da semana

•  Análise do editorial do Milénio Stadium

• O Covid-19 e a pandemia - ponto 
da situação

• Dinheiro e política: as sombras do 
poder

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

Marco Neiva e o seu galo de Barcelos 
astronauta. Um galo de Barcelos subiu 
a mais de 33 mil metros de altitude, 
equipado com câmeras e sistemas 
de GPS. O mundo visto de lá de cima 
pelos olhos de um galo de Barcelos.

Dotado de uma mente brilhante, 
Inácio Fiadeiro foi professor, 
investigador e psicólogo, porém um 
acontecimento na sua vida fez com 
que, de um momento para o outro, 
perdesse tudo. Hoje, é um ex-sem-
abrigo à procura de um caminho.

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

Está com as energias em baixo de-
pois de um inverno longo e cinzento? 
Esta semana no Body&Soul vamos 
seguir alguns passos fáceis que vão 
refrescar o seu corpo e mente para 
entrar na primavera com alto astral! 
Vamos ainda viajar pelo mundo da 
enologia numa visita às caves de São 
João, conhecer as dicas de saúde do 
Dr. Túlio Sperb e finalizamos com a 
nossa sugestão musical para adicio-
nar à sua playlist zen.

Dom 16h

Our host Stella Jurgen visits the Living 
Arts Centre Art Gallery in Mississauga 
for an interview with Katie Micak, Exhi-
bitions Curator and Residency Coordina-
tor to talk about their current exhibition 
“Tiny Mighty Heroes” until March 22.

Take a tour to the LAC art studios and 
watch a demo by Emma MacDonald, 
glass artist and Resident of the LAC.  A 
new exhibition by the Resident Artists //
SIMULTANEOUSNESS\\ will take place 
March 28- May 31, 2020, Opening 
Reception is Thursday April 2, 2020 | 
6:30-8:30pm.  Be inspired by Stella’s 
Studio on Camões TV.

Sun 9pm

No Espaço Mwangolé desta semana, 
vamos rever a conversa com Luís Campos 
Neto, membro da comunidade angolana 
em Toronto. Teremos o nosso momento 
musical e o Top Espaço Mwangolé como 
os sucessos do momento.

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

Dom 18h30

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, 18 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, 19 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, 20 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, 14 DE MARÇO
 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

 20h30 Ouro Branco - documentário

 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, 15 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

 20h30 A Rebentação - documentário

 21h00 Stella’s Studio

 21h30 Forgotten Treasures

 22h00 Timeline

 23h00 We Need To Talk

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

SEGUNDA, 16 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 It’s Showtime

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, 17 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

21h00 Caminhos Da História
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Subscreva hoje! 
Ligue e peça o canal WIN TV CAMOESTV.com

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

This week’s episode 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

No Espaço Comunidade desta semana, 
Carmo Monteiro lembra as celebrações 
do Dia Internacional da Mulher com a 
reportagem de dois eventos – o 13º 
Almoço Anual Comemorativo do Dia 
Internacional da Mulher, promovido 
pela Federação de Empresários e 
Profissionais Luso-Canadianos e a 
2ª Gala da Mulher que decorreu em 
Bradford. Há também ainda para ver 
tudo sobre o concerto intimista que 
Tim, vocalista dos Xutos e Pontapés, 
trouxe até Toronto.

Manuel DaCosta conversa com Fer-
nando Rio - uma personalidade bem 
conhecida da comunidade portu-
guesa no Canadá.

Sat 9pm

We are peeling back on our famous 
corners series and giving you in-depth 
background and history on some in-
teresting and well positioned corners 
in Toronto. Armando Terra and l will be 
riding with a crew and showing you 
firsthand images of what these corners 
look like today and how they were over 
50 years ago. You can be the judge of 
whether these corners have changed 
in time or not. Check it out and bring 
yourself back in time.

Sun 9:30pm

Enorme nas redes sociais e com um 
conjunto de seguidores que cresce 
todos os dias, Raminhos é hoje uma 
das maiores referências nacionais na 
internet, televisão, rádio e no fazer rir. 
Conheça um pouco da vida de António 
Raminhos e do novo espetáculo, O 
sentido das Coisas...e isso.

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 ciência, 
tecnologia, cinema e estilo de vida.

Sex 18h

Apresentador: Manuel DaCosta 
Convidados: Cristina Marques, Vince 
Nigro 

• Resumo político da semana

•  Análise do editorial do Milénio Stadium

• O Covid-19 e a pandemia - ponto 
da situação

• Dinheiro e política: as sombras do 
poder

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

Marco Neiva e o seu galo de Barcelos 
astronauta. Um galo de Barcelos subiu 
a mais de 33 mil metros de altitude, 
equipado com câmeras e sistemas 
de GPS. O mundo visto de lá de cima 
pelos olhos de um galo de Barcelos.

Dotado de uma mente brilhante, 
Inácio Fiadeiro foi professor, 
investigador e psicólogo, porém um 
acontecimento na sua vida fez com 
que, de um momento para o outro, 
perdesse tudo. Hoje, é um ex-sem-
abrigo à procura de um caminho.

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

Está com as energias em baixo de-
pois de um inverno longo e cinzento? 
Esta semana no Body&Soul vamos 
seguir alguns passos fáceis que vão 
refrescar o seu corpo e mente para 
entrar na primavera com alto astral! 
Vamos ainda viajar pelo mundo da 
enologia numa visita às caves de São 
João, conhecer as dicas de saúde do 
Dr. Túlio Sperb e finalizamos com a 
nossa sugestão musical para adicio-
nar à sua playlist zen.

Dom 16h

Our host Stella Jurgen visits the Living 
Arts Centre Art Gallery in Mississauga 
for an interview with Katie Micak, Exhi-
bitions Curator and Residency Coordina-
tor to talk about their current exhibition 
“Tiny Mighty Heroes” until March 22.

Take a tour to the LAC art studios and 
watch a demo by Emma MacDonald, 
glass artist and Resident of the LAC.  A 
new exhibition by the Resident Artists //
SIMULTANEOUSNESS\\ will take place 
March 28- May 31, 2020, Opening 
Reception is Thursday April 2, 2020 | 
6:30-8:30pm.  Be inspired by Stella’s 
Studio on Camões TV.

Sun 9pm

No Espaço Mwangolé desta semana, 
vamos rever a conversa com Luís Campos 
Neto, membro da comunidade angolana 
em Toronto. Teremos o nosso momento 
musical e o Top Espaço Mwangolé como 
os sucessos do momento.

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

Dom 18h30

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, 18 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, 19 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, 20 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, 14 DE MARÇO
 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

 20h30 Ouro Branco - documentário

 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, 15 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

 20h30 A Rebentação - documentário

 21h00 Stella’s Studio

 21h30 Forgotten Treasures

 22h00 Timeline

 23h00 We Need To Talk

 00h00 Camões TV Magazine

 02h00 Musicbox

 04h00 Out There

 05h00 Nicki Clark Show

SEGUNDA, 16 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 It’s Showtime

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, 17 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

21h00 Caminhos Da História
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Coronavírus já matou 4600 pessoas 
e infetou mais de 125 mil no Mundo
O número de pessoas infetadas des-
de dezembro pelo novo coronavírus no 
mundo aumentou para 125.293 e o núme-
ro de mortes subiu para 4600, segundo 
um balanço feito pela agência noticiosa 
France-Presse (AFP), com dados atuali-
zados às 9 horas desta quinta-feira (12).

Citando fontes oficiais, a AFP refere 
que, no total, foram registadas em 115 
países e territórios 1192 contamina-

ções e 34 novas mortes desde o último ba-
lanço, às 17 horas de quarta-feira (11). 

A China (excluindo os territórios de 
Hong Kong e Macau), onde a epidemia 
eclodiu no final de dezembro, teve 80.793 
casos, incluindo 3169 mortes e 62.793 pes-
soas curadas. Entre as 17 horas de quarta-
-feira (11) e as 9 horas desta quinta-feira 
(12) foram anunciadas 15 novas infeções e 
11 novas mortes no país.

Em outras partes do mundo, foram re-
gistados 44.500 casos (1177 novos) até às 
9 horas desta quinta-feira, incluindo 1431 
mortes (23 novas).

Os países mais afetados depois da China 
são Itália (12.462 casos, 827 mortes), Irão 
(9000 casos, 354 mortes), Coreia do Sul 
(7869 casos, incluindo 114 novos casos, 66 
mortes) e França (2281 casos, dos quais 497 
novos, 48 óbitos).

Os Estados Unidos registaram, desde o 

anúncio de seu primeiro caso de contami-
nação em janeiro, 1101 casos de infeção, in-
cluindo 191 novos desde quarta-feira (11) e 
28 mortes no total.

Este país é o 8.º mais afetado em número 
de casos desde o início da pandemia e o 7.º 
em termos de número de mortes.

Desde as 17 horas de quarta-feira (11) a 
China, a Coreia do Sul, França e Reino Uni-
do registaram novas mortes. Cuba e Jamai-
ca anunciaram o diagnóstico dos seus pri-
meiros casos.

A Ásia registou um total de 90.765 casos 
(3253 mortes), a Europa 22.969 casos (947 
mortes), o Médio Oriente 9880 casos (364 
mortes), Estados Unidos e Canadá 1194 casos 
(29 mortes), América Latina e Caraíbas 197 
casos (duas mortes), Oceânia 155 casos (três 
mortes), África 130 casos (duas mortes).

Em Portugal, a Direção Geral da Saúde 
(DGS) atualizou esta quinta-feira (12) o nú-
mero de infetados, que são 78.

Este balanço da AFP foi elaborado com 
dados recolhidos junto das autoridades na-
cionais competentes e informações da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS).

A OMS declarou na quarta-feira (11) a 
doença Covid-19 como pandemia. A OMS 
justifica a declaração de pandemia com “ní-
veis alarmantes de propagação e de inação”.

JN/MS

Espanha conta já 84 mortos e quase 
3000 infetados por coronavírus
Espanha registou até agora 84 mortos 
com coronavírus (34 a mais do que 
quarta-feira, 11) e 2968 casos confir-
mados de contaminação (816 mais), 
segundo a última atualização feita esta 
quinta-feira (12) a meio do dia pelas 
autoridades sanitárias do país.

Quase metade do total de infetados 
está na região de Madrid (1388), 
que é a comunidade mais afetada 

juntamente com o País Basco (346), Cata-
lunha (260) e La Rioja (205).

Estes são os últimos números dados 
pelo Centro de Coordenação de Alertas 
Emergências Sanitárias, que também 
sublinha que há 189 casos de pessoas que 
receberam alta hospitalar e estão dadas 
como curadas desde o início do surto.

Os dados de casos positivos para as 
restantes comunidades são: Andaluzia 
(115), Castela- Mancha (115), Valência 
(94), Castela e Leão (92), Navarra (73), 
Aragão (64), Canárias (51), Astúrias (47), 

Galiza (35), Múrcia (26), Baleares (22), 
Extremadura (19) e Cantábria (16).

As cidades espanholas no norte de 
África de Ceuta e Melilla ainda não têm 
casos confirmados.

A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) declarou a doença Covid-19, 
provocada pelo novo coronavírus, que 
surgiu na China em dezembro de 2019, 
como pandemia.

O número de casos confirmados de in-
feção pelo novo coronavírus, que causa a 
doença Covid-19, subiu para 78 em Por-
tugal, mais 19 do que os contabilizados na 
quarta-feira (11), anunciou esta quinta-
-feira (12) a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim sobre a si-
tuação epidemiológica em Portugal, há 
637 casos suspeitos, dos quais 133 aguar-
dam resultado laboratorial.

Segundo a DGS, há ainda 4923 contactos 
em vigilância pelas autoridades de saúde.

JN/MS
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Pandemia do coronavírus é 
“controlável”, diz OMS
A pandemia do novo coronavírus é “con-
trolável”, afirmou esta quinta-feira (12) o 
diretor-geral da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), durante uma reunião com 
os Estados-membros na sede da agência 
especializada da ONU em Genebra.

“É uma pandemia controlável”, mas 
“não se pode combater um vírus se não 
se sabe onde está. Isto significa que é 

necessária uma vigilância robusta para en-
contrar, isolar, testar e tratar cada caso para 
quebrar as cadeias de transmissão”, disse 
Tedros Adhanom Ghebreyesus na reunião.

O responsável defendeu que os países 
devem ter uma “abordagem global (...) 
adaptada à sua situação, com a contenção 
como pilar central” e apelou aos países para 
que “encontrem o equilíbrio certo entre 
proteger a saúde, prevenir as perturbações 
económicas e sociais e respeitar os direitos 
humanos”.

Pela primeira vez desde o início da epi-
demia, que começou em dezembro na Chi-
na, a OMS declarou na quarta-feira (11) o 

novo coronavírus como uma “pandemia”, 
devido à sua “propagação”, “gravidade dos 
casos” e pela “insuficiência das medidas 
inadequadas”.

“Para salvar vidas, precisamos reduzir 
a transmissão. Isto significa encontrar e 
isolar o maior número possível de casos e 
colocar em quarentena os seus contactos 
mais próximos”, explicou Tedros Adha-
nom Ghebreyesus.

“Mesmo que não se consiga parar a trans-
missão, pode atrasar-se, protegendo os es-
tabelecimentos de saúde, os lares de idosos 
e outros espaços vitais, mas apenas se forem 
testados todos os casos suspeitos”, alertou.

Com alguns países com falta de equipa-
mento de proteção individual, o diretor-
-geral da OMS disse que a organização está 
a trabalhar “dia e noite” para os ajudar.

A agência da ONU já enviou equipamen-
to de proteção para 57 países e prepara-se 
para enviar para mais 28. Também enviou 
material laboratorial para 120 países.

JN/MS
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Médicos chineses expõem novas informações 
sobre encobrimento do coronavírus
O hospital chinês onde trabalhava Li 
Wenliang, o primeiro médico que alertou 
para os perigos do novo coronavírus, foi 
o mais atingido pelo surto por ter ocul-
tado informações essenciais, revela uma 
investigação da revista chinesa Caixin.

Entre os quatro mil funcionários que 
trabalhavam no Hospital Central de 
Wuhan, 230 morreram devido a infe-

ção pelo Covid-19, a maior taxa de mortali-
dade entre funcionários de saúde em Wuhan, 
cidade chinesa que é epicentro do surto.

O chefe de um dos departamentos do Hos-
pital citado pela Caixin, uma das raras publi-
cações independentes na China, culpou as 
autoridades por colocarem vidas em risco.

“As informações falsas divulgadas por 
departamentos relevantes [de que a doen-
ça era controlável e não era infeciosa entre 
seres humanos] deixaram centenas de mé-
dicos e enfermeiros no escuro, que fizeram 
tudo ao seu alcance para tratarem pacien-
tes sem conhecerem a doença”, apontou o 
responsável, cujo nome não é identificado 
pela Caixin.“E mesmo aqueles que adoece-
ram não puderam denunciar. Não puderam 
alertar os seus colegas e o público a tempo, 
apesar do sacrifício. Essa é a perda e a lição 
mais dolorosas”, disse.

Segundo apurou a revista, o hospital es-
tava sobrecarregado por pacientes com 
febre desde o início de janeiro. Vários fica-
ram ao cuidado de médicos não especiali-
zados em doenças contagiosas.

Os médicos citados pela Caixin culparam 
a administração de “incompetência”.

O chefe do Partido Comunista no hospi-
tal não tinha conhecimentos sobre doenças 
infeciosas e proibiu os médicos de divulga-
rem informações críticas para a saúde pú-
blica, apurou a revista.

Um documento interno do Hospital Cen-
tral obtido pela Caixin revelou ainda inter-
ferência direta das autoridades municipais 
de saúde de Wuhan, que tornou difícil para 
o hospital divulgar casos, sobretudo entre 
os dias 12 e 17 de janeiro passado, quando os 
quadros locais do Partido Comunista partici-
param nas reuniões do órgão legislativo local.

As novas revelações ilustram como as au-
toridades de Wuhan agiram para suprimir 
informações sobre a doença, que já causou 
4500 mortos e infetou mais de 124 mil pes-

soas numa centena de países e territórios.
Reportagens anteriormente publicadas 

pela Caixin apuraram como, em 30 de de-
zembro passado, Ai Fen, chefe do departa-
mento de emergência do Hospital Central, 
compartilhou as primeiras análises a pa-
cientes infetados com uma nova “doença 
misteriosa”, através do aplicativo de men-
sagens instantâneas WeChat, com amigos 
da faculdade e equipas médicas do hospital, 
alertando-os para que tivessem cuidado.

Na mesma noite, vários médicos em 
Wuhan, replicaram o aviso.

As mensagens circularam amplamente 
‘online’, mas várias pessoas, incluindo Li 
e outros dois médicos do hospital, foram 
posteriormente punidos pelas autoridades 
por “espalharem rumores”.

Ai Fen foi convocado pelos supervisores do 
hospital, em 2 de janeiro passado, e punido 
por instigar o pânico e “afetar o desenvolvi-
mento geral” de Wuhan, segundo a revista.

No dia seguinte, o Hospital Central pediu a 
todos os departamentos que vigiassem a equi-
pa de Ai e exigiu que não divulgassem “infor-
mações confidenciais” ao público, segundo 
uma gravação que vazou para o público.

O surto provocou forte descontenta-
mento popular na China, com as redes 
sociais do país a encherem-se críticas di-
retas ao regime e apelos por liberdade de 
expressão, num fenómeno inédito no país 
asiático, onde ativistas ou dissidentes são 
frequentemente condenados por “pertur-
bação da ordem pública” ou “subversão do 
poder do Estado”.
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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.

WITH VINCE NIGRO
SUNDAY AT 9:30PM

Vince Nigro, Armando Terra, Gary Manata 
and Shan Herzady (better known as Shan, the Watchfinder) 
every week they set out to search for lost treasures 
in the art of jewelery, collecting and watches.

We are peeling back on our famous corners series and giving you in-depth 
background and history on some interesting and well positioned corners 
in Toronto. Armando Terra and l will be riding with a crew and showing you 
firsthand images of what these corners look like today and how they were 
over 50 years ago. You can be the judge of whether these corners have 
changed in time or not. Check it out and bring yourself back in time.

Guerra

U.S. officials believe the rockets were fi-
red by an Iran-based militia

U.S. President Donald Trump has 
authorized the U.S. military to res-
pond to Wednesday’s (11) rocket 

attack in Iraq that killed two American 
troops and a British service member, the 
Pentagon said on Thursday (12).

Defence Secretary Mark Esper and Army 
Gen. Mark Milley, chairman of the Joint 
Chiefs of Staff, stopped short of blaming 
Iran-backed Kataib Hezbollah or naming 
any specific militia.

But they were clear that they believe 
Iran backed the fighters who carried out 
the attack, and warned that all options 
were on the table.

“I have spoken with the president. He’s 
given me the authority to do what we need 
to do, consistent with his guidance,” Esper 
told reporters at the Pentagon.

Asked if a U.S. response could include 
strikes inside Iran, Esper hinted that strikes 
against the militia itself were the priority.

“I’m not going to take any option off the 
table right now, but we are focused on the 
group — groups — that we believe perpe-
trated this in Iraq, as the immediate (fo-
cus),” he said.

Trump told reporters at the White 
House it was not “fully determined it was 
Iran” and declined to say what the Uni-
ted States might do.

“We’ll see what the response is,” he said.
The United States has repeatedly and 

publicly warned that killing Americans 
overseas constituted a red line that would 
trigger a U.S. response.

“We gotta hold the perpetrators accoun-
table. You don’t get to shoot at our bases 
and kill and wound Americans and get 
away with it,” Esper said.

Washington blamed Kataib Hezbollah 

for a strike in December that killed a U.S. 
contractor, leading to a cycle of tit-for-
-tat confrontations that culminated in 
January’s U.S. killing of top Iranian Gen. 
Qassem Soleimani and a retaliatory Iranian 
missile attack that left more than 100 U.S. 
troops with brain injuries.

In the latest attack, some 14 U.S.-led 

coalition personnel were wounded, inclu-
ding American, British, Polish and others. 
Private industry contractors were among 
the wounded. Milley said five of the wou-
nded were categorized as “urgent,” sug-
gesting serious injuries that could require 
rapid medical evacuation.
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A agência de notação financeira Fitch 
considerou que o surto do novo corona-
vírus aliado à descida dos preços do pe-
tróleo pode originar uma fuga de capitais 
de África, onde os governos enfrentam 
dificuldades económicas.

“O sentimento sombrio não afeta ape-
nas o financiamento nos mercados in-
ternacionais, também pode levar à saí-

da de investimentos e de capitais em locais 
onde há investimentos em moeda local”, 
disse o analista Mahmoud Harb à agência 
de informação financeira Bloomberg, no dia 
em que a agência de rating enviou um rela-
tório sobre os efeitos do surto e da descida 
dos preços do petróleo em África e no Mé-
dio Oriente.Os principais exportadores na 
África subsaariana (Nigéria e Angola) es-
tão especialmente vulneráveis, assinalou o 
analista, lembrando que o petróleo perdeu 
25% do valor na segunda-feira (9) depois 
de os principais produtores terem discor-
dado sobre cortes à produção para equili-
brar a redução da procura motivada pela 
propagação da Covid-19.

Os investidores estrangeiros já vende-
ram 1,2 mil milhões de dólares (1,05 mil 
milhões de euros) de títulos de dívida da 
África do Sul este mês, e ao contrário da 
crise de 2014, que empurrou os produto-
res de matérias-primas para uma recessão, 
agora os países africanos estão sem espaço 
para aumentar a despesa pública.

Para além da elevada dívida pública que 
afeta boa parte dos países africanos, os go-
vernos desta região “têm um limitado es-
paço orçamental e almofadas externas, no 
sentido em que não têm ativos disponíveis 

para usar de forma contracíclica, como 
grandes fundos soberanos bem apetrecha-
dos”, alertou Mahmoud Harb.

No relatório publicado, a Fitch, que na 
semana passada reduziu o ‘rating’ de An-
gola devido à descida de preços e produção 
de petróleo e ao aumento da dívida pública, 
escreve que “Angola tem pouca margem 
orçamental para resistir a um choque”.

“A descida da notação de Angola refle-
te o impacto da produção mais baixa de 
petróleo, com preços mais baratos, e uma 
queda maior que o antecipado do kwanza, 
o que aumentou os níveis de dívida públi-
ca e os custos de servir a dívida externa, 
ao passo que os níveis das reservas inter-
nacionais também caíram”, escreveram 
então os analistas.

No anúncio da semana passada, e que 
afundou a nota em território de não in-
vestimento, ou lixo, como é geralmente 
conhecido, a agência de ‘rating’ disse que 
“o progresso sólido nas reformas, no con-
texto do programa acordado com o Fun-
do Monetário Internacional (FMI), não foi 
suficiente para impedir a deterioração das 
finanças públicas, e apesar de estar previs-
to uma queda rápida da dívida pública ao 
abrigo do programa, os riscos [de a descida 
se concretizar] são elevados”.

No texto que acompanha o anúncio da 
decisão de ‘rating’, a Fitch escreveu que a 
dívida pública estava nos 81% no final de 
2018 e ultrapassou os 100% no final do ano 
passado, “muito acima da média de 56,2% 
dos países com a nota B”.

NM/MS

Surto e petróleo arriscam fuga 
de capitais da África subsaariana

Bruxelas propõe nova 
estratégia com África
A Comissão Europeia apresentou esta 
segunda-feira (9) a sua proposta para 
a nova estratégia com África, baseada 
numa cooperação reforçada nos domí-
nios da transição ecológica, transfor-
mação digital, crescimento sustentável 
e emprego, paz e governação, e migra-
ção e mobilidade.

A comunicação adotada pelo execu-
tivo comunitário, e apresentada 
em conferência de imprensa pelo 

vice-presidente e Alto-Representante da 
União Europeia (UE) para a Política Ex-
terna, Josep Borrell, e pela comissária res-
ponsável pelas Parcerias Internacionais, 
Juta Urpilainen, é o contributo do lado 
europeu para as negociações sobre a nova 
estratégia conjunta que deverá ser adota-
da na cimeira entre UE e União Africana 
prevista para outubro próximo.

“Esta é uma das mais importantes par-
cerias internacionais que vamos cons-
truir, senão a mais importante. E esta 
comunicação é um importante primeiro 
passo rumo a uma nova parceria com 
África. A partir de agora vamos dialo-
gar com os nossos parceiros africanos 
para definirmos prioridades conjuntas”, 
apontou Josep Borrell.

A proposta sugere que, entre essas 
prioridades, Europa e África maximizem 
os benefícios da transição ecológica e mi-
nimizem as ameaças para o ambiente, 
em plena conformidade com o Acordo de 
Paris, prevendo um aumento substancial 
dos investimentos sustentáveis em ter-
mos ambientais, sociais e financeiros que 
sejam resilientes perante os efeitos das 
alterações climáticas.

O documento defende a promoção de 
oportunidades de investimento inten-
sificando o recurso a mecanismos de fi-
nanciamento inovadores e o fomento da 
integração económica regional e conti-
nental, nomeadamente através do acor-
do que cria uma Zona de Comércio Livre 
Continental Africana.

Para a UE, será necessário “atrair in-
vestidores, apoiando os Estados africa-

nos na adoção de políticas e reformas 
regulamentares que melhorem o enqua-
dramento empresarial e o clima de in-
vestimento, incluindo condições de con-
corrência equitativas para as empresas”.

A proposta europeia sublinha também 
a necessidade de “melhorar rapidamen-
te a aprendizagem, os conhecimentos e 
as competências, as capacidades de in-
vestigação e inovação, especialmente 
para as mulheres e os jovens, proteger e 
melhorar os direitos sociais e erradicar o 
trabalho infantil”.

“A Estratégia com África que hoje 
apresentamos é o roteiro que nos per-
mitirá fazer avançar a nossa parceria 
para o patamar seguinte. África é o vi-
zinho e parceiro natural da União Eu-
ropeia. Juntos, podemos construir um 
futuro mais próspero, mais pacífico e 
mais sustentável para todos”, comen-
tou por seu turno a presidente da Co-
missão Europeia, Ursula von der Leyen, 
numa declaração divulgada por ocasião 
da apresentação da comunicação.

Já a comissária Urpilainen sustentou 
que, “com as cinco parcerias propostas”, 
África e Europa “irão, em conjunto, lide-
rar a transformação ecológica e digital, 
bem como promover investimentos e 
empregos sustentáveis”. “A minha prin-
cipal prioridade consiste doravante em 
assegurar que os jovens e as mulheres se 
apropriem da Estratégia com África, uma 
vez que responde às suas aspirações”, 
acrescentou.

Lembrando que a 27 de fevereiro, a Co-
missão Europeia e a Comissão da União 
Africana já mantiveram a sua décima 
reunião “entre Comissões”, em Adis 
Abeba, no decurso da qual discutiram a 
futura cooperação nos domínios acima 
referidos, Bruxelas aponta que “a reu-
nião ministerial UA-UE dos Ministros dos 
Negócios Estrangeiros de ambos os con-
tinentes, que terá lugar em maio, repre-
sentará outra importante oportunidade 
para consultar os parceiros africanos”.

NM/MS

Coronavírus: Homem que visitou Portugal 
entre os 13 casos na África do Sul
Homem de 40 anos, que passou por Por-
tugal, é caso confirmado na África do Sul.

O número de casos de covid-19 na 
África do Sul subiu para 13, entre eles 
um homem de 40 anos que regressou 

de Portugal, anunciou esta quarta-feira (11) 
em comunicado o ministro da Saúde, Zweli 
Mhize. O ministro indicou que as autorida-
des de saúde sul-africanas identificaram 
nos últimos dias seis novos casos de coro-
navírus no país, que foi atingido pela epi-
demia em 5 de março, através de um grupo 
de 10 pessoas que visitou Itália.

Dos primeiros sete que testaram positi-
vos, uma já recuperou da infecção, disse 
o governante.

Os novos casos de covid-19 na África do 
Sul localizam-se em Gauteng (quatro ca-
sos), província envolvente a Joanesburgo 
e Pretória; no KwaZulu-Natal (um) e no 
Cabo Ocidental (um), indica a nota divul-
gada na rede social Twitter.

O comunicado refere que o homem de 40 
anos que visitou Portugal, regressou à Áfri-
ca do Sul no passado sábado, 7 de março, 
sem especificar a sua nacionalidade.

Entre os novos casos confirmados na 
África do Sul, refere a mesma fonte, estão 
ainda uma mulher de 33 anos que esteve 
em Itália e voltou a 1 de março; um casal 
de 34 (homem) e 33 anos (mulher) que re-
gressou da Alemanha na passada segunda-
-feira, 9 de março; um homem de 57 anos 
que viajou pela Áustria e Itália tendo re-
gressado à África do Sul também em 9 de 
março e outro de 36 anos que visitou vá-
rios países, nomeadamente a Alemanha, 
Áustria, Suíça e Turquia antes de regressar 
em 9 de março à África do Sul.

As autoridades de Saúde realizaram até 
esta quarta-feira (11) 3642 testes de co-
vid-19, salienta-se na nota do Ministério de 
Saúde sul-africano.

PB/MS
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Se a crise provocada pela pandemia de 
covid-19 se estender até o terceiro trimes-
tre, o PIB (Produto Interno Bruto) do Bra-
sil deve crescer apenas 0,7% em 2020. A 
estimativa foi feita pelo UBS AG, que tam-
bém aposta em uma nova redução da taxa 
Selic - hoje em 4,25% ao ano - para 3%. 
A previsão anterior era de crescimento de 
2,1%. Agora, na melhor das hipóteses, o 
País deve crescer somente 1,3% neste 
ano, 0,2 ponto percentual acima do regis-
trado em 2019. A estimativa para 2021, po-
rém, passou de 2,8% para 3,2%.

Como justificativa para a redução, o 
UBS citou o fato de que novos ca-
sos de infecção por coronavírus têm 

sido registrados todos os dias no mundo 
todo, principalmente na Europa e nos Es-
tados Unidos, o que certamente balança-
rá as economias. Ao todo, o banco listou 
três cenários possíveis. O mais otimista, 

com crescimento de 1,3%, aconteceria se 
o surgimento de novos casos de covid-19 
ao redor do mundo fosse controlado “da-
qui a quatro a seis semanas”. A previsão 
intermediária espera um agravamento do 
surto, mas não a ponto de virar uma pan-
demia (como acabou acontecendo, após 
anúncio da OMS). Neste cenário, os países 
ainda enfrentariam perdas significativas, 
mas teriam se recuperado até o fim do pri-
meiro semestre. A estimativa mais pessi-
mista, que já considera a covid-19 como 
uma pandemia, é o que traria crescimento 
de apenas 0,7% para o Brasil. O UBS tam-
bém fez previsões para o crescimento de 
China, onde o surto começou, e Estados 
Unidos, principal potência econômica 
mundial. Para o primeiro, a estimativa 
passou de 5,4% em 2020 para 4,8%; a do 
segundo foi de 1,4% para 1,1%.

UOL/MS

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, 
está sob vigilância médica depois de o 
chefe da Secretaria Especial de Comu-
nicação da Presidência testar positivo 
para o novo coronavírus, informou esta 
quinta-feira (12) o Palácio do Planalto.

“O Serviço Médico da Presidência da 
República adotou todas as medidas 
preventivas necessárias para preser-

var a saúde do Presidente da República e de 
toda comitiva presidencial que o acompa-
nhou em recente viagem oficial aos Estados 
Unidos, bem como dos servidores do Palá-
cio do Planalto”, lê-se na nota.

O documento acrescentou que as medi-
das se justificam “porque um dos integran-
tes do grupo, o secretário de Comunicação 
da Presidência da República, Fábio Wajn-
garten, é portador do novo coronavírus”, 
confirmado “em contraprova já realizada”.

Wajngarten deverá cumprir todas as reco-

mendações médicas, em quarentena domi-
ciliar, e só regressará ao seu trabalho quando 
não houver risco de transmissão da doença.

A nota do Governo brasileiro conclui in-
formando que as autoridades dos Estados 
Unidos da América (EUA) já foram noticia-
das da ocorrência para que possam adotar as 
medidas cautelares necessárias.

A medida foi adotada porque o secretário 
de comunicação do Governo brasileiro esteve 
recentemente nos EUA numa viagem oficial.

Nessa viagem, realizada entre sábado (7) 
e terça-feira (10), Jair Bolsonaro foi acom-
panhado por Wajngarten e vários minis-
tros, que viajaram no avião oficial e partici-
param num jantar oferecido pela delegação 
do Presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, na Florida.

Jair Bolsonaro cancelou esta quinta-feira 
(12) uma viagem ao estado do Rio Grande do 
Norte, no nordeste do país.

Durante a visita a Miami, o Presidente 

participou de uma reunião com membros 
da comunidade brasileira residentes nos 
EUA, onde minimizou os riscos do novo 
coronavírus, em torno do qual afirmou 
que estava sendo gerada uma espécie de 
“ficção” e “ fantasia”, pela qual culpou 

parcialmente os ‘media’.
Até ao momento, foram confirmados 

quase 70 casos de Covid-19 no Brasil, sem 
qualquer morte, e existem quase mil pa-
cientes suspeitos de estarem infetados.
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Bolsonaro em vigilância médica 
após secretário testar positivo

Com pandemia, Brasil pode crescer 
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Portaria do Ministério da Saúde publica-
da nesta quinta (12) prevê que isolamen-
to pode ser recomendado por agente 
epidemiológico enquanto o caso estiver 
sendo investigado. Quem descumprir 
recomendações pode ser responsabili-
zado legalmente, segundo a pasta.

O Ministério da Saúde publicou, 
nesta quinta-feira (12), uma por-
taria que define como serão feitos 

o isolamento e a quarentena para enfren-
tar a pandemia do novo coronavírus (Sar-
s-Cov-2), causador da doença Covid-19.

O texto prevê que agentes de vigilância 
epidemiológica podem recomendar o iso-
lamento para pessoas que tiveram contato 
próximo com alguém infetado enquanto o 
caso delas estiver sendo investigado. A de-
cisão sobre manter em isolamento ou não 
uma pessoa que teve contato com alguém 
infetado ficará a cargo do profissional, se-
gundo afirmou o Ministério da Saúde.

Para Jean Gorinchteyn, infectologista 
do Instituto Emílio Ribas, em São Pau-
lo, a medida serve como precaução para 
evitar a propagação da Covid-19, que 
até quarta (11) tinha 52 casos confirma-
dos no Brasil, segundo a pasta.

“Pelo texto da portaria do Ministério 
da Saúde, pessoas que conviveram com 
casos suspeitos ou confirmados do novo 
coronavírus devem também ser manti-
das em isolamento, para evitar a propa-
gação da doença. É a medida mais pru-
dente”, afirma Gorinchteyn.

A portaria diz que quem descumprir 
as medidas de isolamento ou quarente-
na recomendadas será responsabilizado 

nos termos previstos na lei, mas não de-
talha a quais tipos de sanções essas pes-
soas podem ser submetidas. O Minis-
tério da Saúde afirmou que há previsão 
legal de pena de até três anos de prisão 
para o descumprimento.

Além da quarentena e do isolamento, a 
portaria define como será feita a realização 
compulsória de exames e tratamentos.

Todas essas medidas já estavam pre-
vistas como meios de enfrentamento do 
novo coronavírus na lei nº 13.979, que 
entrou em vigor em 6 de fevereiro, mas 
detalhes como o tempo de duração da 
quarentena e do isolamento ainda não 
haviam sido estabelecidos.

G1/MS

Pessoas que tiverem contato 
com infetados por coronavírus 
também podem ser colocadas 
em isolamento, define governo
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Keele & Wilson Kipling & Princess Margaret

77’ x 140’ lot 
Location! Move in, renovate or build your 
dream home in the heart of princess anne 
manor. A truly rare opportunity for contrac-
tors/investors. Large 1,800+sqft bungalow 
on the kingsway. Oversized living rm w/a 
stone fireplace & lots of light + a sep for-
mal dining rm. Heated tile flr & updated 
S.S appliances in the kitchen.

60’ x 100’ lot
Gorgeous newly renovated four bedroom 
home and fall in love. Fully renovated top 
to bottom custom kitchen with granite cou-
nter tops with s/s appliances, crown moul-
ding throughout, new windows, doors, roof, 
ac, furnace, above ground pool with built in 
bbq, master bedroom with 3pc ensuite and 
his and hers closet.

Parece que Benfica e F.C. Porto decidi-
ram ser “macaquinhos de imitação” um 
do outro nesta jornada: os encarnados 
começaram por empatar a uma bola na 
visita ao V. Setúbal e, mais tarde, o F.C. 
Porto iria replicar este resultado na rece-
ção ao Rio Ave. Estarão as duas equipas 
na disputa pelo segundo lugar?

Nem dois penáltis assinalados a fa-
vor da equipa de Bruno Lage foram 
suficientes para que o ex-líder do 

campeonato conseguisse sair de Setúbal 
com três pontos: a falta de intensidade nos 
primeiros 45 minutos jogados no Estádio 
do Bonfim aliada aos sucessivos erros do 
Benfica fazia com que os da casa apenas 
necessitassem de se manter bem organi-
zados defensivamente para não sofrerem 
golo. Quando o intervalo chegou, con-
tava-se apenas uma ocasião de golo para 
cada um dos lados. Bocejos não faltaram.

A segunda parte mostrou uma “cara” 
diferente: aos 46’, Zequinha colocou o 
esférico em Carlinhos que, já dentro da 
grande área benfiquista, dominou e rema-
tou de pé direito para o fundo das redes. 
Estava assim desfeito o nulo - situação 
que não se arrastou durante muito tempo, 
já que na marcação de um canto Semedo 
acerta com o cotovelo no rosto de Rúben 

Dias. Um lance bastante confuso, onde 
ficou por perceber esta atitude do central 
sadino, visto que a bola não ia para o local 
onde estes se encontravam. Mas adiante: 
grande penalidade marcada a favor do 
Benfica, que Pizzi converteu com êxito e 
que trouxe novo alento à equipa. Já com 
Rafa em campo por troca com Chiquinho, 
as águias voltaram a gritar golo, mas o 
lance foi invalidado por fora de jogo de Vi-
nícius. Pouco depois, tiveram nova opor-
tunidade de se colocarem em vantagem a 
partir da marca dos onze metros, depois 
de mão na bola de Artur Jorge num rema-
te de Grimaldo - acontece que o fantasma 
que tem vindo a assombrar Pizzi voltou, e 
o médio atirou ao lado. 

O resultado não se alterou até ao apito 
final e quando esse chegou os festejos ou-
viram-se… no Dragão! No entanto a festa 
foi feita cedo demais… é que os dragões 
também não foram além do empate frente 
aos vilacondenses, quebrando uma série 
de seis vitórias consecutivas azuis e bran-
cas no campeonato. 

Logo aos 5’, Corona cruza do lado direito 
do ataque portista, servindo Sérgio Olivei-
ra que, de cabeça, por pouco não inaugu-
rou o marcador - valeu Kieszek. O guar-
dião vilacondense voltou a negar o golo, 
aos 18’, num primeiro momento, a Dani-
lo - na recarga, Nakajima serve Mbemba, 
que não desperdiçou a oportunidade. 1-0 
no Dragão e “This Girl” nos altifalantes.

Porém, dois minutos após a primeira 
meia-hora de jogo, a equipa de Carlos Car-

valhal viria a anular a vantagem portista: 
Diogo Figueiras e Mehdi Taremi construíram 
uma boa jogada que acabou com o avançado 
iraniano a atirar rasteiro e a bater Marchesín. 

Taremi muito tem contribuído para o ci-
clo positivo que a equipa de Vila do Conde 
atravessa (são já nove jogos seguidos sem 
perder): Mehdi soma já oito golos marca-
dos na Liga, dois na Taça da Liga e um na 
Taça de Portugal. Não se espera, no entan-
to, que o internacional iraniano continue 
pelo Rio Ave além desta época.

Esta partida não terminou sem antes 
haver um lance polémico: aos 78’, Kies-
zek defende para a frente um remate de 
Sérgio Oliveira, trava a recarga de Soares 
mas não consegue evitar que a tentativa 
de Marega acabe no fundo das redes. Artur 
Soares Dias esperou (mais de seis minutos) 
pela confirmação do VAR, acabando por 
anular o tento por fora de jogo de Soares - 
por três centímetros, mais precisamente.

O terceiro classificado, o Braga, saiu 
vitorioso da receção ao Portimonense - 
Trincão (31’), Raúl Silva (45’) e Ricardo 
Horta 47’ marcaram pela (agora) equipa 
de  Custódio, enquanto Boa Morte reduziu 
pelos algarvios aos 90+4’.

Também o ex-treinador dos Guerrei-
ros do Minho, Rúben Amorim, se estreou 
a vencer ao comando dos leões: a joga-
dor contra apenas nove - expulsão de 
Rúben Macedo (11’) e Luiz Fernando (20’) 
- a equipa de Alvalade ainda tardou a che-
gar aos golos. O primeiro surgiu aos 62’, 
quando Wendel cruza para Sporar que, de 

cabeça, conseguiu finalmente derrubar a 
muralha avense. O segundo golo não tar-
dou a chegar: passados apenas cinco mi-
nutos, Afonso Figueiredo usa a mão para 
desviar um cruzamento de Jovane e Ma-
nuel Oliveira assinalou de imediato gran-
de penalidade. Vietto foi chamado à co-
brança e não vacilou, estabelecendo assim 
o resultado final desta partida jogada com 
muita calma e com boa gestão por parte 
dos leões (chegaram a ter cerca de 80% de 
posse de bola). Devagar se vai ao longe… 

O Tondela - Boavista e o Gil Vicente - San-
ta Clara acabaram ambos empatados a uma 
bola. Ronan marcou pelos beirões aos 25’ e 
Gustavo Dultanto, passados três minutos, 
pelos axadrezados. Já em Barcelos foi Kraev 
quem inaugurou o marcador aos 49’ e Thia-
go Santana restabeleceu a igualdade aos 74’.

Também empatado mas sem golos termi-
nou o Belenenses - Famalicão - equipas que 
ocupam o 13.º e 7.º lugar, respetivamente.

O Moreirense somou o sexto jogo sem 
perder - venceu, por 2-0, o Marítimo. Os 
golos foram apontados por Fábio Abreu, 
aos 26’, e Filipe Soares, aos 53’. 

Por fim, o Vitória de Guimarães foi ao 
Estádio da Capital do Móvel vencer os pa-
censes por 2-1. A equipa da casa até co-
meçou a vencer, com um tento de Hélder 
Ferreira aos 10’, mas os visitantes deram a 
volta com um bis de Teixeira aos 47’ e 66’. 
Os vimaranenses estão a apenas um ponto 
do quinto classificado, o Rio Ave, e rece-
bem, na próxima jornada, o Sporting.

Se ele fez, eu vou fazer igual!
Inês Barbosa
Opinião
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A Liga de Futebol Profissional vai parar os 
campeonatos profissionais, com efeitos já 
nos jogos deste fim de semana. Depois de 
se ter reunido na tarde de quinta-feira (12) 
com os médicos dos clubes, o organismo 
resolveu suspender o campeonato da Liga 
e da 2.ª Liga por tempo indeterminado. Em 
causa estão as implicações do novo coro-
navírus na saúde dos jogadores.

O organismo que tutela o futebol por-
tuguês já oficializou a suspensão 
dos campeonatos e anunciou a rea-

lização de reuniões da Comissão Perma-
nente de Calendário, de três em três dias, 
para que seja efetuado o ponto de situação 
da evolução da pandemia e das concretas 
medidas a adotar.

Da reunião resultou ainda a recomenda-
ção para a suspensão imediata dos treinos e 
que todos os agentes desportivos do futebol 
profissional adotem condutas de conten-
ção social, para que, rapidamente, se possa 
retomar a atividade desportiva normal.

JN/MS
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Liga pára os campeonatos 
profissionais de futebol

Triunfo na Mata Real (2-1) relança Vi-
tória na corrida pelos lugares de apu-
ramento para a Liga Europa. Paços 
ainda em zona perigosa.

No jogo que fechou a 24.ª jornada 
da Primeira Liga, disputado na 
noite do passado domingo (8), 

em Paços de Ferreira, a equipa da casa 
chegou ao intervalo a ganhar, com um 
remate de Hélder Ferreira.

No segundo tempo, a equipa minhota 
deu a volta ao marcador, com dois golos 
de João Carlos Teixeira.

O Vitória subiu ao sexto lugar, com os 
mesmos pontos do Famalicão (0-0 com 
o Belenenses), e relançou-se na corrida 
à Liga Europa, a um ponto do Rio Ave e 
a cinco do Sporting, que ocupa a última 
vaga de qualificação direta.

JN/MS

Guimarães vence em Paços de Ferreira

C
ré

di
to

s:
 D

R



MILÉNIO | DESPORTO 3513 a 19 de março de 2020www.mileniostadium.com

Viveiros Group
1325 St. Clair Ave W
Toronto

CalourA Bar & Grill
468 Rogers Rd
York

Alves Meats
157 MacNab St N
Hamilton

available at:

O Sp. Braga recebeu e venceu, na passada 
sexta-feira (6), o Portimonense, por 3-1, na 
abertura da 24.ª jornada da Liga portuguesa.

Trincão inaugurou o marcador aos 31 
minutos, com Raúl Silva a aumentar 
a vantagem minhota em cima do in-

tervalo.

Logo a abrir o segundo tempo, Ricardo 
Horta fez o terceiro golo dos da casa. Aos 83 
minutos, o Portimonense viu o VAR anular 
um golo a Vaz Tê, por fora de jogo.

Os algarvios reduziram no quarto minu-
to de descontos, por Aylton Boa-Morte.

JN/MS

O Sporting venceu, no passado domin-
go (8), o Desportivo das Aves, por 2-0. 
Na estreia de Rúben Amorim, os “leões” 
chegaram ao triunfo na segunda parte, 
frente a um adversário reduzido a nove 
jogadores desde os 20 minutos.

No Estádio José Alvalade, o Aves che-
gou ao intervalo reduzido a nove 
jogadores: Rúben Macedo (11 m) foi 

expulso com vermelho direto, por indica-
ção do VAR; e Luiz Fernandes (20 m) saiu 
de campo por acumulação de amarelos.

O esloveno Sporar inaugurou o marcador 
para o Sporting, aos 62 minutos de jogo, em 
Alvalade, após 45 minutos a zero na estreia 
de Rúben Amorim.

De penálti, Vietto fez o segundo golo do 
Sporting.

JN/MS

O F. C. Porto perdeu uma excelente opor-
tunidade para abrir o fosso para o se-
gundo classificado, o Benfica. Tal como 
o eterno rival umas horas antes, também 
os dragões empataram a uma bola, no 
passado sábado (7), na 24.ª jornada da 
Liga. Com estes resultados, azuis e bran-
cos e encarnados continuam separados 
por um ponto no topo da tabela.

O lance que colocou o F. C. Porto em 
vantagem no marcador começou 
num pontapé de canto de Sérgio 

Oliveira. O médio Danilo Pereira fez um 
primeiro cabeceamento, mas Kieszek de-
fendeu para os pés de Nakajima, que, por 
fim, serviu o defesa central. E está aberto 
o marcador no Dragão.

Nem 15 minutos durou a vantagem do F. 
C. Porto. O iraniano Mehdi Taremi, após 
jogada com Diogo Figueiras e perante a 

passividade de Iván Marcano, surgiu na 
cara de Marchesín e rematou para o fundo 
das redes. O jogo volta a estar empatado.

Aos 78 minutos, viveu-se um momento de 
grande polémica no Estádio do Dragão, com 
um golo anulado ao F. C. Porto, por um fora 
de jogo de três centímetros tirado a Soares. 
Foi no seguimento do remate do avançado 
brasileiro que Marega fez a bola passar a linha 
de golo e provocou uma explosão de alegria 
no Dragão. No entanto, por indicação do 
VAR, Artur Soares Dias assinalou a infração.

Até ao final, houve oportunidades nas 
duas balizas, mas nenhum remate a contar. 
O F. C. Porto partiu para este jogo com a cer-
teza de que um triunfo deixaria o Benfica a 
três pontos de distância, mas com o empate 
que se verificou no fim, os rivais continuam 
separados por apenas um ponto.

JN/MS
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Braga abre 24.ª jornada com 
vitória sobre o Portimonense

Sporting jogou 70 minutos contra nove 
e venceu Aves na estreia de Amorim

F. C. Porto “imita” Benfica 
e também empata

O Tondela e o Boavista empataram 
1-1, em jogo da 24.ª jornada da I Liga 
portuguesa de futebol, disputado no 
passado sábado (7), com os dois golos 
a serem marcados em apenas três mi-
nutos. Face a este resultado, as duas 
equipas interromperam as respetivas 
séries de três derrotas consecutivas.

O Tondela inaugurou o marcador 
aos 25 minutos, com Ronan a 
passar pelo guarda-redes Helton 

Leite e a rematar para a baliza deserta.
No entanto, apenas três minutos de-

pois, Dulanto empatou a partida, na se-
quência de um pontapé de canto.

Os dois primeiros momentos perigo-
sos do jogo surgiram aos 22 minutos, 
com a defesa de Cláudio Ramos num re-
mate ao poste direito de Gustavo Sauer, 
que foi seguido do remate de Richard 
Rodrigues que passou rente do poste es-
querdo de Helton Leite.

No decorrer da primeira parte, mais 
jogada no meio campo da equipa visi-

tante, foram vários os avanços à grande 
área com as linhas defensivas dos dois 
clubes a resolveram sem problema, ain-
da assim, Cláudio Ramos foi protagonis-
ta nas investidas axadrezadas.

As duas formações jogaram para mar-
car e aos 25 minutos é Ronan que inaugura 
o marcador para o Tondela, avançado que 
foi contratado no mercado de inverno.

Três minutos depois, aos 28, Dulanto 
faz a recarga com um remate cruzado, 
na sequência de um canto a favor do 
Boavista, e fez a igualdade na partida.

Na segunda parte o Boavista entrou 
com outra dinâmica e o jogo ficou mais 
equilibrado em agressividade e na busca 
pela vitória, num meio tempo que regis-
tou mais faltas e os dois cartões amare-
los da partida.

Com este resultado, Tondela e Boa-
vista conquistam um ponto cada um fi-
cando com 25 e 29, respetivamente, na 
classificação da I Liga de futebol.

JN/MS

Tondela e Boavista empatam a uma 
bola com dois golos em três minutos
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Vitória de Setúbal e Benfica defrontaram-
-se, no passado sábado (7), no Bonfim, 
em jogo da 24.ª jornada do campeonato 
nacional e empataram a uma bola. Os sa-
dinos ganharam vantagem por Carlinhos, 
já na etapa complementar, mas Pizzi em-
patou de penálti logo de seguida. O mé-
dio voltou depois à linha de 11 metros, 
mas desta feita nem na baliza acertou.

Ao intervalo, o Benfica tinha mais 
remates (7-1), muita mais posse 
de bola (62%-31%) e cantos (5-0), 

mas ainda não tinha conseguido bater o 
guardião dos sadinos. Uma das melhores 
oportunidades de golo até pertenceu ao V. 
Setúbal, quando Zequinha atirou ligeira-
mente ao lado.

Já no período de compensação do pri-
meiro tempo, Samaris assinou o lance de 
maior perigo dos encarnados. A bola não 

entrou por muito pouco.
Logo a abrir o segundo tempo, Carlinhos 

adiantou os sadinos no marcador, após 
cruzamento de Zequinha. A bola caiu entre 
Rúben Dias e Tomás Tavares, com o avan-
çado do V. Setúbal a rematar certeiro.

Ainda os sadinos estavam em festa, 
quando o árbitro assinalou penálti, por 
falta de Semedo sobre Rúben Dias. Dos 11 
metros, Pizzi não vacilou. Recorde-se que 
o médio internacional português havia fa-
lhado dois penáltis, na jornada anterior, 
frente ao Moreirense.

Aos 77 minutos, foi assinalada nova 
grande penalidade a favor do Benfica, mas 
desta feita Pizzi nem na baliza acertou. É o 
terceiro penálti falhado pelo médio em dois 
jogos consecutivos. Até ao fim, o Benfica 
continuou a atacar a baliza sadina, mas sem 
a eficácia desejada.

JN/MS

O Gil Vicente e o Santa Clara empataram 
no passado domingo (8) 1-1, em jogo 
da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de 
futebol, com ambos os golos a serem 
apontados na segunda parte da partida.

Kraev marcou o primeiro golo da 
partida para o Gil Vicente, aos 49 
minutos, com o brasileiro Thia-

go Santana a marcar o golo do empate do 
Santa Clara aos 74.

O Gil Vicente, que na última partida 
venceu o Boavista, é nono classificado no 
campeonato, com 30 pontos, os mesmos 
que o Santa Clara, que é 10.º, e que somou 
o terceiro jogo sem vencer.
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Pizzi falha penálti e o 
V. Setúbal-Benfica termina empatado

Gil Vicente e Santa Clara empatam 
com golos marcados na segunda parte

“Colchoneros” vencem em Inglaterra 
por 3-2 e festejam apuramento para 
os quartos de final da Champions. 
PSG também qualificado.

Após o triunfo da primeira mão (1-
0), o Atlético voltou a ganhar ao 
Liverpool, por 3-2, esta quarta-

-feira (11).
Em Anfield, o campeão de 2019 mar-

cou primeiro, com um remate do ho-
landês Wijnaldum, e atirou a decisão da 
eliminatória para o prolongamento.

O brasileiro Firmino fez o 2-0 para os 
“reds” e pôs as bancadas em delírio, só 
que a resposta do Atlético foi avassala-
dora. Marcos Llorente bisou e igualou 
a 2-2 e Morata ainda fez o 3-2 para os 
“colchoneros”, já no minuto 120.

Em Paris, entretanto, o PSG também 
se qualificou para os quartos de final. O 
campeão francês venceu o Dortmund, 
por 2-0 (Neymar e Bernat) e deu a volta 
à derrota da primeira mão, na Alema-
nha, por 2-1.

JN/MS

O Tottenham de José Mourinho, 
finalista vencido na Champions na 
última época, disse adeus esta terça-
feira (10) à liga milionária, dando con-
tinuidade ao ciclo negro. Atalanta 
segue em frente.

Depois da derrota (1-0) sofrida na 
primeira mão, em Inglaterra, a 
equipa de José Mourinho ficou 

pelo caminho nos oitavos de final da Liga 
dos Campeões, depois de um novo desai-
re frente ao Leipzig, desta vez por 3-0. Os 

spurs somam, assim, seis jogos consecu-
tivos sem vencer, tendo dito, neste ciclo, 
também adeus à Taça de Inglaterra. Com 
casa cheia, os alemães conseguiram feito 
inédito ao conseguir, pela primeira vez, 
um lugar nos oitavos.

A mesma proeza foi conseguida pelo 
italianos do Atalanta, mas com banca-
das vazias devido ao surto do coronaví-
rus. Ainda assim, venceu o Valência por 
4-3, depois de uma vitória da equipa 
italiana por 4-1 na primeira mão.s

JN/MS

Atlético de Madrid elimina Liverpool

Tottenham diz adeus à Champions 
após goleada e Atalanta faz história
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Um ex-defesa do Benfica, Sidnei, e um 
ex-atacante do F.C. Porto, Cristian Tel-
lo, marcaram os golos que derrotaram o 
Real Madrid.

No jogo que encerrou a 27.ª jorna-
da da liga espanhola, disputado na 
noite do passado domingo (8), em 

Sevilha, o Real Madrid, através de um pe-

nálti cobrado por Benzema, ainda neutra-
lizou o primeiro do Bétis, mas não pôde 
evitar a terceira derrota na liga espanhola.

Com a derrota, por 2-1, os “merengues” 
cederam o comando do campeonato e fi-
caram a dois pontos do Barcelona, que já 
tinha vencido a Real Sociedade, por 1-0, 
no sábado (7).

JN/MS

Hepcampeão bateu o Augsburgo (2-0) e 
mantém Dortmund e Leipzig para trás.

Com dois golos marcados já no se-
gundo tempo e com assinatura de 
Thomas Muller e de Leon Goretzka, 

o equipa de Munique bateu no passado do-

mingo (8) o 14.º classificado e somou a 17.ª 
vitória em 25 jornadas da Bundesliga.

A equipa da Baviera comanda a liga ale-
mã com 55 pontos, à frente do Dortmund 
(51) e do Leipzig (50).

JN/MS

Um clássico como nunca visto, num es-
tádio vazio, por causa do coronavírus, 
mas assistido pela TV em toda a aldeia 
global. Calcula-se que perto de mil mi-
lhões de adeptos viram os golos de 
Ramsey e de Dybala, com que a Juve ba-
teu o Inter (2-0), para manter a liderança 
da liga italiana.

Em Turim, trancas à porta no estádio 
da Juventus, por via das medidas de 
emergência adotadas para conten-

ção do Covid-19. Apenas os indispensá-
veis: jornalistas, polícias, bombeiros, mé-
dicos, treinadores e, claro, 22 jogadores, 
onze de cada lado, mais seis suplentes, 
que entraram no decurso do jogo da 26.ª 

jornada do calcio.
Cristiano Ronaldo ficou em branco, ao 

cabo de uma série de sete jogos sempre a 
marcar no campeonato. O português fi-
cou-se pelos 21 golos, mas fez a assistência 
para o primeiro da noite de domingo (8). O 
galês Ramsey agradeceu a oferta e abriu o 
marcador (55 m).

O argentino Paulo Dybala fez o definiti-
vo 2-0 (67 m).

Com este triunfo, a Juventus, octocam-
peã de Itália, lidera a Série A, com 63 pon-
tos, um à frente da Lazio. O Inter, terceiro, 
ficou-se a nove pontos da “Velha Senho-
ra” e já distante na luta pelo “scudetto”.

RTP/MS
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Bétis vence Real Madrid

Bayern sólido na liderança 
na Alemanha

Juventus bate Inter 
e segura comando da Serie A

A seleção portuguesa de futebol já 
não vai participar no torneio interna-
cional no Qatar, que estava marcado 
para o final deste mês, devido à pan-
demia de Covid-19.

“A decisão resultou da situação de 
emergência que se vive em todo o 
mundo provocada pela pandemia 

do Covid-19”, anunciou esta quarta-feira 
(11) a Federação Portuguesa de Futebol.

A equipa das quinas tinha jogos marca-
dos com a Bélgica, a 27, e com a Croácia, no 
dia 30, que estavam agendados para Doha, 
mas o torneio, que contava também com a 
Suíça, acabou por ser cancelado.

JN/MS

Pandemia cancela jogos da seleção 
portuguesa no Qatar
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Major League Soccer (MLS) has an-
nounced it will be suspending match 
play for 30 days, effective immediately 
in wake of the coronavirus outbreak.

In a statement released Thursday (12) 
the league said it will “communica-
te plans for the continuation of the 

2020 season” and other events “at the 
appropriate time.”

The league said it made its decision 
after conversation with the Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC), 
Public Health Agency of Canada (PHAC) 

and other health officials.
“We’d like to thank our fans for their 

continued support during this challen-
ging time,” said MLS commissioner Don 
Garber.

The announcements comes a day af-
ter the NBA announced its suspension of 
the 2020 season. 

Toronto FC players were already at 
BMO Field ready for practice when trai-
ning was cancelled Thursday (12). All 
players were then sent home.

Global News/MS

A tocha olímpica foi acesa, esta quin-
ta-feira (12), em Olímpia, às 12 horas 
locais (10 horas em Portugal contin-
ental), numa cerimónia sem público 
devido à pandemia do Covid-19, no 
mesmo dia em que a Grécia registou a 
primeira morte devido à doença.

No palco dos primeiros Jogos Olím-
picos da Antiguidade, a atriz Xan-
thi Georgiu, vestida de sacerdo-

tisa grega, acendeu a tocha da maneira 
tradicional, com os raios solares a pas-
sarem através de um espelho parabólico.

A tocha seguirá caminho até ao Japão, 
para a cerimónia de abertura dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, a 24 de julho.

Pela primeira vez desde 1984, a ceri-
mónia decorreu sem a presença de espe-
tadores, apenas com convidados, numa 
manhã de sol, com flores e pássaros.

Há 36 anos, a chama também foi acesa 
sem a presença de público, com a parte 
da organização grega a protestar em re-
lação às políticas de marketing para os 
Jogos de Los Angeles.

Desta vez, foi o Comité Olímpico In-
ternacional (COI) e o Comité grego a 
adotarem medidas drásticas, com o ob-

jetivo de minorar o impacto da pande-
mia do Covid-19, que na Grécia regista 
até ao momento 99 casos de infeção e 
uma morte, em Patras.

“Para a cerimónia tivemos de reduzir a 
participação, para proteção da saúde pú-
blica”, explicou durante o evento o pre-
sidente do Comité Olímpico da Grécia, 
Spyros Capralos, perspetivando uns “ex-
celentes Jogos” com a tradição, tecnologia 
e respeito pelo ambiente do povo japonês.

O início do percurso coube pela primeira 
vez a uma mulher, com a campeã olímpi-
ca de tiro Anna Korakaki a iniciar o trajeto, 
que na Grécia, berço dos Jogos Olímpicos, 
passará até 19 de março por 31 cidades e 15 
sítios de interesse arqueológico.

Entretanto, a organização dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio2020 
anunciou esta quinta-feira (12) que o 
primeiro evento desportivo será um jogo 
de softbol entre o Japão e a Austrália, a 
22 de julho, em Fukushima, ainda antes 
da cerimónia de abertura, a 24.

Será a primeira competição olímpica 
oficial dos Jogos de Tóquio2020, mas, 
depois, no mesmo dia decorrerão tam-
bém outros jogos do softbol.

Global News/MS

Coronavirus: 
MLS suspends season for 30 days

Tocha Olímpica 
acesa sem público presente
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ATLETISMO

Taça da Europa de Lançamentos 

A Taça da Europa de lançamentos, agendada para os dias 21 e 22 de março, em Leiria, 
foi adiada devido ao surto do Covid-19, anunciou a Associação Europeia de Atletismo. Na 
mesma nota, a Associação informa que um possível reagendamento da competição será 
discutido na reunião do comité executivo em 24 e 25 de março, em Lausana. 

Meia maratona de lisboa

A meia maratona de Lisboa, marcada para 22 de março, foi adiada na terça-feira (10) 
para 22 de setembro.

Campeonato da Europa de atletismo em pista coberta para veteranos
Este evento, previsto para decorrer em Braga, foi adiado para 2021.

RÂGUEBI

Europe Championship de râguebi

O jogo entre a Espanha e Portugal, da quinta e última jornada do Europe Championship 
de râguebi, agendado para 15 da março, em Madrid, será jogado à porta fechada.

VOLEIBOL

As federações portuguesas de basquetebol e de voleibol anunciaram que os jogos das 
principais competições seniores, em masculinos e femininos, vão ser disputados à porta 
fechada e que os dos escalões de formação foram suspensos.

PATINAGEM

A Federação Portuguesa de Patinagem determinou que os jogos dos campeonatos 
masculino e feminino de hóquei em patins tenham a lotação limitada a 50% da capa-
cidade dos pavilhões, com o máximo de 1000 pessoas por partida, entre espectadores 
e intervenientes.

CICLISMO

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC), José Cali-
xto, anunciou o cancelamento da Volta ao Alentejo em bicicleta, entre 18 e 22 de março.

BADMINTON

Os campeonatos internacionais de Portugal de badminton, que deveriam ser dispu-
tados entre 5 e 8 de março, nas Caldas da Rainha, foram cancelados três dias antes do 
seu início.

JUDO

A 4 de março, foi cancelada a Taça da Europa de judo de juniores, que deveria realizar-
-se em Coimbra.

GINÁSTICA

Federação de ginástica adia eventos marcados até 22 de março, afetando vários eventos 
gímnicos internacionais, incluindo os Nacionais de “teamgym”, em Lisboa, que iam de-
correr a 21 de março, e a etapa de Cantanhede da Taça do Mundo de Ginástica Aeróbica, 
marcada para 27 de março.

ANDEBOL

Federação de andebol suspende competições seniores nacionais, masculinas e femini-
nas, até 29 de março.

TÉNIS

O ATP anunciou que vai suspender os circuitos masculinos de ténis profissional por seis 
semanas devido ao surto do novo coronavírus. Os torneios Indian Wells, Miami, Houston, 
Marrakech, Monte Carlo, Barcelona e Budapeste já foram cancelados devido ao Covid-19.

TRIATLO

A Federação de Triatlo de Portugal (FTP) a “suspensão de toda a atividade” até 31 de 
março, “incluindo a participação em provas internacionais dos atletas da seleção nacio-
nal”. A FPT suspendeu ainda todas as atividades relativas ao alto rendimento, incluindo 
provas internacionais, estágios e todas as ações de formação nacionais e internacionais, 
bem como as ações internas, como assembleias gerais e reuniões.

GP

O Grande Prémio da Argentina, que deveria realizar-se entre 17 e 19 de abril, foi adiado 
para 20 e 22 de novembro. O adiamento desta prova levou a novo adiamento do Grande 
Prémio (GP) da Comunidade Valenciana, em Espanha, última etapa do Campeonato do 
Mundo, que ficou agendado para 29 de novembro.

O GP da Tailândia já tinha sido adiado para 4 de outubro, o que significa que a primeira cor-
rida do campeonato na categoria rainha acontecerá apenas no GP de Espanha, a 3 de maio.

HÓQUEI EM PATINS

A Federação Portuguesa de Patinagem (FPP) anunciou a suspensão de todos os cam-
peonatos nacionais seniores de hóquei em patins. Também as instalações federativas dei-
xam de realizar atendimento ao público, pedindo que todos os contactos “sejam realiza-
dos via e-mail ou telefone”.

Nos escalões de formação todas as atividades estão suspensas até 30 de abril, dos cam-
peonatos nacionais de sub-13 a sub-19 aos inter-regionais, adiados para 10 a 13 de junho 
em Bragança, mas também concentrações de treino e observação, entre outras.

SKATE, PATINAGEM DE VELOCIDADE E ARTÍSTICA

Estão suspensas até 30 de abril as principais atividades, com a Portugal International 
Cup de patinagem artística, marcada para 4 a 10 de maio, pendente de indicações da fe-
deração internacional.

CANOAGEM

A Federação Portuguesa de Canoagem (FPC) anunciou a “suspensão imediata” de to-
das as competições marcadas “até ao dia 29 de março”, devido à pandemia do Covid-19. 
A suspensão, que se estende a todas as competições sobre a égide da FPC, afeta vários 
eventos da modalidade, incluindo a jornada inaugural do campeonato nacional de kayak 
polo, o campeonato nacional de fundo, a Taça de Portugal de tripulações, o campeonato 
nacional de slalom e o campeonato nacional de canoagem de mar.

CICLISMO

Federação Portuguesa de Ciclismo suspendeu provas até 3 de abril, o que inclui a Clás-
sica da Arrábida, prova 1.2 do circuito mundial que estava marcada para domingo (15), 
entre outras.

C
ré

di
to

s:
 D

R

EFEITOS COVID-19
Modalidades suspensas ou canceladas



3913 a 19 de março de 2020www.mileniostadium.com MILÉNIO | DESPORTO

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

The National Hockey League has sus-
pended its 2019-20 season until fur-
ther notice in response to the novel 
coronavirus pandemic, the league an-
nounced on Thursday (12).

The NHL decision comes less than 24 
hours after the NBA suspended its 
schedule “until further notice” in 

the wake of its first player testing posi-
tive for COVID-19, the disease caused by 
the novel coronavirus.

The NBA cancelled a game in progress 
on Wednesday (11) night between the 
Oklahoma City Thunder and the Utah 
Jazz after Jazz centre Rudy Gobert tested 
positive for the virus.

The Toronto Raptors announced on 
Thursday (12) that players, coaches and 
travelling staff have been advised to go 
into self-isolation for the next two weeks.

“Out of an abundance of caution, 
members of the Raptors travelling party 
have been tested for the virus,” the team 
said in a statement.

Many NHL teams share their home 
arena with an NBA team, including the 

Toronto Maple Leafs and the Raptors.
It’s unclear when the NHL decided to 

suspend the season, but the announce-
ment came a few hours after the league 
told teams to cancel practices and mee-
tings.

“Given the uncertainty regarding next 
steps regarding the coronavirus, clubs 
are advised not to conduct morning 
skates or team meetings today,” the 
NHL’s public relations account tweeted 
on Thursday (12) morning.

The NHL’s move is one of several 
high-profile event cancellations across 
North America. A number of major con-
certs, conferences, political rallies, fes-
tivals and sporting events have been ni-
xed amid concerns that the virus might 
spread among large crowds of people.

Health officials in the U.S. and Cana-
da have recommended that people avoid 
large crowds and crowded spaces when 
possible.

An NHL arena can seat between 
15,000 and 21,000 fans, depending on 
the venue.

Global News/MS

NHL suspends its season amid 
coronavirus pandemic

A NBA suspendeu a temporada “até novo 
aviso” depois de um jogador dos Utah 
Jazz ter testado positivo ao novo corona-
vírus na quarta-feira.

A decisão surge apenas algumas ho-
ras depois da maioria dos proprie-
tários das equipas da liga estarem a 

ponderar a realização dos jogos nas arenas 
desportivas sem a presença de público.

Segundo a agência de notícias Associated 
Press, o jogador infetado é Rudy Gobert.

“O resultado do teste foi divulgado pou-
co antes da partida do jogo de hoje [quar-

ta-feira] à noite entre os [Utah] Jazz e os 
Oklahoma City Thunder na Chesapeake 
Energy Arena. Naquele momento, o jogo 
(...) foi cancelado. O jogador afetado não 
se encontrava na arena”, pode ler-se no 
comunicado da NBA.

“A NBA usará este hiato para deter-
minar os próximos passos para avançar 
em relação à pandemia do coronavírus”, 
acrescenta-se na mesma nota.

Os Estados Unidos registavam na quar-
ta-feira 38 mortos e mais de 1300 casos de 
infeção.

Global News/MS

NBA suspende jogos após jogador 
testar positivo ao coronavírus

C
ré

di
to

s:
 D

R

C
ré

di
to

s:
 D

R



A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA

domingo das 11h00 às 12h00

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

domingo das 09h30 às 10h30quinta das 19h00 às 21h00

domingo das 09h30 às 10h30

domingo das 12h00 às 13h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

domingo das 17h00 às 19h00

sexta das 18h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 17h00 às 21h00

segunda a sexta
das 21h00 à 01h00

terça das 17h00 às 18h00
sábado e domingo
das 13h00 às 17h00 sábado das 19h00 às 20h00 sábado das 20h00 às 21h00

domingo das 08h00 às 09h30

segunda a sexta
das 21h00 às 5h00



Visit www.183training.com
Click Member Login
Follow the steps for login
Member Number will be requiredTraining Centre

LOCAL 183

Skills Ontario is collaborating with Kick-
Ass Careers, Women in Renewable 
Energy (WiRE) and Women of Powerline 
Technicians (PLT) to strengthen efforts 
to promote career opportunities in the 
skilled trades and technologies.

“There are groups out there that are 
doing similar work and it made sense 
for us to try and co-ordinate and 

collaborate with them,” said Ian How-
croft, president of Skills Ontario. “Kick-
Ass Careers (founder) Jamie McMillan is 
an ironworker with a great story to tell 
and she has been part of ours for a long 
time. We thought, why don’t we formal-
ize that with her and what she is doing 
and tie together the outreach activities of 
both organizations. We did the same with 
Women in Renewable Energy and Women 
of Powerline Technicians.”

The groups will work collaboratively 
to co-ordinate and promote each other’s 
outreach and activities throughout the 
year to maximize synergies.

“We want to make sure that we are 

maximizing the work we are all doing,” 
explained Howcroft. “If we are going to 
have an event in an area of the province, 
we will invite other groups to come with 
us and if another group is having an event 
in another area, we hope that they will in-
vite us so that we are co-ordinating what 
we are doing and working more jointly.”

McMillan said it’s an opportunity to 
partner with like-minded organizations 
who share the same motivation and pas-
sion to engage, educate, encourage and 
support young women and their parents 
considering careers in these sectors.

“We are really helping support and pro-
mote each other,” McMillan said. ‘We have 
such aligned messages anyways so the fact 
that we are partnering with all these or-
ganizations, we are building a very strong 
force of really authentic skilled trades 
people. We have a similar motivation, we 
have the same ethical values and message 
that we want to get across to students.”

McMillan has been involved with Skills 
Ontario since 2007 and said it’s what got 

her interested in mentoring.
“One of the great opportunities they have 

offered to us is to include our ambassadors as 
more of a voice through their organization,” 
said McMillan. “They are really working 
with us to help us build up our team and give 
them opportunities to participate at events 
as mentors, speakers, panellists… It gives 
them an opportunity to come out of their 
shell and also help others in return.”

Skills Ontario is also welcoming other 
like-minded groups to join the collaboration.

“These are the first three that signed up 
but we are looking for others that can join 
our coalition,” said Howcroft.

Skills Ontario provides several work-
shops throughout the year such as the 
Young Women’s Career Exploration Events 
and the Young Women’s Conference, 
which is hosted in conjunction with the 
annual Skills Ontario Competition in May.

“We get about 2,000 young women 
come out to that and learn about trade 
opportunities, careers in skills and tech-
nology, they get to meet mentors, they get 

to see the booths and what good oppor-
tunities are all about and they get to hear 
from keynote speakers,” said Howcroft.

“We have a panel of women and young 
women who have successfully pursued 
that career so they can learn from what 
others have done.”

Howcroft pointed out there is a signifi-
cant skills shortage and young women 
aren’t pursuing these types of careers to 
the extent that young men are.

“There is a huge opportunity for girls 
and young women to find out about that 
and pursue a career that they might not 
have been aware of but might find that 
they have a passion for or an interest in,” 
said Howcroft.

“What we are trying to do from the very 
early ages is to make sure girls and young 
women have a better understanding of 
what the opportunities are, what they 
should be doing to go in that direction, if 
that’s where their interests lie, and help-
ing them to get there.”

Angela Gismondi , DCN
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Skills Ontario, women’s trades groups join forces
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camoestv.com
Bell TV 583
Bell Fibe 235 e 1235 Shaw 646Rogers Digital 129

Rogers Cabo 12
/camoestvofficial

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

Assinalamos o Dia Internacional da Mulher
no almoço da FPCBP

Esta semana:

Celebramos com glamour
na 2ª Gala da Mulher em Bradford

 Discutimos os temas da atualidade no Roundtable

Visitamos o Festival Art
And Science Exhibition

Apreciamos a música no concerto
intimista de Tim em Toronto

E assistimos ao documentário Pedro da Silva,
o primeiro carteiro do Canadá - de Bill Moniz

Ramazzotti 
An Italian Night in Toronto
Eros Ramazzotti was at Scotiabank Are-
na on Saturday March 7th for his only 
concert in Toronto this year. This was 
a rescheduled concert from June 6th, 
2019, which was postponed due to Eros 
undergoing a personal illness. Ramaz-
zotti embarked on The Vita Ce N’e World 
Tour to promote his 2018 studio album of 
the same name.

His set was approximately 120 minu-
tes, which more than made up for 
no opening act. Ramazzotti capti-

vated an audience filled with people of all 
ages. One young fan proudly announced 

from her seat that it was her birthday. Ear-
lier in the day, she took to Instagram to tell 
Ramazzotti himself by leaving a comment 
on his most recent post. That boldness paid 
off and she received backstage passes for 
her and her family to meet him before the 
show. Another fan recalled seeing him back 
in the 80s at the Bandshell down at the Ca-
nadian Exhibition Place. She said this was 
her fourth Eros concert and he still lives up 
to the hype from that very first show. 

This time was different as Ramazzotti 
was promoting his new album. Hardco-
re fans knew the words to his new songs, 

however most of the audience appeared to 
be sitting and enjoying his performance. 
His biggest hits, Cosas De La Vida and Piu 
bella Cosa, were his encore performances 
to close out the show. These got everyone 
standing and singing along to his words. 

At 56, Ramazzotti still engages in diffe-
rent theatrics onstage. From lying down 
on the stage stairs, to walking through the 
audience at a time when everyone is pa-
ranoid about spreading germs, to kicking 
around a soccer ball on stage, he creates a 
performance that fits his persona. He also 
took a few moments during the show to 

play a video about saving our oceans. He 
stressed the importance of eliminating 
plastics and being more conscientious to 
our marine ecosystems.  

Fortunately, Toronto fans got to see the 
long-awaited performance. Ramazzotti 
announced this week that due to the on-
going Coronavirus and the challenges fa-
ced in Italy, he will be postponing the re-
mainder of his North and South American 
tour once again.

Laura & Teresa Nigro/MS
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Daniel Bastos
Opinião

Rádio Alfa a emissora dos portugueses em Paris

No ar desde 5 de outubro de 1987, a Rá-
dio Alfa, uma estação de rádio lusófona 
situada em Paris e dirigida à comunida-
de portuguesa em França, a maior co-
munidade de portugueses no estrangei-
ro, desempenha um papel fundamental 
na manutenção e promoção da identi-
dade lusa em terras gaulesas. 

Localizada atualmente em Créteil, é 
consensualmente reconhecida como 
a emissora mais popular dos portu-

gueses em Paris, para o que muito contri-
bui o facto de ser a única rádio da comuni-
dade portuguesa que abrange a região de 
França, 24 horas por dia. 

Se tivermos em linha de conta que os 
dados mais recentes apontam para que 
vivam em França mais de meio milhão 
de portugueses e que, se considerarmos 
a comunidade contando com os descen-
dentes de segunda e terceira geração, 
o número sobe para quase um milhão e 
meio, elevando-a assim à maior comuni-
dade estrangeira a viver em França, per-
cebe-se que a Rádio Alfa além de emitir 
para um enorme auditório, constitui-se 
como a voz de intervenção da comunida-
de portuguesa na Cidade Luz.   

Enquanto palco privilegiado de inter-
venção, a grelha da estação emite pro-
gramas que dedicam espaços à resolução 
de problemas, à promoção da música, 
cultura e língua portuguesa, à divulgação 
das atividades realizadas pelo meio asso-
ciativo e à difusão de notícias que visam a 
informação junto da comunidade portu-
guesa em França. 

Como sustenta Carla Laureano, na tese 
A rádio Alfa e a comunidade portuguesa 
em França: estudo de caso sobre a relação 
entre média e identidades, a emissora ao 
desempenhar um papel importante jun-
to da comunidade portuguesa em terras 
gaulesas, impulsiona a “partilha de uma 
identidade cultural portuguesa entre os 

emigrantes”. Particularmente junto da 
primeira geração, uma geração que se en-
contra intimamente ligada à Rádio Alfa, 
pelo que a emissora deve ter como uma 
das prioridades e desafios para o futuro 
a sua interligação com os lusodescen-
dentes, de modo a conseguir “fazer um 
cruzamento de culturas e tentar direccio-
nar-se para as diferentes expectativas dos 
seus diferentes ouvintes”.

No passado, e sobretudo no presente e no 
futuro, a Rádio Alfa continuará a ser a ante-
na da comunidade portuguesa em Paris, ou 
como salientou o Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, no 30.º aniver-
sário da estação, a “ Rádio Alfa é Portugal”.

Música, nostalgia, alegria 
e solidariedade no mesmo palco

O MDC Media Group uniu-se a Tim e à 
comunidade para viver momentos mu-
sicais incríveis e ajudar a pequena Eva 
Batista que foi diagnosticada com atrofia 
muscular espinhal do tipo 1.

O vocalista da popular banda portu-
guesa de rock Xutos & Pontapés es-
teve em Toronto para atuar no Sony 

Sound Stage. Num concerto intimista, a 
plateia viveu momentos musicais super bri-
lhantes, conheceu as músicas novas de Tim 
e também recordou alguns dos grandes êxi-
tos, clássicos da banda.

Quem abriu o concerto foi o artista Pe-
ter Serrado, acompanhado por Reno Silva, 
numa apresentação em acústico.

Falando ao jornal Milénio Stadium, Tim 
mostrou o seu amor pela cidade de Toron-
to e o carinho pela comunidade - “foi uma 
noite fantástica com a comunidade unida 
em torno de uma causa... Gosto de estar 
em Toronto, gosto da forma como a comu-
nidade me tem recebido por estes longos 
anos e agradeço pelo apoio da MDC e da co-
munidade no Canadá.” 

Esta iniciativa solidária foi organiza-

da pela MDC Media Group, presidido por 
Manuel DaCosta que nos falou da união na 
comunidade e da apresentação do Tim em 
palco: “a música é um meio de unir pes-
soas, comunidades e é uma forma de passar 
uma mensagem tal e qual o Tim o fez”.

Também ouvimos o vice-presidente da 
MDC Media Group, José Maria Eustáquio, 
que realçou a importância do evento, a 
capacidade da comunidade se juntar em 
momentos difíceis e o apoio aos eventos 
comunitários. 

Recorde-se que uma parte das receitas 

arrecadadas será reverterá a favor da bebé 
Eva Batista, através da campanha ForEva 
Strong. Ricardo Batista, pai da pequena 
Eva, agradeceu pelo apoio da comunidade 
até ao momento: “é incrível o que a comu-
nidade tem feito, agradecemos à MDC, ao 
Tim e a todos que estão ajudar-nos e espe-
ro que também ajudem outras crianças na 
mesma situação” .

Assim foi o concerto intimista com Tim 
em Toronto.

Francisco Pegado/MS
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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

Existem umas novas lentes de contacto que podem ajudar as pessoas com dal-
tonismo a restaurar deficiência de contraste e melhorar a perceção das cores, de 
acordo com investigadores da Tel Aviv University, em Israel.

A pesquisa, publicada no Optics Letter da revista The Optical Society, envolveu a in-
corporação de dispositivos óticos superfinos chamados metas superfícies em lentes de 
contato para corrigir o daltonismo.
Estas lentes de contacto podem ser uma solução conveniente e confortável para pessoas 
com daltonismo, segundo os investigadores. O método usado pode, eventualmente, 
ser melhor desenvolvido para atender outros tipos de daltonismo, bem como outros 
distúrbios oculares.
“Os óculos baseados neste conceito de correção estão disponíveis comercialmente, no 
entanto, são significativamente mais volumosos do que as lentes de contacto”, disse 
Sharon Karepov, membro da equipa de pesquisa, em comunicado. “Como o elemento 
ótico proposto é ultrafino e pode ser incorporado a qualquer lente de contacto rígida, 
tanto a deuteranomalia quanto outros distúrbios da visão, como erros de refração, po-
dem ser tratados numa única lente de contato”.
No entanto, os investigadores esclarecem que estas lentes precisarão passar por testes 
clínicos antes de chegarem ao mercado.

Um paciente diagnosticado com uma cegueira de origem genética teve os seus ge-
nes “editados” através da técnica CRISPR-Cas9 com o objetivo de reverter o proble-
ma. O procedimento ocorreu no Instituto de Olhos Casey da Universidade de Saúde 
e Ciências de Oregon — em Portland, nos EUA — e será necessário aguardar cerca 
de um mês para os especialistas conseguirem determinar se o tratamento obteve 
o resultado esperado. No entanto, todos estão bastante otimistas, já que existem 
planos de testar o método em pelo menos 18 pacientes com o mesmo problema.

O problema de visão tratado por meio da edição genética é conhecido como Amaurose 
Congénita de Leber e é causado por uma mutação que impede o organismo de produ-
zir uma proteína que permite que os estímulos luminosos cheguem aos olhos e sejam 
convertidos em sinais enviados ao cérebro. Aqueles que são afetados por essa condição 
costumam nascer com pouquíssima visão e perder o pouco que têm ainda nos primeiros 
anos de vida, uma vez que essa disfunção ainda não tem cura.
Durante o tratamento do paciente em questão — sobre o qual não foram divulgadas 
quaisquer informações, nem a data na qual o procedimento aconteceu —, o indivíduo 
recebeu anestesia geral e, em seguida, três gotas de um líquido que continha as fer-
ramentas necessárias à edição genética, isto é, os genes que devem substituir os que 
sofreram a mutação no interior das células do paciente.
A grande novidade desse procedimento é que, em vez de coletar células do paciente, 
editá-las em laboratório e reintroduzi-las no seu organismo, tudo foi feito diretamente 
nos seus olhos. Para isso, os especialistas aplicaram os genes necessários à correção do 
problema próximo às células fotorreceptoras com a ajuda de um tubo da espessura de 
um fio de cabelo, o qual foi inserido logo abaixo da sua retina. A ideia foi de “recortar” e 
“apagar” o “bocado de ADN” no qual se encontra a mutação, depois “colar” ali os genes 
certos e esperar que tudo se conecte e a Amaurose seja corrigida.
A CRISPR-Cas9 é considerada como uma terapia genética mais versátil, fácil de pôr em 
prática e efetiva do que outros métodos; nesse sentido, avançar com o seu desenvolvi-
mento pode levar à descoberta de curas para incontáveis problemas de saúde.
Vamos esperar que sim!

DALTONISMO

CRISPR
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“Medo de Sentir”, interpretado por Elisa, é o 
tema vencedor do Festival da Canção 2020. 
A final do concurso da RTP1 aconteceu no 
passado sábado (7), no Coliseu Comendador 
Rondão Almeida, em Elvas.
A música eleita é assinada por Marta Carva-
lho e irá representar Portugal no Festival da 
Eurovisão da Canção, em maio, em Roter-
dão, nos Países Baixos. 
Bárbara Tinoco ficou em segundo lugar, en-
quanto Filipe Sambado conseguiu o terceiro 
lugar no pódio desta competição musical. 

Daniel Craig foi recentemente um dos con-
vidados do programa “Saturday Nigh Live” e 
acabou por fazer revelações sobre o futuro da 
saga 007. O ator confirmou que “No Time to 
Die”, que tem estreia marcada para novem-
bro, será o último filme em que interpretará 
o papel de James Bond. “Este próximo filme 
do James Bond vai ser o meu último, mas vai 
ser um dos melhores”, afirmou.
Recorde-se que “No Time To Die”, 25º filme 
da saga, é o quinto protagonizado por Da-
niel Craig. O ator entrou ainda em ‘Casino 
Royale’ (2006), ‘Quantum of Solace’ (2008), 
‘Skyfall’ (2012) e ‘Spectre’ (2015).

Madalena Brandão vai casar-se com o com-
panheiro de há já vários anos, João Correia 
Pereira. A atriz partilhou esta segunda-fei-
ra (9), algumas fotografias na sua conta no 
Instagram, exibindo o anel de noivado.
“Em Roma acontecem coisas surpreen-
dentes. I Said Yes!!! Como é óbvio! Ele é só 
o mais bonito do mundo!”, escreveu Ma-
dalena, na legenda das imagens. 
De recordar que o casal tem já dois filhos em 
comum, Duarte, de oito anos, e José, de dois.

Cristiano Ronaldo regressou à Ma-
deira na madrugada desta segunda-
-feira (9), com Georgina, os filhos 
Cristianinho, Eva, Mateo e Alana, 
além de duas amas. Depois da vi-
tória por 2-0 da Juventus na par-
tida com o Inter de Milão, na noite 
do passado domingo (8), o jogador 
viajou no seu jato particular.
Ronaldo retornou para apoiar a 
mãe, Dolores Aveiro, que na se-
gunda-feira (9) foi transferida para 
o Hospital Particular da Madeira, 
depois de, num primeiro momen-
to, ter sido internada no Hospital 
Dr. Nélio Mendonça na sequência 
de um AVC isquémico. A matriar-
ca do clã Aveiro pode ter alta ainda 
nesta semana.
Dolores sofreu um AVC no início do 
mês, dia 3. No mesmo dia, o craque 
português esteva na Madeira, com 
Georgina e Cristianinho, para acom-
panhar a situação, mas voltou a Itália 
para os treinos e o jogo da Juventus.

GRÁVIDA 
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FESTIVAL DA CANÇÃO

BOND, JAMES BOND  

NOIVA! 
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RECUPERAÇÃO

O ator Orlando Bloom usou as redes sociais no 
domingo (8), para partilhar uma fotografia da na-
morada, Katy Perry, grávida. “Meus bebés a flo-
rescer”, escreveu na legenda. Esta foi a primeira 
publicação do ator desde o anúncio de gravidez 
da cantora, na última quinta-feira, dia 5. Com um 
look colorido, Katy exibiu a barriguinha de seis 
meses num evento em Melbourne, na Austrália.
A cantora publicou algumas fotografias da mesma 
ocasião, que foi a primeira aparição pública desde 
a revelação. Este será o primeiro filho de Katy, de 
35 anos, e o segundo de Orlando Bloom. O ator, de 
43 anos, é pai de Flynn, de nove anos, fruto do seu 
casamento com a modelo Miranda Kerr.
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Natalia, a filha mais velha de Kobe Bryant e Vanessa, posou ao pé de um mural com a imagem do basquetebolista e da irmã 
Gianna. A fotografia foi partilhada pela mãe, no Instagram. “Os meus amores”, escreveu na legenda. Vanessa também 
trocou a imagem do perfil da conta por uma em que aparece com as filhas a posar ao pé do mesmo mural.
Kobe e Vanessa tiveram quatro filhas em comum: Natalia, de 17 anos, Bianka, de três anos, Capri, de oito meses e Gianna 
(Gigi), de 13 anos. O jogador e a filha Gigi morreram num acidente de helicóptero em Calabasas, Los Angeles, no passado 
dia 26 de janeiro. B
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Já deu por si a pensar naquelas pessoas que parecem ter uma energia inesgotável? 
Sim, aqueles “super-heróis” que se levantam antes do sol nascer, que preparam a 
marmita para o dia, vão treinar, arranjam-se, vão trabalhar e continuam cheios de 
energia depois de tudo isto… Cansa só de pensar, não? Bem, todo este esforço 
parece sobre-humano mas, na realidade, depende muito, senão totalmente, de mu-
danças de hábitos. É fazer um verdadeiro braço de ferro com a preguiça, sabendo 
que teremos que ser sempre nós os vencedores.

Deitar cedo e cedo erguer, dá saúde, faz crescer… e não só! Afinal, as “morning persons” 
possuem alguns traços característicos, como são exemplo uma maior felicidade, proati-
vidade, energia, autodisciplina, menos tendência para andarem “stressados”, são mais 
imunes às doenças e apresentam ainda uma maior produtividade e eficiência nas tarefas 
que executam no dia a dia! 
Já está mais convencido? Quer algumas dicas para se juntar a este grupo? Acredite que são 
bem simples. As suas manhãs deixarão de ser um pesadelo num abrir e fechar de olhos!

Acorde com a luz solar

Segundo Kristin Eckel-Mahan, professora na Universidade do Texas, os principais fatores 
que afetam o nosso horário natural de sono são a idade, a genética e a luz e, naturalmente, 
apenas podemos exercer influência sobre um deles. Assim, a melhor maneira de mudar-
mos gradualmente o nosso cronotipo e passarmos a acordar naturalmente é através da 
exposição à luz solar - o nosso corpo está preparado para dormir e acordar conforme a 
mesma. Para além de ser o nosso melhor despertador, o Sol da manhã também estimula 
a produção de melatonina.

Dê tempo ao tempo… e a si mesmo!

O conselho é de que coloque o seu despertador a tocar com, pelo menos, duas horas de 
antecedência face à hora em que deve estar no emprego ou em qualquer outro compro-
misso. Sabendo que a pressa é a maior inimiga da perfeição, o melhor mesmo é fazer as 
coisas com toda a calma para não começarmos o dia stressados e arrastarmos esse estado 
de espírito até ao final do dia!

Mexa-se!

Se se mexer, o mau humor vai com certeza desaparecer!  A prática de exercício físico pela 
manhã vai aumentar os níveis de adrenalina no sangue, o que melhorará o nosso “mood”. 
Para além disso, a atividade física reduz a nossa pressão arterial, diminui o stress e a ansie-
dade, ajuda-nos a regular o apetite e a controlar o peso e ainda nos ajuda a dormir melhor 
à noite! E se “despachar” esta tarefa logo de manhã, não terá de se preocupar com isso ao 
final do dia e ainda fica com mais tempo para outros compromissos. Só coisas boas!

A importância de um bom pequeno-almoço

Esta é uma das refeições mais importantes e da qual nunca devemos descurar. Deve ser 
rica em nutrientes, numa combinação de hidratos de carbono, proteína, fibras e vita-
minas, para que possamos enfrentar o dia com muita energia, boa disposição, melhor 
concentração e desempenho e também para que consigamos controlar melhor a fome.

A motivação e a recompensa

Encontre um motivo para querer que esta mudança tenha sucesso: para mudar hábitos, 
para ter mais tempo para si, para seguir o exemplo de alguém… O importante é que essa seja 
uma motivação forte o suficiente para não o deixar desistir! As recompensas são também 
uma excelente “palmadinha nos ombros” - meditar ou ouvir a sua música favorita logo 
ao acordar são uma excelente forma de deixar de pensar que acordar cedo é um pesadelo!

Inês Barbosa/MS
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Rise and shine!
Dicas para se tornar 
numa “morning person”

No Body & Soul ajudamo-lo a cuidar do seu bem-estar, promovendo 
hábitos saudáveis e respeitando o ambiente que nos rodeia.

Está com as energias em baixo depois de um inverno longo e 
cinzento? Esta semana no Body&Soul vamos seguir alguns 
passos fáceis que vão refrescar o seu corpo e mente para entrar 
na primavera com alto astral! Vamos ainda viajar pelo mundo
 da enologia numa visita às caves de São João, conhecer as dicas 
de saúde do Dr. Túlio Sperb e finalizamos com a nossa sugestão 
musical para adicionar à sua playlist zen.

DOMINGO ÀS 16H 
COM TELMA PINGUELO

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.
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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

Vulgarmente existe a ideia que sem oxigé-
nio não haveria vida. Nada mais incorreto. 
A ciência leva-nos a verificar o contrário 
e até a perceber que os primeiros seres 
vivos no nosso planeta eram anaeróbicos.

Outra ideia comum é que os seres 
anaeróbicos são microscópicos, a 
exemplo de bactérias e vírus. Outra 

incorreção… a vulgar serradela (em inglês 
“ragworm”) usada como isco na pesca, é 
um desses seres que não necessita de oxi-
génio para viver. Estes animais anelídeos 
fazem parte da classe dos poliquetas que 
tem mais de 11.700 espécies.

Basicamente os seres anaeróbios divi-
dem-se em três grandes grupos: os que 
conseguem viver sem oxigénio, mas que o 
toleram, aqueles para os quais o oxigénio é 

letal e os que conseguem viver sem ele, mas 
aquando da sua presença o utilizam. Existem 
diversos organismos que fazem parte destes 
três grupos: desde leveduras, moluscos, fun-
gos, bactérias e os já referidos animais.

Respiração anaeróbia é o processo meta-
bólico celular em ambientes onde está ausen-
te o oxigénio. Estes organismos conseguem 
energia realizando a degradação parcial (in-
completa) de moléculas orgânicas tendo, no 
entanto, um resultado de rendimento ener-
gético menor que num processo aeróbio.

A principal forma de respiração anaeró-
bia, para produção de ATP, acontece por 
fermentação. De início, o planeta Terra 
não possuía a quantidade de oxigénio dos 
nossos dias e os pioneiros utilizavam com-
postos como o sulfato, nitratos e carbona-
tos. Através da respiração (anaeróbia neste 
caso) e da fotossíntese, estes organismos 
conseguem armazenar energia através de 
uma molécula de nome ATP (adenosina 
trifosfato) para consumo imediato. Este 
processo é conhecido de todos – a fermen-
tação. O pão, a cerveja, o vinho, o queijo, 
são alimentos milenares que se baseiam no 

crescimento de organismos anaeróbios.
A origem da vida na Terra, há quatro mil 

milhões de anos, foi anaeróbia e durante 
1,55 mil milhões de anos assim se mante-
ve, ou seja quase 40% do tempo em que 
existiu vida neste fantástico planeta. Toda 
a vida neste planeta descende dos seres 
pioneiros unicelulares, procariontes e eu-
cariontes. Estes seres são os mais velhos 
habitantes desta casa viajante no espaço.

Uma das mais importantes funções dos 
organismos anaeróbios é a decomposição 
e reciclagem de matéria orgânica, tanto na 
natureza como utilizados pelo Homem no 
tratamento de esgotos. Esta forma de trata-
mento de esgotos é mais vantajosa do que a 
aeróbia porque permite recuperar mais nu-
trientes que depois podem ser utilizados na 
fertilização de terrenos agrícolas.

Descendentes dos primeiros seres anaeró-
bios vivem ainda dentro de nós, nos nossos 
intestinos por exemplo, sendo cruciais ao 
funcionamento do nosso sistema digestivo.

Considerar a vida como absolutamente 
dependente do oxigénio é um erro, assim 
como será um erro procurar encontrar 

oxigénio noutros planetas na expetativa de 
encontrar vida.

Os mais antigos habitantes da Terra e que 
ainda se mantêm nas bases do seu funcio-
namento são anaeróbios, devemos-lhes a 
nossa existência, na sequência da evolução 
destes organismos e na necessidade de ob-
tenção de energia. A primeira fotossíntese 
era consumidora de sulfureto de hidrogé-
nio, processo que resultava na libertação 
de enxofre, e  durou cerca de três mil mi-
lhões de anos, seguindo-se uma evolução 
para uma fotossíntese consumidora de água 
o que levou a que o subproduto dessa ação 
fosse o oxigénio, abrindo caminho à atmos-
fera de que dependem hoje todos os grandes 
seres aeróbios, nos quais o Homem se inclui.

Tantas peças deste extraordinário puzz-
le, tantos milhares de milhões de anos de 
processos admiráveis, tantos milhões de 
seres que abriram caminho à nossa exis-
tência... Respeitemos esses pioneiros e 
seus descendentes que ainda hoje possibi-
litam as nossas vidas.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva
Vida sem oxigénio
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OURO,
RESTAURANTE BAR

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

Caça palavras

 N Q B F O G H C U I C A D R H
 J K P A N D E I R O A R F S U
 V C O E N F P I A C M R O U S
 A I F Q H J S O L A A A P M C
 R G I O A Z O R B C L T E A F
 H U V T L U I B P O D I Q R H 
 C V R I B A A N A Q E U S A E
 O I P A O I O N A I P G B C A
 M O T A X L A T U A L F A A O
 X L L O M I I E D A G I Y A D
 I A B A O A E N T A R T H E E
 E O A M G I X P O E R T I R N
 J Y K T L E K T T O C E A T A
 A Q S C H O C A L H O I C O A
 T A M B O R B Q T M K C B O U

PANDEIRO

CHOCALHO

BATERIA

VIOLÃO

MARACA

GUITARRA

CUICA

BANJO

VIOLINO

GAITA

FLAUTA

PIANO

OBOÉ

TAMBOR

BAIXO

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. Obediência às regras, aos superiores, a 
regulamentos;

3. Órgão do olfato, constitui a parte inicial 
das vias respiratórias;

5. Pena ou punição que se inflige a uma 
pessoa;

6. Claridade que aponta o início da ma-
nhã, antes do nascer do Sol;

11. Peça ou conjunto de peças de vestir; traje;
13. Terreno onde se cultivam flores e plan-

tas ornamentais para lazer ou estudo;
14. Peça geralmente retangular, com as 

cores e emblema de uma nação;
15. Ausência de vestimenta.

Horizontais

1. Cartão de espessura mediana, interme-
diário entre o papel grosso e o papelão;

4. Habitação pequena feita com materiais 
rústicos ou de pouco valor, como pa-
lha, ramos etc.;

7. Propriedade rural de dimensões conside-
ráveis, de lavoura ou de criação de gado;

8. Grau negativo ou positivo de excelência;
9. Qualidade ou caráter de honesto, de-

cente, moralmente irrepreensível;
10. Abertura que serve de entrada ou saída 

de um recinto;
12. Mulher que mantém compromisso de 

casamento com um homem;
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Ingredientes:
• 4 peitos de frango
• 1 alheira (200gr)
• 40g de manteiga
• 300g de arroz 
• 1dl de caldo de galinha
• 1 cebola
• Sal e pimenta q.b.
• 30ml de azeite
• Alho
• Pão ralado

Modo de preparação:

Abrir os peitos de frango ao meio, rechear 
com a alheira, temperar com sal e pimenta 
e voltar a fechá-los. Juntar a manteiga e o 
pão ralado num recipiente e amassar bem. 
Cobrir os peitos de frango com o pão rala-
do. Colocar num tabuleiro para ir ao forno 
e levar ao forno durante 30 minutos. Numa 
panela com um fio de azeite, refogar o alho 
picado e a cebola. Adicionar o arroz e dei-
xar fritar bem e depois juntar o caldo de 
galinha. Temperar com sal e deixar cozi-
nhar durante 15 minutos. Servir o frango 
recheado com o arroz.

Bom apetite!

Culinária por Rosa Bandeira
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Peito de frango 
recheado com 
alheira
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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

Soluções
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

Durante este período o seu sentido 
estético poderá atrair investimen-

tos na área das artes ou de objetos de luxo, 
do que resultarão associações ou uniões 
vantajosas para si, beneficiando esta área 
da sua vida. Sentirá mais apego e saberá 
dar mais valor aos objetos e pequenas coi-
sas que fazem parte da sua vida.

LEÃO 22/07 A 22/08 

Esta semana a sua simpatia e amabi-
lidade no emprego vão estar exalta-

das, tendo como consequência a apreciação 
da sua capacidade de trabalho harmonioso 
e agradável por parte dos colegas, obtendo 
consideração e respeito. No campo amoroso 
poderá sentir atração por alguém mais velho 
ou que seja para si uma referência na vida.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Neste período estão beneficiados 
os contactos, as comunicações e 

as pequenas viagens. Os seus pensamen-
tos estão mais claros. Tem necessidade de 
trocar ideias com as pessoas que o cercam e 
uma maior capacidade de se inserir no seu 
dia a dia. Esta é uma boa altura para ler mais 
e para reorganizar o seu trabalho.

TOURO 21/04 A 20/05

É uma altura propícia para fazer um 
balanço sobre o seu percurso pro-

fissional e um plano de carreira. Não perca 
tempo com pormenores insignificantes em 
detrimento de assuntos mais urgentes. Esta 
é uma época para assumir responsabilida-
des. Qualquer dispersão pode deitar por 
terra um esforço do passado. 

VIRGEM 23/08 A 22/09

É um período muito propício a um 
encontro amoroso. Poderá tam-

bém sentir um interesse muito especial 
por alguém. Se planeava viajar há algum 
tempo para algum sítio longínquo, este é o 
momento ideal para o fazer. Verá que terá 
grande satisfação em contactar com novas 
culturas e novas formas de pensamento.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

Durante esta semana vai sentir-se 
feliz e bem-disposto em especial 

no campo sentimental. Está mais românti-
co, afetivo e sente necessidade de expres-
sar os seus sentimentos. Esta sua forma de 
estar nesta altura poderá facilitar o surgi-
mento de um novo amor ou tornar mais 
profunda uma relação já existente. 

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Qualquer relação de amizade, de 
ajuda ou colaboração que inicie 

neste momento, desde que de forma de-
sinteressada, poderá vir a revelar-se de 
muita importância no futuro. Aproveite o 
altruísmo que agora sente para se envolver 
numa atividade humanitária, prestando 
auxílio apenas pelo prazer de ajudar.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Nesta fase bastante favorável sob o 
ponto de vista financeiro, conse-

guirá com maior facilidade que o habitual 
realizar dinheiro obtendo apoios monetá-
rios de terceiros, sejam eles de um sócio, 
de uma instituição de crédito ou mesmo do 
cônjuge. O seu lado apaixonado está exalta-
do sentindo-se atraído para o romance.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Grande convicção nas opiniões e na 
maneira como as expressa. Esta é 

uma excelente altura para discutir assuntos e 
concretizar negócios. Poderá sentir-se mais 
nervoso e curioso do que o habitual, a sua ten-
dência é para deixar-se envolver mentalmen-
te em todos os problemas que lhe surjam. Ten-
te acalmar-se e pensar em coisas agradáveis.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Durante estes dias é possível que 
sinta que a sua imaginação está 

mais cinzenta. Deverá tentar controlar o 
seu espírito crítico, especialmente aguça-
do nesta altura. Procure tirar partido da 
elevada capacidade de estratégia e con-
centração de energia para remodelar ou 
retificar situações de ordem profissional.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

A sua cabeça está a mil por hora. 
O ritmo do seu pensamento só se 

iguala ao seu imparável ritmo de trabalho. 
Aproveite esta altura para levar a cabo tra-
balhos intelectuais exigentes. Tenha aten-
ção ao seu sentido crítico que está agora 
mais aguçado e tende a gerar atritos e mau 
ambiente à sua volta.

PEIXES 20/02 A 20/03

Sente-se com grande capacidade 
para sentir e comunicar os seus afe-

tos. Sente-se capaz de falar dos seus senti-
mentos a outra pessoa sem que isso lhe cau-
se embaraço. Digamos que consegue fazer 
com que a cabeça não influencie o coração. 
É ainda um período favorável para estabe-
lecer um acordo financeiro ou um negócio.
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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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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

COVID-19

Receptionist
Office Administration, Assistant 
For a Full-Time position.  The Candidate 
must be also fluent in Portuguese, with 
computer knowledge, good  comunication 
skills and reliable.
Position available immediately. 
Contact:  416 524 3065

Rececionista
Assistente secção administrativa 
Para posição de full-time, com conhecimentos 
de computador, bilingue português-inglês, 
com facilidade de comunicação e vontade de 
progredir na carreira.
Entrada Imediata. Contactar: 416 524 3065

Administrador/Secretária
Canada Group Realty Corporation 
Full-time. Domínio de Português e Inglês. 
Salário semanal. Com experiência no setor 
imobiliário, gestão de propriedades e 
contabilidade. Preferível com Licença no 
setor imobiliário, acrescendo o valor da 
comissão ao salário semanal. 
Contacte e envie o seu currículo para 
Manuel Alves 
malves@canadagroup.ca/ 416 732 3985

Precisa-se de trabalhador geral para 
empresa de construção de casas, para fazer 
vários trabalhos. Precisa de ter as suas 
ferramentas e carro para se deslocar para 
os locais de trabalho. 
Horários podem ser flexíveis.
Contactar: 905 361 6773

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 $18/hour – may increase 
with experience

Contact: Carlos 416 220 9514

Classificados





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


