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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. 

EDITORIAL

The world has become a prison but in spite of that, welcome to 
the first day of spring. As the sun crosses the celestial equator 
and moves northward, spring brings thoughts of rebirth, re-
newal of growth, green shoots coming out of the ground and 
hormonal dances inviting lovers to play. As we exit hibernation 
from the coldness of winter a positive set of thoughts invades 
our minds reminding us that it’s time to become refreshed 
and feeling renewed. Current challenges due to COVID-19 will 
temper our enthusiasm but even this threat will be dealt with 
the hope of better times ahead. 

This week’s Milénio Stadium deals with Spring renewal 
of the Body and Soul but also a secondary virus which is 
earthly pollution due to plastics and other elements that 

man create which have become a demonstration of the inability 
of humanity to deal with. 

Greta’s world has become a dump for those who feel that the 
space they occupy should not be respected and used for the tem-
porary time they spend on earth. The earth is chocking on pol-
lutants with eight million pieces of plastic pollution find their 
way into our oceans every day. There may be around 5.25 trillion 
macro and micro plastic pieces floating in the open ocean weigh-
ing up to 260,000 tons. Plastic makes up 60 to 90% all marine 
debris, destroying the marine life and our earth. 

Air pollution in Canada results in 7.700 premature deaths in 
Canada each year. Canadian companies contributed 73% more 
pollution that companies in the USA. While we are not compar-
able to China or India, continuation of reduction measures of air 
pollution is necessary. 

More than 250 billion litres of raw sewage and untreated waste 
water has spewed into Canada’s rivers and oceans in 2019. Many 
other pollutants are ejected into our world each day. Is this the kind 

of earth we want to leave our children? The lack of responsibil-
ities measures by many is irresponsibility and goes unchecked by 
governmental agencies. When the earth is scorched and can no 
longer regenerate itself to support its populations, the world will 
transform itself creating conditions which lead to war, famine and 
atmospheric ruin. Will we deal with this pandemic then after it’s 
too late? Then we will want to know how many waves are in the 
ocean and how many stars in the sky. 

Perhaps if we renew ourselves and how we view the world, 
actions will be implemented individually that will cascade and 
multiply the love the earth needs. So, embrace spring as the time 
to be honest with yourself, know your limits, exercise, eat right, 
make time for yourself, develop a spiritual relationship, make 
love not war and forgive. The forementioned are all achievable 
but forgiveness is possibly the ultimate refreshment for the soul, 
by forgiving yourself first. Remove the outer covering and put on 
the new. Keep one’s soul thinking of our responsibility to each 
other. Consistently thinking of the progression of the body rush-
ing to 65 and feeling that you’re losing the challenge of a full life, 
brings me back to the lady with the black shawl turning 90 and 
still full of life and spiritual strength watching the world go by. 
Keep strong mom because the renewal of spring for me is you and 
I’m born again every time I think of the woman you are. 

Negative thoughts that need reversal with positive thinking are 
brought out by everyday life, but particularly now that we are in 
prison. Anxiety and fear of what the world offers on a daily basis 
includes betrayal by those you trust and are difficult challenges 
which also need to be dealt with.  Trust and respect those few you 
really care for and discard the negativism that sucks the renewal 
out of your life, including those currently around you. 

As springs shoots out of our earth, don’t dig a grave but do what 
nature offers each year by warming your soul and decluttering 
your world including the environmental and physical viruses in-
vading your space. 

Let’s recycle to create beauty. Prison is only temporary. Wash 
your hands often and clean your soul. 

Spring & Viruses
Manuel DaCosta
Editorial
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Os plásticos e a asfixia do planeta
Atualmente o Canadá está a reciclar 
apenas 9% dos seus resíduos plásticos. 
No ano de 2016, os canadianos deitaram 
fora 3.3 milhões de toneladas de plásti-
co: 12 vezes mais do que o reciclado. A 
menos que se crie um novo modelo para 
o mercado de reciclagem funcionar, 
esta taxa vai persistir ou mesmo piorar, 
à medida que a quantidade de plástico 
que deitamos fora vai também crescen-
do a cada dia que passa. A dependência 
mundial de embalagens plásticas des-
cartáveis está a sobrecarregar o nosso 
planeta. Estudos recentes calculam que, 
em 2050, os oceanos terão mais plásti-
co que peixes, em peso. Com recurso às 
declarações de Vito A. Buonsante, Plas-
tics Program Manager da Environment 
Defence, concedidas ao Milénio Stadium 
numa entrevista publicada em setembro 
passado e também depois de alguma 
pesquisa que nos permitiu atualizar os 
dados então fornecidos, conseguimos 
entender melhor como este material se 
tornou um dos maiores problemas agre-
gados à poluição global e às alterações 
climáticas.

Milénio Stadium: Pollution is a big issue, in 
general, but plastic pollution is one of the 
most concerning. Why is this material so 
problematic?

Vito Buonsante: Plastics do not biodegrade, 
and they are likely to persist forever in the 
environment (or at least for hundreds of 
hears). A lot of plastics end up in the oceans 

and in waterways. 

MS: What is the scenario we see in Canada, 
in terms of plastic pollution?
VB: It is estimated that about 10,000 tonnes 
of plastics end up in the great lakes every 
year and eight million tonnes in the waters 
worldwide. Also, Canadians are among the 
biggest users of plastics in the world (per 
capita) and the top waste generators in the 
world. Moreover only 9% of that plastics get 
recycled. But that’s most likely an overesti-
mation, because it includes the waste expor-
ted for recycling to Asia, much of which isn’t 
actually recycled. Most of the waste ends up 
in the environment or in landfills. Unless 
governments step in and create an environ-
ment for the recycling market to function, 
our abysmal recycling rate will persist or 
worsen, while the amount of plastic Cana-
dians use, then toss, grows.

MS: Do you see any actions being taken, 
globally and in Canada, in order to reduce 
plastic pollution?
VB: There are some initial actions, in the EU 
several bans are coming into force. Canada 
has announced that it will take measures 
similar to the EU, but so far little has been 
done, mainly at municipal level (Montreal, 
Vancouver). In 2017, the Blue Box in On-
tario cost municipalities about 250 million 
dollars, meaning these costs were actually 
borne by taxpayers, of course. And the 
costs have risen dramatically as a result 
of the restrictions in the trade of waste to 

Asia. Municipalities used to be able to sell 
some materials to subsidize the cost of re-
cycling the rest, but now they have to pay 
to have even these materials taken away, if 
a market can be found at all. But we can’t 
just keep sending all of our waste to land-
fills and we shouldn’t fall for easy solutions 
such as waste incineration. Incinerators 
are expensive to build, contribute for more 
carbon emissions and create a tendency to 
keep generating more waste to feed them. 
So the real solution lies in transitioning to a 
circular economy where materials are reu-
sed over and over.

MS: People are always being asked to re-
duce the use of plastic. What about indus-
tries? Are there laws to regulate the mate-
rials used in products and packaging?

VB: Our Plastics Declaration (environmen-
taldefence.ca/plasticsdeclaration) details 
18 priority measures to combat plastic pol-
lution. One measure alone will not solve 
the problem and we will need a combina-
tion of bans, producers’ responsibility and 
reduction of plastic generation and use.

MS: Why is plastic preferred for the manu-
facturing of so many products?

VB: It is light, cheap, durable and can be 
made in any shape. That makes it a great 
material, but it is overused for single use 
products.

MS: Do you think people need better alter-
natives to choose from, as consumers?

VB: I think we should be given more options 
to reuse products and products should be 
manufactured to be more durable. We live 
in a throwaway society and that’s a source 
of lots of plastic pollution. And the chan-
ge isn’t going to come by itself. It is going 
to take regulation from governments to 
create a different system, but the benefits 
would be huge. A recent report from De-
loitte estimated that a circular economy 
for waste could create 42.000 jobs and save 
$500 million by diverting 90% of Canada’s 
plastic waste. The first step is to fully tran-
sition to an extended producer responsi-
bility (EPR) model. Under EPR, producers 
are both financially and operationally res-
ponsible for managing how their products 
are collected and disposed of. Deposit-re-
turn programs for bottles are a good exam-
ple, and the results speak for themselves.

MS: What can be the long-term conse-
quences, if we don’t stop plastic pollution?

VB: Some studies estimate that there will 
be more plastics than fish in the ocean by 
2050 if we don’t stop plastic pollution. Also, 
plastics are made of fossil fuels and they 
contribute to more climate change. Canada, 
for instance, can’t afford to keep going as if 
the markets will take care of themselves. 
If governments don’t act now to create the 
conditions to support recycling markets, 
we will find ourselves swimming in plastic 
soup by the middle of this century.

Telma Pinguelo/MS
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Vai ser 
Justin Trudeau 
a salvar o ambiente?

Em 2019, o relatório do Governo do Canadá revelou que o país está a experienciar um aquecimento duas vezes mais rápido do que no resto do mundo e que o Norte do 
Canadá está a aquecer a um ritmo três vezes superior à média global. A campanha eleitoral de Trudeau foi marcada com a visão liberal de preocupação com o ambiente 
e a necessidade de tomar medidas eficientes. 
Contudo, será que tem feito o suficiente?
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O que Trudeau nos prometeu
• Compromisso com um nível de emissões de ‘net-zero’ até 2050, com marcos de 

cinco anos juridicamente vinculativos; 

• Banir o uso único de plásticos até 2021;

• Exigir que os edifícios federais sejam alimentados por energias renováveis até 2022; 

• Até 2025, conservar e proteger 25% da terra canadiana e 25% dos oceanos nos quais 
o Canadá se insere, trabalhando no sentido de em 2030 esse valor subir para 30%; 

• Criar um programa a nível nacional ‘Experience Canada’ que pretende ajudar cerca 
de 75.000 famílias com baixos rendimentos a aproveitarem quatro dias anualmente 
em parques nacionais ou provinciais do Canadá – incluindo acomodação de acam-
pamento e bolsas de viagem até $2,000; 

• Um desconto de 10% na compra de carros usados, com baixas emissões, num 
valor máximo de $2,000; 

• Plantar dois mil milhões de árvores ao longo dos próximos 10 anos; 

• Completar todos os mapas de inundações do Canadá e desenvolver um plano de 
ação para ajudar a relocação de proprietários de casas para aqueles com maior 
risco de se repetirem inundações; 

• Durante os próximos 10 anos, aumentar o investimento em mil milhões de dóla-
res dedicado ao Fundo de Mitigação e Adaptação a Desastres; 

• Investir os lucros provenientes da venda do Projeto de Expansão Trans Mountain 
Pipeline em projetos de energias renováveis e soluções ambientais; 

• Instalar cerca de 5,000 estações de recarga para veículos elétricos; 

• A partir de 2023, garantir investimentos federais em transportes públicos, espe-
cificamente em autocarros de emissão zero e sistemas ferroviários; 

O que fez até agora 
• O Canadá assinou o Acordo de Paris em 2015, que pretende limitar o aumento da tem-

peratura global a 1.5ºC, diminuir o consumo de combustíveis fósseis e o financiamento 
de energias renováveis; 

• Em 2016, Trudeau e os Governos Provinciais concordaram num mecanismo de taxação 
sob o carbono, pretendendo ser um incentivo para os indivíduos e empresas reduzirem 
as suas atividades poluentes; 

• Em junho de 2017, foi entregue às províncias um fundo de dois mil milhões de dólares com 
o intuito de reduzir os gases de efeito de estufa; 

• Ainda no mesmo ano, os Presidentes do Canadá, EUA e México emitiram uma declara-
ção sobre o Clima na América do Norte, Energia Limpa e Parceria Ambiental. Compro-
meteram-se ainda com o objetivo de gerar 50% energia renovável em 2025;

• A 1 de ade 2019, entrou em vigor uma taxa federal sob o carbono nas províncias de On-
tário, Manitoba, Saskatchewan e New Brunswick;

A Controvérsia – Trans Mountain Pipeline 
Justin Trudeau tem vindo a perder popularidade - um dos motivos deve-se aos cana-

dianos considerarem que a sua atitude perante a indústria de combustíveis fósseis entra 
em conflito com os seus compromissos ambientais. E isso tornou-se evidente com o caso 
do Trans Mountain Pipeline. 

Trudeau tem mostrado o seu apoio na extração de combustíveis fósseis em Alberta, in-
clusive o seu Governo decidiu comprar o Gasoduto Trans Mountain por $4.5 mil milhões. 
Isto um dia depois de declarar uma emergência ambiental a nível nacional. Antes da com-
pra, o gasoduto tinha a capacidade de transportar 300,000 barris de petróleo por dia. O 
plano de expansão previa aumentar a sua capacidade para 890,000.  

Relembre-se que o Canadá se comprometeu a reduzir em 30% as emissões até 2030 e redu-
zir 80% até 2050 sob o Acordo de Paris. Esse compromisso prevê que se trave a expansão da 
exploração petrolífera, substituindo-a pela aposta em energias renováveis. Além disso, o Go-
verno Federal tem apoiado a expansão de outras explorações de petróleo em British Columbia. 

Inês Carpinteiro/MS
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Ottawa deve declarar plásticos 
como substância tóxica

O governo federal pretende designar, em 
breve, os plásticos como substâncias tó-
xicas. Durante a última campanha eleito-
ral, os Liberais prometeram proibir alguns 
plásticos de uso único já em 2021, um 
plano que faz parte da estratégia nacional 
para reduzir o desperdício e a poluição.

O país está determinado a lutar pe-
las alterações climáticas e depois da 
criação de uma taxa nacional para as 

emissões de dióxido de carbono (CO2), ago-
ra segue-se a declaração do plástico como 
substância tóxica.

Recorde-se que esta semana, devido à 
pandemia do COVID-19, o Supremo Tribu-
nal do Canadá adiou, pelo menos até junho, 
o julgamento constitucional do imposto 
de carbono criado pelo governo federal. 
Saskatchewan e Ontário, as duas provín-
cias que se opõem à criação deste imposto, 
deveriam ser ouvidas na próxima semana, 
mas o COVID-19 cancelou os julgamentos e 
suspendeu a atividade dos tribunais.

Pelo segundo ano consecutivo, no ano 
passado a Nestlé e o Tim Hortons foram as 
empresas canadianas que mais contribuí-
ram para a poluição através da utilização 
de plásticos. A informação é avançada pela 
Greenpeace Canadá e falamos de artigos de 
plástico que estão presentes no nosso dia a 
dia, o caso das garrafas e das tampas de plás-
tico ou os simples copos de café. 

Depois da Nestlé e do Tim Hortons, se-
guem-se a Starbucks, o McDonald’s e a Co-
ca-Cola Company. Os principais produtos de 
plástico que mais poluem são 10: beatas de 
cigarros; garrafas e tampas de plástico; em-
balagens dos alimentos; palhinhas e artigos 
de plástico utilizados para mexer as bebidas; 
copos e tampas de encaixe; tampões; peda-
ços de espuma; sacos; talheres e cuvetes. 

Em resposta à Greenpeace Canadá, cada 
uma destas empresas garante que faz os 
possíveis para reduzir a pegada ecológica. 
A Nestlé diz que tem feito esforços para eli-
minar o plástico e garantir que todos os seus 
produtos vão ser recicláveis e reutilizáveis 
em 2025. O Tim Hortons, a única empresa 
originária do Canadá nesta lista de princi-
pais poluentes, sublinha que tem oferecido 
descontos de 10 centavos desde 1978 para 
encorajar os consumidores a reutilizarem 
os seus copos/canecos. A Starbucks garante 
que continua dedicada à investigação e ao 
desenvolvimento de programas que visam 
eliminar o desperdício e aumentar a reci-
clagem e eliminou este ano as palhinhas de 
plástico em todas as suas lojas. A McDonald’s 
recorda que desde 2018 que está determina-
da a reciclar 100% das suas embalagens e a 
Coca-Cola informa que tem planos para re-
colher uma garrafa por cada uma que é ven-
dida até 2030.

O governo federal propôs a eliminação 
do uso de plástico único, mas ainda não dis-
se quais os itens que vai abranger e que vão 

ser permitidos. Anualmente o mundo pro-
duz cerca de 300 milhões de toneladas de 
plástico e cerca de oito milhões acabam nos 
oceanos. Se não alterarmos os nossos hábi-
tos em 2050 os oceanos vão ter mais plástico 
do que peixe. Em 1997 o velejador Charles 
Moore descobriu a Ilha de Lixo do Pacífico, 
uma massa de plástico flutuante que tem 17 
vezes o tamanho de Portugal. Se nada for fei-
to mais ilhas se seguirão e maior será a con-
taminação da nossa cadeia alimentar.  No 
Canadá cada cidadão consome em média, 
durante um ano, 1025 garrafas de plástico, 
700 sacos de plástico, 720 copos de uso úni-
co e 730 palhas de plástico. Lauren Latour é 
coordenadora da Climate Action Network 
Canada-Réseau Action CLimat Canada, uma 
organização nacional que influencia as polí-
ticas climáticas internacionais.

Latour aceitou falar com o Milénio Sta-
dium a propósito desta nova medida que o 
governo federal se prepara para tomar e sub-
linhou que a redução do consumo de plástico 
tem de ser encorajada e subsidiada pelo go-
verno provincial e federal.

A título de curiosidade, desde que o mun-
do enfrenta a pandemia do COVID-19 e que 
grande parte da produção mundial parou, 
prevê-se que este ano as emissões de CO2 
sofram uma redução de 7%. O shutdown 
da China poderá ter impedido, até agora, a 
libertação de 200 milhões de toneladas de 
Co2, qualquer coisa como 25% das emissões 
daquele país.

Milénio Stadium: What is the role of Climate 
Action Network Canada in the country?
Lauren Latour: Climate Action Network 
Canada is a convening body with some 120 
different member organizations. Our mem-
bers range in size and focus, but each comes 
to the table bringing with them a distinct in-
terest in climate change, and climate action 
whether that be at a municipal, provincial, 
or federal level. We work to provide a space 
in which these organizations can communi-
cate and collaborate together, allowing for 
effective movement cohesion. We also work 
at both domestic and international levels to 
influence climate policy, and carve out spa-
ce for civil society participation in otherwise 
unwelcoming political spaces.

MS: The federal government intends to de-
signate plastics as toxic substance. From 
now on the government will have the au-
thority to regulate and limit certain pro-
ducts. What will be those products and how 
are Canadians prepared to ban single-use 
plastics in 2021?
LL: The banning of single-use plastics will 
certainly result in changes to the lives of 
Canadians, however, it should be empha-
sized that the responsibility for this change 
falls primarily to the government for enfor-
cement of regulations, and to corporations 
for adapting to these regulations, and not to 
everyday Canadians. The adoption of a ban 
like this has the potential to provide space 
for innovation in materials manufacturing 
and product design - Starbucks isn’t going 
to stop serving coffee, but they will have to 
change how they serve it, and what they 
serve it in.

MS: Swedish activist Greta Thunberg, ins-
tigator of “school climate strikes”, called a 
“digital strike” Wednesday (18) against the 
spread of the new coronavirus, arguing the 
recommendations of health authorities to li-

mit gatherings. Is this the right way to fight 
from climate change?

LL: Given the times we find ourselves in, 
heeding public health recommendations is 
of the highest priority. With the strength of 
the social media presence of the youth stri-
kes, and Fridays for Future, it makes sense 
for this to be the call to action for the fore-
seeable future. What has also been really 
amazing to see in recent days is the outpou-
ring of community support by youth and 
climate activists. It’s understood by these 
young people that there are many in their 
communities who need aid and attention - 
and they’re responding to this need. Talen-
ted community organizers and activists are 
pivoting their attentions from broad, wide-
-reaching efforts like marches and strikes, 
to deeper relationship building and support 
for those in their neighbourhoods and so-
cial circles-offering help in the form of food 
delivery, errand running for the elderly or 
immunocompromised, and providing emo-
tional and mental care to friends and family 
online. Efforts to combat climate catastro-
phe goes beyond merely lowering emis-
sions, and I think we’re seeing that reflected 
in the actions of these young people.

MS: Nestle and Tim Hortons continue to top 
the list of top plastic polluters in Canada, ac-
cording to Greenpeace. Nestle claims that 
they are speeding up efforts to ensure that 
all packaging is recyclable or reusable by 
2025 and Tim Hortons underlines that they 
offer a discount of 10 cents, since 1978, to en-
courage consumers to bring a reusable mug. 
However, they continue to be the main plas-
tic polluters in the country. 

LL: I think what this reflects is the need for 
the companies to take responsibility for the 
life of their product - from cradle to cradle 
as it were. By requiring consumers to bring 
their own bags, or mugs to prevent plastic 
pollution, we’re effectively allowing these 
companies to avoid their responsibilities, 
and the ways in which they are culpable. 
Materials being recyclable is a step in the 
right direction, but ultimately only a band-
-aid solution, as plastic can only be recycled 
a dozen times or so, before it degrades past 

the point of use. We need to see these com-
panies literally accept responsibility for their 
product’s end-of-life. Having to incorporate 
these end-of-life costs into their accounting 
will result in a different approach to disposa-
ble products on the part of corporations.

MS: Provincial and federal governments 
have to encourage companies and people to 
use bioplastics just like they did it with the 
electric cars? 
LL: Bioplastics, though a move in the right 
direction, aren’t a solution in themselves. 
They are usually impossible to compost in 
backyard compost systems, and even in 
some municipal systems. Reducing plastic 
pollution will inevitably require encourage-
ment and subsidy from provincial and fede-
ral governments.

MS: How did the coronavirus helped the en-
vironment?
LL: Any reduction we might see in gree-
nhouse gas emissions, or pollution resulting 
from extraction and manufacturing will 
only be temporary. An opportunity that 
is being provided as a result of this global 
health crisis, isn’t in the virus itself, whi-
ch is devastating populations around the 
world, but is instead to be found in our res-
ponse and reaction to the virus. We have an 
opportunity to come together with com-
passion and in support of one another, and 
this should be the mindset with which we 
approach any economic stimulus that might 
be required to overcome the worst effects of 
the crisis. What we see a need for now is for 
care: for a universal basic income to provide 
for those who are out of work as a result of 
the crisis, we see a need for an increase in 
healthcare spending and support - univer-
sal healthcare, and pharmacare are both in-
tegral if we are to ensure those who are sick 
are able to get treatment. Any economic 
stimulus package must prioritize the needs 
of individuals and families, over the needs 
of corporations, and when it comes time to 
rebuild, and create work, any and all new 
projects must be in alignment with carbon 
reduction targets that put us on a path for 
net- zero emissions by mid-century.

Joana Leal/MS
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Reciclar – como e porquê?
Todos os dias deitamos fora embala-
gens, copos de café descartáveis, guar-
danapos, garrafas e outros objetos de 
diferentes tipos de materiais. Já pensou 
que tudo o que utilizamos acaba, algum 
dia, em algum lugar? Nos bastidores da 
gestão do lixo que é produzido na cida-
de está o Toronto Waste, responsável por 
dar um destino a tudo o que já não quere-
mos. Mas há uma pré etapa, e essa cabe 
a todos nós como cidadãos: fazer a se-
paração correta do lixo nos contentores. 
Para ajudar nesta missão, a cidade criou 
uma app gratuita: o TO Waste, que inclui 
o famoso Waste Wizard. Foi sobre estes 
tópicos que conversámos com Vincent 
Sferrazza, Gerente Interno dos Serviços 
de Gestão de Resíduos Sólidos na Cida-
de de Toronto.

Milénio Stadium: Todos nós tentamos reci-
clar. O que acontece ao lixo depois de ser 
recolhido pela cidade?
Vincent Sferrazza: Os contentores são re-
colhidos pelos nossos veículos e levados 
para instalações onde todo o material re-
ciclável é separado em diferentes grupos. 
Os plásticos são separados dos metais, do 
papel, do cartão e assim em diante. Uma 
vez separados, esses materiais são reuni-
dos em grandes blocos. Nós pegamos nes-
ses blocos de material e vendemo-los no 
mercado. Com isto, o que estamos a fazer é 
fornecer ao mercado o material necessário 
para transformar em novos produtos: gar-
rafas ou recipientes de plástico podem ser 
utilizados para criar outras embalagens de 
plástico. O papel de jornal é utilizado para 
fazer outros produtos de papel. Assim, nós 
não só reduzimos a nossa pegada ecológica 
como angariamos dinheiro ao vender esse 
material.

MS: Por vezes não temos a certeza em qual 
contentor devemos colocar determinado 
objeto. Os torontonianos sabem realmente 
como fazer a separação das embalagens?
VS: Nós ainda encontramos lixo no conten-
tor azul que não pertence lá. Na maior par-
te dos casos, creio que é porque as pessoas 
ainda estão confusas sobre o que devem co-
locar em cada contentor. Um bom exemplo 
é o copo do café. Esses copos não são reci-

cláveis. Como, por fora, eles são de papel, 
as pessoas pensam que podem pôr no con-
tentor azul. Só que não sabem que a parte de 
dentro tem um revestimento de cera e que 
por isso não pode ser reciclado. Eu acredi-
to que na maior parte das vezes a intenção é 
boa, mas ainda é preciso melhorar.
MS: Quais são alguns dos erros mais co-
muns com que a cidade se depara?
VS: Ao longo do ano temos vários proble-
mas com contaminação no fluxo de reci-
clagem. Contaminantes comuns incluem 
desperdício de alimentos, roupas e outros 
têxteis, plásticos pretos e recipientes de 
alimentos vazios ou não lavados.
MS: Que conselho deixa para todos nós no 
que toca a esta matéria?
VS: Lembrar que tão ou mais importante do 
que saber separar e reciclar, é saber redu-
zir. Recomendamos sempre tentar doar o 
que já não utilizam, como roupas, e tentar 
não desperdiçar alimentos.
MS: A Câmara Municipal criou recentemen-
te uma app que as pessoas podem instalar no 
telemóvel ou tablet. Qual é o objetivo?
VS: O Waste Wizard serve para tirar todas 
as dúvidas. A ferramenta já estava dispo-
nível no website da Câmara de Toronto e 
agora tornou-se mais acessível. Ela diz-nos 
para qual contentor deve ir cada objeto, 
entre outras informaçōes úteis disponíveis.

São mais de 900 mil toneladas de re-
síduos que a cidade de Toronto processa 
todos os anos. O sistema requer dinhei-
ro, energia e recursos, além de ocupar 
um grande espaço nos aterros. É aqui que 
entra a importância da reciclagem, que 
começa em cada uma das nossas casas. A 
aplicação TO Waste, com o seu Waste Wi-
zard, vem ajudar-nos a cumprir o nosso 
dever cívico da melhor forma possível. 
Sabe quais são as funcionalidades?

Calendário e alertas 
de recolha do lixo

Nunca mais precisa de esquecer-se de 
colocar o seu contentor à frente de casa e 
falhar o dia de recolha novamente. A apli-
cação, através do seu endereço, vai assina-
lar os dias em que passa o veículo da Câma-

ra Municipal e dizer-lhe quais contentores 
serão recolhidos. E se preferir pode ativar 
os alertas que vão enviar notificação para 
o seu dispositivo, mesmo se esquecer de 
consultar a app! Além de tudo isto, se hou-
ver alteraçōes no serviço também receberá 
avisos em primeira mão.

Waste Wizard
Está com dúvidas? Descubra quais 

itens de lixo vão para onde simplesmente 
escrevendo o nome da embalagem. A app 
vai indicar-lhe o contentor correto para 
colocar o seu item. Esta ferramenta de 
pesquisa rápida e fácil tem informações 
sobre como distribuir corretamente mais 
de dois mil itens.

Reutilizar
Descubra as várias localizaçōes para doar 

itens usados ou depósitos de entrega pela ci-
dade. Afinal, também é importante dar uma 
nova vida a roupas, acessórios, brinquedos 
e outros objetos ainda funcionais que já não 
utiliza. Existe ainda um mapa de locais onde 
pode comprar itens em segunda mão.

Mapa de resíduos perigosos
Nem tudo pode ser separado nos conten-

tores azul, preto ou verde. Para materiais 
potencialmente perigosos, a app disponi-
biliza um mapa dos locais onde pode deixar 
estes resíduos. Estes pontos são conhecidos 
como Drop-off Depot e lá poderá descartar 
corretamente este tipo de desperdícios.

Telma Pinguelo/MS
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Zero desperdício
UNBOXED MARKET
A palavra mercado, em termos alimenta-
res, pode evocar diferentes visões. Para 
muitos, aqui na América do Norte, ima-
ginamos o supermercado – grandes lojas 
que contêm tudo, desde as caixas dos 
cereais aos sacos de leite, carne arma-
zenada em poliestireno ou pré-embalada, 
saladas prontas a comer. Noutras áreas, 
o mundo representa um sítio onde os 
agricultores vendem os seus bens dire-
tamente ao consumidor. Para mim, a pa-
lavra evoca memórias da minha primeira 
visita a Portugal e da minha caminhada 
diária ao mercado com a minha avó.

O mercado servia todos os locais 
e tinha ainda um café para os 
clientes tomarem uma bebida en-

quanto se atualizavam nas últimas bisbi-
lhotices. No centro do balcão, estava uma 
balança grande onde se pesava tudo – 
fruta, bacalhau, açúcar, até barras de sa-
bão eram cortados de um pedaço grande, 
pesados e enrolados em papel. Os man-
timentos eram depois empacotados no 
saco de palha da minha avó e transpor-
tados para casa. Esta vibe de compras do 
mundo antigo foi levada para o coração 
do Little Portugal e o seu nome é Unboxed 
Market.

Fundado por Michelle Genttner e pelo 
seu sócio Luis Martins, o Unboxed Market 
é a primeira loja de Toronto a ter zero des-
perdício – pense em lojas de alimentos a 
granel, depois adicione um café com assa-
dos, produtos frescos, ovos, laticínios, um 
balcão para o talho, artigos para casa e uma 
mesa quente recheada de refeições delicio-
sas… depois remova todos os sacos de plás-
tico e plásticos de utilização única. O con-
ceito é simples – os clientes levam os seus 
próprios recipientes de casa, pesam-nos à 
entrada, fazem as suas compras, enchem-
-nos e depois pesam os recipientes cheios 
e assim pagam só pelo que está lá dentro.

Este par não é estranho aos negócios: 
foram proprietários e gerentes do Habits 
Gastropub (mais tarde, Folly Brewpub) des-
de 2011. Ambos cresceram em áreas rurais 
e por isso, estão habituados a comprar as 
carnes e outros produtos em mercados pe-
quenos – a Genttner é do Sul de Ontário e 
o Martins é originalmente do Algarve, Por-
tugal. O conceito surgiu da ambição do Luis 
em ser dono de uma mercearia e da vontade 
da Michelle de “voltar aos básicos”, e quan-
do a mercearia M&M Fruit apareceu à ven-
da, já tinham localização. Compraram a loja 
no outono de 2018 e funcionava “como es-
tava” até dezembro, quando fecharam para 
seis semanas de remodelações e reabriram, 
como Unboxed Market.

A loja original dirigia-se mais à comu-
nidade portuguesa, no entanto o Unboxed 
Market está a atrair novos clientes. “Esta 
é uma comunidade mista”, afirma Gentt-
ne. “Foi (e ainda é) muito portuguesa, mas 
existem ainda novas famílias que se muda-
ram para o bairro, o que nos levou a ser uma 
loja para todos. Reconhecemos que existe 
uma comunidade à antiga assim como uma 
nova comunidade, por isso tentamos ter 
comida que apele a todos”.

Este é um mercado de comunidade. Não 
existe uma loja grande perto, e para muitas 
pessoas – especialmente os mais velhos – é 
aqui que compram os produtos e carne, ou 
trazem recipientes para levarem o seu al-
moço ou leite. “O Luis e eu acreditamos que 
a comida deve ser um bem acessível. É um 
direito. Não deve ser uma coisa que as pes-
soas não podem suportar. Considerando 
isso, tentamos manter as nossas margens o 
mais baixo possível mas de forma a conse-
guirmos manter as portas abertas.”

Naturalmente, tentar operar um merca-
do sem desperdício tem os seus desafios. 
“Tentar convencer alguns dos distribui-
dores  e as empresas maiores a reformula-
rem o seu empacotamento, para que seja 
algo que podemos vender, será sempre um 
desafio até que compreendam que isto é o 
que os clientes querem – tem de ser uma 
mudança dirigida pelos clientes mas tam-
bém precisamos do apoio do Governo no 
que diz respeito à legislação. Precisa de ser 
instigado de baixo para cima, mas também 
precisa de ser aplicado de cima para baixo 
– um esforço dos dois lados para garantir 
que as pessoas beneficiam ao máximo.” 
As pessoas do Unboxed estão certamente 
a fazer a sua parte. Trabalham muito para 
conseguirem trazer as coisas em formatos 
grandes, seja em caixas grandes, bolsas ou 
algo que pode ser reabastecido ou reapro-
veitado na loja. “Os nossos clientes estão 
a vir aqui e a comprar coisas geralmente 
sem pacote. As nossas frutas e vegetais não 
estão empacotadas, os nossos grãos e fari-
nhas são a granel, as carnes são frescas no 
balcão do talho e os azeites está disponível 
para ser adquirido através de uma torneira. 
O nosso leite está disponível da torneira e 
em pequenas garrafas, que estão sujeitas ao 
pagamento de um depósito e que são troca-
das quando necessário. Este sistema não é 
exclusivo a comida: a pasta de dentes está 
em jarros de plástico e os sabonetes são en-
tregues em bolsas, que enviamos de volta à 
fabrica para reabastecer.”

Outra parte muito importante do mer-
cado é a mesa quente e o café. “São prepa-
rados almoços e jantares preparados com 
produtos em loja, o que nos permite usar 
produtos frescos antes que se estraguem.” 
Isto é fantástico porque os produtos são a 
maior fonte de desperdício numa mercea-
ria. As refeições e os produtos de pastelaria 
são feitos no andar de baixo, numa cozi-
nha industrial, que tem um fumeiro para 
os chouriços. Os chouriços são feitos com 
a receita M&M original, que tem mais de 50 
anos, e são vendidos no balcão do talho.

Durante a nossa conversa, a Michelle 
retira alguns minutos para fazer a conta a 
um cliente e falar com sua filha. “Isso é um 
pimento Aloha. Sabias que no Hawai, aloha 
significa olá e adeus? Assim como Ciao.” 
Isso fez-me esboçar um sorriso. Tendo co-
nhecido a Michelle apenas há algumas ho-
ras, percebi que ela gosta de conversar com 
os clientes (independentemente da idade), 
e oferece sempre algo educacional para le-
varem para casa.

Reparei numa grande variedade de clien-
tes – desde novos pais a fazer compras com 
as crianças a seniores – o que me fez pen-
sar se muitos destes clientes seriam novos a 
adaptarem-se a um “estilo de vida mais sus-
tentável”. A Michelle disse-me que embora 
muitos já tenham aceitado, outros ainda es-
tão a tentar perceber o conceito, mas nisso o 
staff ajuda. Se um cliente vier à procura de 
cebolas e quiser um saco de plástico, eles ex-
plicam educadamente “Desculpe, nós não 
temos sacos plásticos com cebolas, porque 
não vendemos nada em sacos de plástico, 
mas poderá comprar cebolas aqui, tantas 
quantas quiser.” A maioria da população 
mais idosa é atraída para o mercado pela 
nostalgia, enquanto que os clientes mais no-
vos e de meia idade são aliciados pelo foco 
ambiental do mercado – seja como for, é 
uma vitória para o planeta.

Outro cliente dirige-se à caixa para pa-
gar e reutiliza um saco antigo do Unboxed 
Market. No final do saco está um recibo de 
outra mercearia e a Michelle elogia-o por 
reutilizar o saco.

“Reutilizar e reaproveitar é importante”, 

diz-me. “Algumas pessoas criaram involun-
tariamente um estigma que não se pode usar 
plástico… podem sim. Se tiverem, usem. 
Não comprei frutos em embalagens, mas 
se tiverem essas embalagens, tragam-nas 
e encham-nas aqui. Reaproveite. São tam-
bém ótimos para escolher jogos de crian-
ças – porquê sair e comprar recipientes de 
plástico quando já os tem? É uma questão de 
realinhar o seu pensamento para pensar “o 
que mais posso fazer com isto”. Ouvir isto 
foi reconfortante, pois já todos conhecemos 
alguém que nos julga, o que infelizmente 
desencoraja muitas pessoas.

Antes de nos despedirmos, a Michelle 
ofereceu ainda mais algumas dicas. “A for-
ma mais fácil de começar é não tentar fazer 
tudo de uma só vez. Escolha uma divisão 
da sua casa e descubra onde pode adotar 
uma situação ambientalmente consciente. 
Se escolher a sua casa de banho, reabaste-
ça o seu shampoo e condicionador e troque 
as lâminas para as reutilizáveis. As lâminas 
seguras duram mais tempo, a pega é para 
sempre, e assim que a lâmina se gastar, é 
reciclável. Se estiver à compra de alimen-
tos, faça um plano de refeições e utilize os 
restos de comida. O desperdício de comida 
é um problema muito sério no Canadá. Dei-
tamos fora toneladas de alimentos perfei-
tamente comestíveis ou estraga-se porque 
não planeámos bem as nossas refeições. Se 
tiver restos de vegetais, faça uma sopa ou 
junte-os a um batido.”

Para mim, o Unboxed Market foi uma mis-
tura agradável de nostalgia, que experienciei 
no café enquanto tomava o meu espresso, 
edicas educativas que ficaram para sempre 
comigo, enquanto tento tornar os 6 R’s numa 
parte integrante do meu dia a dia.
Os 6 R’s do zero desperdicio

Todos aprendemos os 3 R’s – Reduzir, 
Reciclar e Reutilizar. Agora temos 6 R’s – 
Refuse, Reduce, Repair, Re-purpose, Rot & 
Recycle (nessa ordem).

O desperdício zero começa com a recusa 
de coisas. Reduz o que quer que seja que te-
nhas e usa-o para poupar recursos. Substi-
tui os decantareis por opções reutilizáveis, 
e repara as coisas em vez de as deitares fora. 
Leva os orgânicos para a compostagem e 
deixa-os apodrecer. E finalmente, garante 
que reciclas o que sobra. David Ganhão/MS

1. Refuse (Recusar)
Não leves o que não precisas. Esta é a 

forma mais direta de eliminar muito do 
teu lixo. Diz não a produtos embalados em 
plástico, descartáveis e coisas que não pre-
cisas. É um pedido simples dizer ao empre-
gado de mesa que não se quer palhinha.

2. Reduce (Reduzir)
Compra apenas o que precisas – evi-

ta as compras impulsivas, não compres 
demais, compra bens reutilizáveis e re-
cicláveis, compra a granel e evita tama-
nhos de serviço único.

3. Reuse/Repair (Reparar)
Expande a vida do teu produto atra-

vés da reutilização de jarros ou ao ar-
ranjar algo que estava partido em vez 
de o substituir.

4. Re-purpose (Reduzir)
Se há algo que não pode ser usado 

para aquilo que inicialmente tinhas 
planeado, verifica se pode ser utilizado 
para outra coisa – reutiliza uma jarra 
para pôr as escovas de dentes.

5. Rot (Apodrecer)
Não deites fora os restos da cozinha. 

Podes pô-los no caixote verde (orgâ-
nicos) ou no teu jardim - assim pode-
rás dar início ao teu próprio centro de 
compostagem.

6. Recycle (Reciclar)
Reclama os materiais brutos. Esta é 

uma questão controversa devido à falta 
de transparência na indústria e ao fac-
to de grande parte acabar nos aterros. 
Para ajudar a eficiência do processo, 
remove todos os resíduos alimentares 
antes de reciclar, separa todos os items, 
remove tampas e os anéis das garrafas, 
e em caso de dúvida contacta o teu cen-
tro de reciclagem local.
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“LIST”  
POR APENAS 1%* AVALIAÇÃO

GRÁTIS

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

42 GLEN LONG AVE

$949.900
Charming updated home with original 
details. High demand, 3 bedroom home, 
this home features a finished basement, 
one bedroom, 3 piece washroom.

29 GILBERT AVE

$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.

992 DUNDAS ST W
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Primavera & Vírus
O mundo transformou-se numa prisão, 
mas apesar disso seja bem-vindo ao 
primeiro dia dep. Enquanto o sol atra-
vessa o equador celeste e se move para 
norte, a primavera traz pensamentos 
de renascimento, renovação do cres-
cimento, o desabrochar das flores e 
danças hormonais que convidam ao 
contacto. À medida que saímos do es-
tado de hibernação do frio de inverno, 
a nossa mente é invadida por pensa-
mentos positivos relembrando-nos que 
está na altura de nos fortalecermos e 
de nos sentirmos renovados. Os atuais 
desafios lançados pelo COVID-19 irão 
acalmar o nosso entusiasmo, mas até 
essa ameaça será combatida com o 
sentimento de esperança e que melho-
res momentos se aproximam. 

Esta semana, a edição do Milénio 
Stadium aborda a renovação do 
corpo e da mente nesta época pri-

maveril, mas também do vírus secundá-
rio que é a poluição devido aos plásticos 
e outros elementos criados pelo Homem 
que têm demonstrado a inabilidade hu-
mana de lidar com o assunto.

O Mundo da Greta transformou-se 
numa lixeira para aqueles que conside-
ram que o espaço que ocupam não deve 
ser respeitado durante o momento tem-
porário em que desfrutam da Terra. A 
Terra está entupida de poluentes - todos 
os dias mais de oito milhões de pedaços de 
plástico encontram o seu caminho para o 
oceano. Estima-se que existem cerca de 
5.25 triliões de macro e micro plásticos 
a flutuar em pleno oceano, com um peso 
total de cerca de 269,000 toneladas. Os 
plásticos representam entre 60 a 90% dos 

detritos marinhos, destruindo a vida ma-
rinha e o nosso planeta. 

Todos os anos, a poluição atmosférica 
resulta em 7.700 mortes prematuras no 
Canadá. As empresas canadianas contri-
buem 73% mais do que as empresas nos 
EUA. Apesar de não sermos comparáveis 
à China ou à Índia, são necessárias medi-
das de redução da poluição atmosférica. 

Em 2019, mais de 250 mil milhões de 
litros de esgoto e água não tratada diri-
gem-se aos rios canadianos e oceanos. 
Todos os dias são ejetados vários poluen-
tes para o nosso planeta. Queremos dei-
xar aos nossos filhos uma Terra nestas 
condições? A falta de medidas são uma 
irresponsabilidade que o Governo não 
resolve. Quando a Terra secar e não tiver 
capacidade de se regenerar para suster a 
sua população, o mundo irá transformar-
-se, criando condições que conduzirão a 
guerras, fome e ruína atmosférica. Vamos 
lidar com esta pandemia apenas quando 
for tarde demais? Depois iremos querer 
saber quantas ondas existem no oceano e 
quantas estrelas no céu. 

Talvez se nos renovarmos e renovar-
mos a forma como vemos o mundo, ve-
nham a ser implementadas ações indivi-
duais que irão desencadear um efeito em 
cadeia e multiplicar o amor que a Terra 
necessita. Então, veja a primavera como 
o momento para ser honesto consigo pró-
prio, conheça os seus limites, faça exer-
cício, coma de forma saudável, arranje 
tempo para cuidar de si, desenvolva uma 
relação espiritual, faça amor e não guerra 
e perdoe. Todas as coisas acima mencio-
nadas são possíveis, contudo o perdão é 
o melhor alívio para a alma, perdoe-se a 

si primeiro. Remova a cobertura externa 
e comece de novo. Pense na responsabi-
lidade de cada alma para com os outros. 
Pensar constantemente na progressão do 
corpo a correr para os 65, com a sensação 
de que está a perder o desafio de viver 
uma vida plena, faz-me lembrar a senho-
ra com o xaile preto a celebrar 90 anos 
e cheia de vida e força espiritual a ver o 
mundo passar. Mantém-te forte mãe, 
porque a renovação da primavera para 
mim és tu e eu nasço novamente cada vez 
que penso na mulher que és. 

No dia a dia da nossa vida são-nos tra-
zidos pensamentos negativos que preci-
sam de ser revertidos para pensamentos 
positivos, mas particularmente agora 
que estamos numa prisão. A ansiedade e 

o medo daquilo que o mundo oferece no 
seu dia a dia inclui a traição por aqueles 
em quem confiava e existem outros de-
safios difíceis que precisam de ser en-
frentados. Confie e respeite aqueles com 
quem se preocupa e rejeite o negativis-
mo que suga a renovação da sua vida, in-
cluindo daqueles que o rodeiam. 

Com a primavera a desabrochar da 
terra, não cave uma sepultura - ao in-
vés aproveite o que a natureza oferece e 
aqueça a sua alma e organize o seu mun-
do, incluindo os vírus físicos e ambientais 
que invadem o seu espaço. 

Vamos reciclar para criar beleza. A pri-
são é apenas temporária. Lave as mãos 
com frequência e limpe a sua alma. 

Manuel DaCosta/MS

Editorial versão em português

A Different Type of spring cleaning….

I was all set to do my usual spring clean-
-up, l had my list of what to keep and 
what to throw out…. but everything came 
to a scratching stop with this unprece-
dented CO-19 virus and its global effects 
on our citizens not only physically, but 
also mental pressures. I stopped for a 
time being and all kinds of thoughts have 
been running through my mind, but l 
stopped for a minute and convinced my-
self that l need to keep moving forward 
with my spring clean-up. 

We all need to be pro active about 
not being in crowds and follow 
the recommended procedures 

to keep us all safe, but we need to move 
on with our lives and one of these spe-
cial things is spring clean-up. Or at least 
change the narrative of what’s been go-
ing on and focus on something that is dif-
ferent and takes us away from the nega-
tive media reporting.

Here are some of my recommendations 
on a spring clean up of sorts and how to or-
ganize it for yourself and your loved ones. 
As the old phrase goes, everything starts 
at home and not much is different when 
it comes to spring clean-up. Whether you 
live by yourself or with others, its import-

ant to have everyone on the same page 
on the same schedule. Approaching your 
house room-by-room is the most effective 
way to deep-clean your home at any time 
of the year, but especially in spring. Use 
room checklists as a springboard for deep 
cleaning the areas of your home that need 
extra attention. Feel free to skip items that 
have recently been cleaned and focus on 
the parts of your home that have been neg-
lected all winter long.

One of the biggest parts of spring clean-
ing is getting rid of clutter that you don’t 
need. Now is a good time to take advan-
tage of the natural spring urge to get rid 
of items that are weighing you down and 
being fresh with a more streamlined life-
style. A systematic four step approach to 
identifying problems, analyzing reasons, 
determining solutions and implementing 
remedies can be extremely productive 
at this time of year. What l usually do is 
sort my belongings into four categor-
ies – trash, give-away, store, or putting 
things away - this can also be effective as 
you begin the spring-cleaning process. I 
usually plan a garage sale or plan to donate 
items to good causes.

Now that most of my kids are home, l 
have told them that they need to get in-
volved with a plan moving forward. Even 
the most unwilling helper can make a big 
difference in the workload. There are ways 
to deal with this process, even the most re-
luctant can be helpful. This is a great time 
of the year to get the entire family to work 
together. Try throwing on some music or 

establishing a family reward as an incen-
tive to get the work done. Cash always 
works the best.

Some chores need to be done seasonal-
ly. We ignore them for most of the fall and 
winter, but now it is time to bite the bullet 
and get these things clean. Even though 
these chores only need to be done once or 
twice a year, they will help your home run 
look better and run smoothly.

Co-19 has also forced us to disinfect, 
clean and get rid of stuff we don’t need 
-  will this force us to change our habits 
around disinfecting areas that we work and 
play? This is the new future to stay safe. 
Establishing new cleaning habits should be 
part of our everyday routine.

Spring is also a time to reflect and do 
some physiological clean up. You may ask 
what am l talking about. Well, in many 
cases we are so busy with our everyday 
lives and duties that we tend to forget 
about our mental state and how we can 
keep it sharp and focused. 

Exercise is good for your body and mind. 
Moving around and doing some physical 
activity also will help in dealing with de-
pression, anxiety, stress and more. This 
coronavirus has put much uncertainty in 
the world at the moment, it’s easy to feel 
overwhelmed by fear and anxiety. 

But there are plenty of things you can 
do to get through this difficult time with-
out panicking.

Studies have shown that exercise can 
treat mild to moderate depression as ef-
fectively as antidepressant medication and 

without side-effects. Exercise is a powerful 
depression fighter for several reasons. Most 
importantly, it promotes all kinds of chan-
ges in the brain, including neural growth, 
reduced inflammation and new activ-
ity patterns that promote feeling of calm 
and well-being. It also releases endor-
phins, powerful chemicals in your brain 
that energizes your spirits and make you 
feel good. Exercise can also serve as a dis-
traction, allowing you to find some quiet 
time to break out of the cycle of negative 
thoughts that feed depression.

The one most powerful tool that l would 
highly recommend is meditation and the 
exercise of the brain that puts you in a total 
state of mind that will help you function 
with daily events, especially these days in 
this time of unchartered waters.

Meditation establishes a secure connec-
tion between our internal and external 
worlds. It awakens the body and benefits 
all aspects of the conscious and subcon-
scious layers of the mind. Meditation en-
hances our empathy and improves cogni-
tive senses in our persona, which enables 
us to perform on a daily basis in a much 
calmer and clearer frame of mind.

This spring clean-up is not your nor-
mal time, but it needs to be done and you 
should consider doing something with an 
emphasis on the mental aspect of a clean-
up or a refresh. Staying in tune with your 
mind and body this spring can set your 
compass on moving forward for the bal-
ance of the year.

Have a powerful day.

Vincent Nigro
Chronicle



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

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

Temos coscurões todos os dias. Bolos para todas as ocasiões por encomenda.
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FPCBP Gala anual adiada
São muitos os eventos já cancelados ou 
adiados devido à situação criada pela 
pandemia Covid-19 e na comunidade 
luso-canadiana a consciência de que a 
situação exige medidas excecionais, fez 
com que muitos dos eventos, que fazem 
parte do calendário anual, tenham, tam-
bém eles, sido afetados. Entre vários, é 
o caso da Gala Anual da Federação de 
Empresários e Profissionais Luso-Cana-
dianos (FPCBP) que também foi adiada. 
Trata-se de uma Gala que, entre outros 
momentos, se destaca pela premiação 
de mérito de jovens estudantes, que 
beneficiam da atribuição de bolsas de 
estudo, financiadas por empresários lu-
so-canadianos. 

É um momento muito aguardado pe-
los jovens e respetivas famílias, por 
tudo o que representa relativamen-

te ao seu futuro. Atendendo a tudo isto, 
o Milénio Stadium entendeu pertinente 
conversar com a presidente da FPCBP, 
Eduarda Lee Sousa-Lall, para perceber-
mos os contornos e as consequências des-
ta decisão.  

MS: A Gala da Federação deste ano foi adiada 
para a data que estava programada, devido a 
esta epidemia global causada pelo Covid-19. 
Neste tempo de incerteza, têm alguma pre-
visão de quando esta Gala irá acontecer? 

Eduarda Lee Sousa-Lall: Ainda não te-
mos nenhuma data prevista. Temos tudo 
pronto, mas com todas estas mudanças e 
esta fase de crise sem precedente a nível da 
saúde, temos tudo a fechar... Nós, enquan-
to sociedade e enquanto Federação, temos 
que respeitar o que o Governo nos diz para 
fazer. Vamos por isso marcar uma nova 
data, mas ainda não sabemos quando. Na 
altura mandaremos um press release. Para 
já temos que esperar, porque vivemos num 
tempo de incerteza... Nem sabemos o que 
vai acontecer no próximo mês, portanto 
vamos aguardar.

MS: Como reagiram as pessoas a essa decisão?
ELSL: Tivemos uma boa reação! E sabe por-
quê? Porque estamos nisto juntos e tomá-
mos essa decisão ainda antes de tudo o que 
tem acontecido esta semana. Tivemos uma 
resposta positiva por parte da comunidade.

MS: Que implicações é que essa decisão po-
derá ter nos jovens que irão ser agraciados 
pelas bolsas?
ELSL: A seleção foi já feita pelo comité de 
nove júris. Todos os estudantes foram avi-
sados, apesar de não saberem que tipo de 
scholarship ganham, porque isso só sabem 
mesmo na noite da cerimónia. Eles não re-
cebem agora, mas irão receber quando re-
marcarmos a Gala, assim que possível. 

MS: Tratando-se de uma Federação de em-
presários, pessoas de negócios, quais são 
os receios de todos os membros associados 
perante esta situação do Covid-19?

ELSL: Federação continua os seus negócios 
online, discutindo planos futuros. Temos 
também pessoas que estão a receber emails 
com solicitações para trabalhos daqui a 
meses. Portanto o que estamos neste mo-
mento a fazer é a focar-nos no online. Em 
relação aos negócios na Federação, estamos 
todos na mesma situação neste momento... 
As pessoas têm que trabalhar de casa e os 
seus negócios são feitos online. Até agora 
não tivemos conhecimento de algum caso 
que preocupe algum dos nossos membros.

MS: Como responsável por este organismo 
de profissionais, quais são, na sua opinião, os 
grandes desafios e que caminhos podem seguir 
os negócios para que se passe por esta epidemia 
de uma forma mais tranquila possível?

ELSL: Estamos a atravessar uma pandemia, 
que afeta, naturalmente, também a comu-
nidade portuguesa, e por consequência a 
Federação. É claro que influencia os ne-
gócios de uma forma global e em Portugal 
também. Mas a prioridade é estarmos bem, 
em segurança, com a nossa família. Depois, 
em relação aos negócios, que têm que ser 
vistos caso a caso, o Governo Canadiano 

está a anunciar medidas de apoio a nível 
financeiro a algumas das empresas ou até a 
empresários a título individual, cujo traba-
lho será temporariamente afetado. Numa 
altura como esta, temos que estar unidos. 
Esta pandemia muda a toda a hora e por 
isso os desafios também. Nós, enquanto 
Federação, temos que nos apoiar uns aos 
outros, porque é a nossa saúde e a nossa fa-
mília que deve estar em primeiro lugar. E 
se o Governo nos diz para não sair de casa 
e somos proprietários de um restaurante, 
por exemplo, podemos apostar no take out 
- desta forma tentar ajudar os membros da 
nossa comunidade.

MS: O que é que a Federação deseja que 
aconteça a nível de apoios do Governo em 
relação aos empresários?
ELSL: Na minha perspetiva, penso que a 
nível global esta pandemia é um alerta para 
todos os governos, para a sociedade, para 
que todos percebamos que somos um só 
neste mundo. O Governo Canadiano está 
agora a surgir com medidas de apoio e têm 
que apoiar os negócios, os empreendedo-
res, o nosso sistema de saúde... Este é um 
momento de alerta para todos nós. Aqui 
no Canadá, a nível provincial e federal, o 
Governo tem que ajudar os empresários e 
a comunidade.

Catarina Balça/MS

“I Don’t Belong Here” 
Histórias com rostos

Dia 11 de março a York University re-
uniu-se para exibir o documentário “I 
Don’t Belong Here”. A longa metragem 
traz relatos e histórias de portugueses 
e lusófonos que passaram por deporta-
ções, um cenário que é parte da realida-
de de muitas famílias de imigrantes na 
América do Norte. Maria João Dodman, 
docente na York University, explicou que 
este é “um problema que ainda é atual”. 

Nós tivemos oportunidade de con-
versar com a Marcie Ponte, do cen-
tro comunitário Working Women, 

que nos contou que ainda esta semana 
estiveram a lidar com uma história de de-
portação e que viu muitas histórias como 
esta retratadas no documentário.  O nú-
mero de deportações atual já é muito me-
nor, mas é um tema que continua atual. E 

a melhor forma de evitar estas situações é 
que a nossa comunidade continue infor-
mada sobre estes assuntos, que nos sin-
tamos mais empáticos quanto às questões 
que foram retratadas no filme”.

 O documentário “I Don’t Belong Here” 
já tinha sido lançado em 2017, mas chegou 
este ano a Toronto, em estreia no Nat Tay-
lor Cinema. A longa metragem promoveu 
um debate entre alunos, professores e pro-
fissionais da comunidade, como Anabela 
Nunes, que trabalha com novos imigrantes 
no Canadá. “Nós ajudamos mais pessoas 
que estão cá há pouco tempo ou que estão 
cá pelo menos há 10 anos e que tentam re-
gularizar a sua situação de imigração. No 
caso do filme, são pessoas que vieram para 
cá quando tinham, por exemplo, apenas 
cinco anos, ainda eram muito novinhos. 

Por isso existe uma pequena distinção. Mas 
sim, todos os dias lá no centro vemos casos 
de pessoas que já estão cá há algum tempo 
e que procuram regularizar a sua situação, 
obter a residência permanente.

 Alertar para estas situações foi um dos 
objetivos. A exibição do filme decorreu no 
âmbito do programa de Estudos Luso-Bra-
sileiros e Portugueses com o propósito de 
partilhar informações e levantar um diálo-
go sobre temas relacionados com as irregu-
laridades da migração. Maria João Dodman 
acrescenta que “por um lado é importante 
que a Universidade fale de temas proble-
máticos. Neste caso o objetivo é sensibili-
zar as pessoas, revelar o lado humano e os 
custos humanos da deportação. Este é um 
tema que afeta muitas culturas. No caso de 
hoje falámos da comunidade portuguesa, 

muitas pessoas que foram deportadas dos 
Estados Unidos e Canadá para os Açores. 
Mas isto é um assunto que afeta muitas et-
nias. Portanto, como Universidade e como 
instituição pública, a York University deve 
contribuir para o bem-estar das suas co-
munidades e deve contribuir para o alar-
gamento das mentes ou das mentalidades. 
Além disso, um dos objetivos da educação 
universitária é que os alunos se transfor-
mem em melhores cidadãos do mundo. E 
para compreendermos o mundo precisa-
mos de compreender vários fatores sociais 
e culturais, assim como históricos”.

O evento teve entrada livre e o documen-
tário está agora disponível para ser exibido 
noutros ecrãs da cidade de Toronto.

Telma Pinguelo/MS
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Os efeitos do medo do coronavírus na dinâmica 
associativa das Comunidades Portuguesas

O tema é incontornável. Os efeitos do 
medo do coronavírus espalham-se a 
uma velocidade estonteante por todo 
o mundo, e por estes dias assumem 
na Europa, novo epicentro da pande-
mia, consequências devastadoras. Em 
particular na Itália, onde o total de in-
fetados no momento ultrapassa os 20 
mil casos, e as mortes perfazem qua-
se dois milhares de vítimas. 

O apelo no Velho Continente é para 
ficar em casa. Portugal não é ex-
ceção, antes pelo contrário. Por 

estes dias, somam-se novos casos da 
Covid-19 no país, registando-se nesta 
altura cerca de 250 casos confirmados, 
felizmente ainda sem vítimas*, mas a 
apontar-se o aumento de número de ca-
sos até ao final de abril, que se esperam 
mitigados através do encerramento de 
escolas e a limitação das fronteiras aé-
reas, marítimas e terrestres.

Os sinais dos novos tempos são assim, 
um pouco por todo o mundo, não obs-
tante o impacto tremendo da pandemia 
na atividade económica, a quarentena e 
o isolamento social, pois a vida humana 
não tem preço e prevenir ainda é o me-

lhor remédio. Disseminadas pelos quatro 
cantos do mundo, as Comunidades Por-
tuguesas, a mais autêntica e consistente 
manifestação portuguesa além-fontei-
ras, não estão imunes a estes efeitos que 
alteram transversalmente o nosso quoti-
diano e rotinas. 

De facto, são já conhecidos vários casos 
no movimento associativo das comuni-
dades lusas, em que estão a ser cancela-
dos ou adiados eventos e iniciativas que 
integram os planos anuais de atividades 
de muitas associações, quer devido aos 
efeitos do medo do coronavírus, assim 
como pelas medidas de contenção e mi-
tigação da pandemia. Esta conjuntura que 
desorganiza desde logo o normal funcio-
namento das associações, e entrava a exe-
cução integral do seu plano anual de ati-
vidades, pode colocar inclusive em causa 
a sua subsistência, dado que os eventos e 
iniciativas que estão a ser cancelados ou 
adiados, são em vários casos essenciais 
para obter receitas que permitam finan-
ciar o seu normal funcionamento.

Nesse sentido, perante esta nova rea-
lidade socioecónomica que afeta a di-
nâmica associativa das Comunidades 
Portuguesas urge uma visão de apoio e 
solidariedade dos responsáveis políticos 
das pátrias de origem e de acolhimento 
dos emigrantes lusos, os mais genuínos 
embaixadores da Pátria de Camões. 
* dados relativos à data em que este texto foi 
escrito.

Daniel Bastos
Opinião

451 Alliance AvENUE - Toronto, ON M6N 2J1

 Toll Free:  1 .877.389.7979 | info@torontovanity.com | www.torontovanity.com
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Consulado suspende atividades
O Consulado-Geral de Portugal em To-
ronto e o Consulado honorário em Win-
nipeg suspenderam a sua atividade na 
passada  terça-feira (17 de março).

Num comunicado de imprensa en-
viado às redações, o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros português 

esclarece que “tratará apenas de casos de 
comprovadas urgências”, previamente si-
nalizadas” por e-mail ou telefone.

A suspensão mantém-se por “tempo in-
determinado” e os contactos são os seguin-
tes: o email consulado.toronto@mne.pt ou  
os números de emergência 416 217 0966 
(ext 260) ou 416 356 9975.

A medida foi imposta com objetivo de tra-

var a propagação da epidemia Covid-19 e 
assegurar a proteção dos utentes, funcioná-
rios e suas famílias e surge pouco depois do 
Premier de Ontário ter declarado o estado de 
emergência na província.

Ontário tem até agora 257 infetados e 
duas vítimas mortais. Cinco dos casos já es-
tão ultrapassados e as autoridades da saúde 
explicaram que no caso de uma das vítimas 
mortais, a análise para detetar a presença 
do COVID-19 só foi feita depois do óbito. 
Quer isto dizer que ainda estão a tentar 
apurar se o novo vírus foi de facto o motivo 
da morte.

Joana Leal/MS
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An additional 43 cases of COVID-19 were 
confirmed in Ontario on Thursday (19), 
bringing the provincial total to 257 inclu-
ding one death and five resolved cases.

One of the new patients, a man in his 
80s in Durham Region, is hospitalized.

But information on whether peo-
ple are self-isolating or hospitalized, their 
ages and regions, as well as how they were 
infected, is listed as “pending” for more 

than half the new cases.
The number of cases under investigation 

stands at 3,972. Health professionals said that 
the wait period for test results in the province 
is currently between five and seven days.

Ontario Health Minister Christine Elliott 
also announced that following technical dif-
ficulties with the Telehealth Ontario line, the 
province has added an additional 1,300 lines.

CBC/MS

COVID-19 in Ontario: 43 new cases
257 confirmed COVID-19 cases in the province

TTC to allow ‘all-door boarding’ on all 
vehicles as part of plan to help stop COVID-19

Wheel-Trans to take TCH residents to 
screening centres, TTC workers to be 
allowed to wear masks.

The Toronto Transit Commission says 
it is going to allow “all-door board-
ing” on all its vehicles as part of a lar-

ger plan by the agency to help support city 
efforts to contain the spread of COVID-19.

The move will be implemented over 
the next 24 hours, according to TTC 
spokesperson Stuart Green. He said it is 
an attempt to protect the most vulnerable 
people in Toronto.

Customers are still expected to tap their 
Presto cards when boarding a vehicle or 
entering a station, he said. 

“This change is being made to avoid 
creating pinch points at single-door entry 
and allow for further social distancing 

among customers and between customers 
and operators,” Green said on Wednesday 
(18) in a posting on Twitter. 

Green said the TTC has decided to 
change some of its policies now because 
the COVID-19 outbreak has created real 
challenges in the city.

“It’s a dynamic and evolving issue and 
we constantly assess our response in con-
sultation with public health experts,” he 
added. Soon, when people who live in 
Toronto Community Housing (TCH) have 
symptoms of the virus and require testing, 
Wheel-Trans will take them to a screening 
and assessment centre for testing and an 
isolation centre if need be, he said.

Operators of the Wheel-Trans vehicles, 
along with the TCH residents themselves, 
will be able to wear personal protective gear 
in keeping with guidelines from Toronto 
Public Health. “Wheel-Trans will dedicate 
vehicles for these trips and will undergo in-
tense cleaning protocols,” he said.

As well, TTC employees who wish to 
wear their own masks while at work will 
be allowed to do so, effective immedi-
ately, Green added.

Toronto Public Health has advised 
healthy individuals not to wear masks be-
cause it believes doing so can increase the 
risk of getting the virus. Officials have said 
that it can prompt people to touch their 
faces more than usual, Green noted, but 
the TTC has decided to change its policy.

Previously, TTC employees were not 
allowed to wear masks on the job. “The 
TTC has determined that, for the comfort 
of employees, and to ensure continuity of 
transit service for those who need it at this 
time, it will not restrict employees from 
wearing masks at this time,” Green said.

CBC/MS

Toronto confirms 7 more COVID-19 cases 
in the city, says local transmission on the rise
City inspectors found 96% of restaurants 
and bars complied with recommenda-
tion to close.

Toronto Public Health confirmed sev-
en new cases of COVID-19 in the city 
on Wednesday (18), with officials say-

ing the evidence for local transmission of the 
virus appears to be growing.

Dr. Eileen de Villa, the city’s medical of-
ficer of health, provided updated figures 
during the city’s daily news briefing on 
Wednesday (18) afternoon.

Ontario confirmed a total of 23 new 
cases on Wednesday (18), though de Villa 
noted that the city’s numbers do not al-
ways match the province’s statistics due 
to timing. Each jurisdiction releases case 
numbers at different times, she said. “As 
anticipated, we are seeing increasing local 
transmission, with 11 cases under investi-
gation,” de Villa said.

De Villa explained the 11 cases be-
ing investigated are not linked to recent 
travel outside of Canada or close contact 
with a person who has tested positive for 
COVID-19, suggesting the virus is being 
acquired through community transmis-
sion.

She added that the 11 cases do not appear 
to be linked to each other or to any specific 
area of the city.
Restaurants and bars largely 
comply with closure order

Toronto issued a recommendation on 

Monday (16) asking all bars and restau-
rants to close and move exclusively to 
takeout and delivery.

That recommendation was followed by 
Ontario Premier Doug Ford’s declaration 
of a state of emergency on Tuesday (17), an 
announcement that directed the closure of 

those businesses.
De Villa says city inspectors assigned to in-

vestigate restaurants found that 96 per cent 
were complying with the instructions to stop 
serving customers inside their establishments.

“This is amazing, just hours after the order 
was issued, we had that level of compliance. 

And on St. Patrick’s Day no less,” de Villa said.
Director fired at city’s emer-
gency operations centre

The city confirmed on Wednesday (18) 
that Charles Jansen, former director of the 
Office of Emergency Management (OEM), 
is no longer employed by the city.

In an email to CBC News on Wednesday 
(18), Jansen said he was fired from the job, 
which he started in October 2019. He said 
the decision was not clearly explained to 
him. “I am disappointed with the outcome 
as this was a role I felt I was made for,” 
Jansen wrote. “It was mentioned that they 
want to take OEM down a different path 
and felt I might not be the right fit for the 
new direction. Whether that is or isn’t the 
reason, I really don’t know.”

Toronto Fire Chief Matthew Pegg over-
saw Jansen and currently leads the city’s 
Emergency Operations Centre, which is 
operating at its highest level in response to 
the coronavirus pandemic.

At Wednesday’s (18) news conference, 
Pegg said operations will proceed as nor-
mal despite Jansen’s departure. “The oper-
ations within the emergency operations 
centre and the COVID-19 task force are 
continuing. We have a very robust, very 
effective incident management process in 
place,” Pegg said. “This situation has been 
well managed by the city from the start 
and continues to be well managed.”

CBC/MS

Dr. Eillen deVilla
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Março – mês de 
prevenção à fraude
Sabia que março é oficialmente reconhe-
cido pelo Governo do Canadá como o mês 
de prevenção à fraude? A data é, cada 
vez mais, assinalada com uma campanha 
anual que tem o objetivo de nos ajudar a 
reconhecer, evitar e denunciar fraudes. 
Esta semana tivemos connosco uma das 
equipas que foi destacada para se deslo-
car às comunidades, especialmente junto 
das camadas mais jovens, para informar 
sobre os perigos e soluções de uma pro-
blemática tão presente nos nossos dias. O 
Police Constable and Community School 
Liaison Officer Peter DeQuintal, em parce-
ria com as OPPs Lisa Cruz e Erin Fraser, 
contam-nos os detalhes da iniciativa, que 
incluiu uma ação junto dos alunos do 7º 
e 8º ano da St. Fidelis Catholic School, e 
dão-nos algumas dicas para manter a nos-
sa informação segura.

Milénio Stadium: What kind of events are 
happening during this month to prevent 
fraud?

Officers: During March everyone is out 
there putting their different programs that 
they have to combat fraud. The most im-
portant thing is getting information out 
there about what frauds and scams are 
happening in everybody’s areas, so they 
can hopefully prevent themselves from 
becoming a victim.

MS: You went to St. Fidelis Catholic School 
for a special intervention. What happened 
and how was the feedback from students?

Officers: It was on March 9th. We invited 
the students from grades 7 and 8 to be part 
of a presentation that we were conducting. 
And they also had the opportunity to bring 

any old cellphones, old hard drives, com-
puters and so, to be shredded. That was a 
partnership with the Electronic Recycling 
Association, so it means if you brought in 
your old hard drives they got shredded. 
There was a giant machine there that you 
literally drop things in it. It had giant gears 
just crushing things up. So all that infor-
mation is permanently gone. And then, 
the rest of it got recycled or, depending on 
how old they were, they could be recycled 
into different shelters and organizations to 
benefit our community.

MS: What feedback did you have from the 
students?

Officers: It was actually our first oppor-
tunity to get in with some younger people, 
which we thought was very important. 
We’re talking about data security. Kids 
have their phones in their hands at such a 
young age, and it’s such a part of their life 
that they should definitely know the risks 
of fraud and online safety. The kids were 
great, we talked about social media, being 
safe online. Because sometimes kids just 
think “well, if I delete the picture from my 
phone it’s gone”, but it is still just sitting in 
the background. There’s a ton of free apps 
that can actually bring it back. I’ve done 
the same thing because I’ve accidentally 
deleted something I needed to find. The 
partnership with the Electronic Recycling 
Association was fantastic, really engaging 
with the kids and we were able to have 
volunteers coming up and the kids actually 
got to shred some of the devices.

MS: What types of frauds are most com-
mon in Canada and how should we deal 
with them?

Officers: We have tons of frauds and scams 
going on. Something that we would wanted 
to touch on, just because of the COVID-19 
happening, we want to make people aware 
that, when going online, different websites 
may not be legitimate. Be aware that some 
people are unfortunately taking advantage 
of this type of situation, so make sure that 
you’re going to the proper secure sites. 
In terms of frauds, in general, I’m sure 
everybody gets on their cell phones those 
text messages asking you to click emails, 
unsolicited emails asking you to click on 
different links and such. If for some reason 
you get in contact with the company, don’t 
give away any information because they’re 
looking for your personal information. And 
these scammers on the other line, they 
create that sense of urgency and they’re 
really good at what they do. They can 
suck people in and unfortunately people 
become victims, so if you do answer your 
phone, just hang up. Don’t click 1 to speak 
to an operator, don’t say yes to speak with 
any agent, just hang up. And another thing 
to consider is called spoofing. It means that 
the number that comes up on your screen 
might not necessarily be the number that 
is calling, because they can change that in-

formation. 

MS: What are the risks of keeping informa-
tion in our old devices?

Officers: It can be very dangerous, and 
this is what we tried to bring awareness 
to at this school. The information on your 
devices can potentially get into the wrong 
hands. And that’s personal information 
that will be shared and it could put some-
one in risk as being a victim of identity 
theft. Sometimes we have these old de-
vices, we sell them as well so you have to 
be aware. So, if something is going to be 
shredded, that way we make sure it isn’t 
getting into anybody’s hands at all.

MS: In case anyone is interested in doing the 
same, shredding their electronics, how can 
they do it?

Officers: If I have old devices you can visit 
the Electronic Recycling Association. I be-
lieve if you have 10 or more items they will 
come and pick those items up, otherwise 
they have a drop off address, at 489 Brim-
ley Rd #15, in Scarborough.

Telma Pinguelo/MS
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COVID-19: Premier de Ontário declara estado de 
emergência e disponibiliza fundo de $304 milhões

Numa tentativa para travar o contágio do 
COVID-19, a província declarou estado 
de emergência e proibiu a realização de 
eventos públicos que concentrem mais de 
50 pessoas. O elevado perigo de contágio 
obrigou também a encerrar restaurantes, 
bares, cinemas, bibliotecas públicas, es-
colas privadas e creches. A rede de trans-
portes públicos continua a operar e os res-
taurantes podem estar abertos desde que 
façam refeições para entrega em domicílio. 

Os supermercados continuam aber-
tos, se bem que algumas superfícies, 
como é o caso dos Costco, optaram 

por limitar a quantidade de clientes e de al-
guns produtos por pessoa, reduzir determi-
nados serviços e reforçar as medidas sanitá-
rias.

Nos últimos dias as redes sociais foram 
inundadas de fotografias que mostravam 
prateleiras vazias e produtos como o pa-
pel higiénico e o gel desinfetante estiveram 
constantemente esgotados. 

Várias entidades oficiais alertaram para a 
importância de não entrar em pânico, não 
comprar acima das necessidades e acatar as 
ordens de isolamento que são fundamentais 
para que o vírus não se continue a espalhar.

Os laboratórios da província de Ontário 
alteraram a sua metodologia e atualmen-
te estão a conseguir realizar 2,000 testes 
diários. No futuro a intenção é conseguir 
realizar 5,000 testes diários. O serviço de 
telemedicina está extremamente conges-
tionado, mas, em declarações aos jornalistas 
na quarta-feira (18 de março), a Ministra da 
Saúde assegurou estar a fazer “tudo o que 
está ao seu alcance” para garantir que todas 
as chamadas são atendidas. 

A autoridade da saúde alerta que nem to-
dos podem fazer o teste para o COVID-19 e 
apela ao bom senso. “Os nossos laboratórios 
estão sobrecarregados, se as pessoas não têm 
os sintomas, não fazem parte dos grupos de 
risco e não viajaram recentemente nem es-
tiveram em contacto com alguém que está 
infetado, não existem razões que justifiquem 
a realização de um teste”, explicou esta se-
mana Dr. Barbara Yaffe, Associate Chief 
Medical Officer of Health em conferência de 
imprensa aos jornalistas.

Em Ontário a pandemia de COVID-19 está a 
ser liderada pelo Dr. David Williams. Williams 
é Chief Medical Officer of Health e liderou em 
2003 a crise do SARS (Síndrome Respiratória 
Aguda Grave) que matou cerca de 800 pessoas 
no mundo inteiro. O responsável sublinha que 
“a distância social funciona porque reduz o 
contágio”, embora admita que estas medidas 
demorem algum tempo a surtir efeito. 

Os grupos de risco são pessoas com mais 
de 60 anos e com doenças crónicas que de-

vido à fragilidade do seu sistema imunitário 
estão mais propensas a contrair o novo vírus. 
Depois de Ontário declarar estado de emer-
gência, a Colúmbia Britânica tomou a mes-
ma decisão. Recorde-se que neste momen-
to, depois de Ontário, a Colúmbia Britânica 
é a segunda província canadiana com mais 
casos de COVID-19.

A primeira fase do fundo de emergência 
de Ontário vai libertar $304 milhões e o Pre-
mier, Doug Ford, recorda que esta medida 
só foi possível graças ao esforço orçamental 
que foi pedido aos ontarianos nos últimos 
meses de governação do PC. A maior fatia do 
fundo, cerca de $200 milhões, destina-se a 
aumentar a capacidade dos hospitais da pro-
víncia para tratar e receber doentes infeta-
dos com COVID-19, para realizar mais testes 
e fazer mais triagem e adquirir mais mate-
rial para proteger os profissionais de saúde. 
Falamos de produtos como máscaras, luvas 
e gel sanitário. Os mais velhos também não 
foram esquecidos e a província disponibiliza 
$55 milhões para as long-term care homes e 
para as retirement homes. O objetivo é que 
recrutem mais funcionários para reforçarem 
os cuidados sanitários dentro destas institui-
ções. Os frontline workers vão receber $25 
milhões, as residential facilities recebem $20 
milhões e as comunidades indígenas vão po-
der contar com $4 milhões.

Ford reforça que o estado de emergência 
“não foi declarado de ânimo leve” e que a 
província está em contacto permanente com 
os responsáveis da área da saúde. “Estamos a 
enfrentar uma situação sem precedentes na 
nossa história e a nossa prioridade é a saúde 
e o bem-estar dos ontarianos”, disse Ford na 
conferência de imprensa de terça-feira (17 
de março) no Queen’s Park. 

Foi também na terça-feira que Ontário re-
gistou a primeira morte por coronavírus, um 
homem com 77 anos residente em Barrie.  
Ford garantiu que “não se trata de um shut 
down” e que a grande maioria dos negócios 
vitais para o dia a dia não vão ser afetados. Su-
permercados, mercearias, farmácias, serviços 
públicos importantes, fábricas, construção e 
edifícios de escritórios vão continuar abertos.

Estado de emergência significa que a pro-
víncia vai poder limitar as viagens pessoais, 
encerrar edifícios públicos e privados e fixar 
preços de bens a níveis razoáveis para evitar 
inflação. Para já o estado de emergência vai 
manter-se em vigor até 31 de março, mas se 
a província assim o entender, o prazo poderá 
ser estendido, pelo menos mais 14 dias sem 
aprovação legislativa. Se o Premier enten-
der, porventura, que é necessário ainda mais 
tempo, aí sim, a decisão terá de ter submeti-
da à aprovação dos deputados. 

Uma das medidas que está a causar in-
dignação nas redes sociais é o facto de os 
centros comerciais continuarem abertos. O 
Eaton Centre, o Yorkdale Shopping Centre e 
o Cadillac Fairview, que detêm cerca de 70 
centros comerciais em seis províncias, op-
taram por reduzir o seu horário em cerca de 
30% durante as próximas duas semanas. No 
Sharwey Gardens uma funcionária da loja 
Fossil deu positivo para o COVID-19 e a mar-
ca optou por encerrar o espaço ao público. A 
gigante tecnológica Apple encerrou todas as 
lojas fora da China e a Aritzia fechou todas as 
lojas. Os casinos e os ginásios também estão 
encerrados e o Tim Hortons e o Starbucks 
estão a operar apenas com take out.  

Alguns bancos optaram por fechar balcões 
e/ou alterar o horário de funcionamento, 
como é o caso do CIBC, os consultórios mé-
dicos restringiram as consultas no local e en-
corajam os pacientes a telefonar para o Ser-

viço de Telemedicina de Ontário através do 
número 1-866-797-0000. A grande maioria 
dos hospitais está a desmarcar as consultas, 
exames e cirurgias que não são prioritários. 

O serviço de transporte disponibiliza-
do pela Uber e pela Lyft também sofreu al-
terações e por enquanto o carpooling está 
suspenso devido à necessidade de manter 
distância social. A pandemia gerou movi-
mentos de solidariedade e a Uber Eats está a 
ajudar os pequenos restaurantes a entrega-
rem comida ao domicílio sem que tenham 
de pagar taxas. Mas outros viram nesta cri-
se uma oportunidade de lucrar e decidiram 
vender produtos com grande procura a 
preços exorbitantes. A Kijiji tomou medidas 
e suspendeu temporariamente a venda de 
produtos como gel desinfetante, máscaras 
ou papel higiénico no site de classificados.

O Ikea Canada, a Roots e a L’oréal anun-
ciaram na quarta-feira (18 de março) que vão 
encerrar todas as lojas e o Home Depot en-
cerra, a partir de amanhã, às 18 horas. 

Em Toronto existem 102 casos de CO-
VID-19 e os transportes públicos estão a ope-
rar de forma diferente. O embarque acon-
tece em qualquer uma das portas e não na 
porta principal como era comum até agora.

As últimas informações dão conta de que 
existem infetados em Ontário na faixa etária 
dos 30 anos e de que a transmissão comunitá-
ria do novo vírus tem aumentado. Na quarta-
-feira (18) aterrou no Toronto Pearson Inter-
national Airport às 16:30 horas um avião da 
Air Transat vindo de Portugal com dois pas-
sageiros infetados com COVID-19. Os passa-
geiros comunicaram os seus sintomas à tripu-
lação e pouco depois do avião aterrar, ambos 
foram encaminhados para um hospital.

Controlo de COVID-19 disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde de Ontário na quar-
ta-feira (18 de Março) às 17 H que pode ser 
consultado através deste Link:https://www.
ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus 

This web page will be updated with the 
most up-to-date information on the status 
of cases in Ontario, every day, seven days a 
week, at 10:30 a.m. and 5:30 p.m. ET.
Negative1             10305
Currently under investigation2       3379
Confirmed positive3  206
Resolved4   5
Deceased   1

Total number of patients approved for CO-
VID-19 testing to date 13897
1 Patient negative based on testing perfor-
med at Public Health Ontario (PHO) Labo-
ratory and non-Public Health Ontario labo-
ratories.
2  Test results are pending
3 Patient still testing positive and has not 
had two consecutive negative results greater 
than 24 hours apart
4 Patient is no longer infectious based on 
two consecutive negative tests performed at 
PHO Laboratory at least 24 hours apart

Joana Leal/MS
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COVID-19
Novel Coronavirus

Fique em casa para ajudar a evitar 
a propagação do COVID-19. 

A melhor maneira de evitar a propagação de infeção é ficar em casa o máximo possível e 
limitar interações sociais com outras pessoas.  A melhor maneira de se proteger contra o vírus 
COVID-19 é com medidas de precaução, as quais incluem:

• Praticar o distanciamento social e não se reunir em grupos grandes.
• Evitar contacto com pesssoas que estejam doentes.
• Ficar em casa o máximo possível e principalmente se estiver doente.
• Lavar as suas mãos frequentemente com água e sabão ou usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.
• Evitar tocar nos seus olhos, no seu nariz e na sua boca com as mãos não lavadas.
• Cobrir a sua tosse ou o seu espirro com um lenço de papel, em seguida e de imediato desfazer-se dele no 

lixo e lavar as suas mãos.
• Se não tiver um lenço de papel, espirrar ou tossir na sua manga ou no seu braço.
• Limpar e desinfetar objetos e superfícies que tocar com frequência.

Visit toronto.ca/covid19 

Os residentes não se devem esquecer de usar fontes de informação dignas de 
confiança, baseadas em evidências sobre o coronavírus.  O website do  
Toronto Public Health está a ser atualizado regularmente de acordo com 
a informação nova disponível para ajudar a manter os residentes informados 
sobre o 2019-nCoV coronavirus.  Visite, toronto.ca/covid. 

Até já lhe mudaram o nome, como um vírus alterou o mundo em pouco tempo
Coronavírus que pouco tempo depois passou a chamar-se Covid-19

Nos últimos tempos liga-se a rádio, televi-
são e até se abre qualquer jornal, só se vê 
e ouve-se falar do Covid-19.  Já assusta a 
forma como a comunicação em geral pas-
sa a notícia cá para fora, mas temos mes-
mo que levar isto a sério, não é uma brin-
cadeira, embora muito cidadão leve isto na 
desportiva. Compreende-se, vai ter que ser 
mesmo na desportiva ou então o mundo 
pára. Li alguns artigos no jornal Expresso 
nos últimos tempos onde se sente que, de 
dia para dia, aumenta a preocupação dos 
governos a nível mundial. 

É engraçado como todos tomam dife-
rentes atitudes e medidas - umas mais 
drásticas do que outras no que toca a 

restrições na entrada de turistas e mesmo 
dos locais quando se deslocam para fora. 
Sinceramente eu no início julgava que era 
um absurdo, mas hoje concordo plenamen-
te em que haja um controlo apertado e que 
todo aquele que sair do país seja em trabalho 
ou férias não deve voltar ao seu local de tra-
balho sem que se tenha a certeza que está a 
100%. Não devem colocar outros em risco, 
mas isto vai depender de cada entidade pa-

tronal. É um risco de um grau muito eleva-
do. Cada um toma as suas decisões e temos 
que as respeitar, o que não podem é voltar e 
colocar outros num possível perigo de saú-
de. No regresso devem ficar em casa de qua-
rentena para bem de todos, esta é a minha 
opinião e vale o que vale.

Covid-19 mexeu e vai continuar a mexer 
com tudo e com todos. Economicamen-
te irá afetar todas as atividades, direta ou 
indiretamente, mas uma que vai ser muito 
afetada é o setor de turismo. Segundo um 
estudo, os hotéis portugueses podem ter 
perdido mais de 900 milhões de euros em 
quatro meses, o que equivale a uma média 
de 7,5 milhões de dormidas. Isto arrasta 
todo o setor de alimentação, lojas de ves-
tuário, etc. Poucos são os setores que vão 
ficar imunes a esta crise e, se isto conti-
nuar a crescer, no final do ano haverá uma 
percentagem de mão de obra em geral que 
vai perder o trabalho. Depois o poder de 
compra irá baixar drasticamente e tudo vai 
por arrasto. Pode ser uma crise económica 
ainda pior do que a que, em 2008, levou à 
falência de várias PME (pequenas e médias 
empresas), que são as que fazem funcionar 
e crescer um país. Se repararmos, com isto 
também há quem ganha, mas será por um 
curto espaço de tempo. Esperemos para ver 
resultados menos bons.

O Governo português lançou uma me-
dida para ajudar os trabalhadores inde-
pendentes, porque esses não têm direito a 

nada. Aqui o Governo esteve bem e está de 
parabéns. A ser verdade passaram a rece-
ber todos os meses o apoio que tem por base 
a incidência contributiva, mas com um teto 
máximo que não excederá os 483 euros. É 
muito bom. É com os mais desfavorecidos 
que os governantes se devem de preocu-
par porque os super-ricos já se preparam 
para a crise que tanto se fala que possa vir 
a acontecer. Há centenas de milhares em 
todo o mundo que estão a preparar-se para 
um isolamento. Os planos vão para além 
do simples armazenamento de desinfetan-
tes das mãos e pacotes de papel higiénico, 
etc. - estão a fretar jatos particulares para 
partirem rumo a casas de férias ou bunkers 

criados para situações de catástrofe espe-
cialmente preparados em países que até 
agora não têm sido afetados pelo Covid-19. 
O jornal britânico “The Guardian” até vai 
mais longe e diz que há quem considere le-
var médicos ou enfermeiros nos voos par-
ticulares de forma a garantir cuidados mé-
dicos. Isto está a chegar ao cúmulo e é cada 
vez mais assustador.

Não vamos entrar em descontrolo total, 
mas devemos estar sempre atentos. Vamos 
ouvindo as recomendações dos entendidos 
na matéria.

Ajude-se a si porque ao mesmo tempo 
está a ajudar os outros. 

Augusto Bandeira
Opinião
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COVID-19: Feds com pacote de medidas que 
representa mais de 3% do PIB canadiano
Nos últimos dias, à medida que os núme-
ros de COVID-19 iam crescendo no Cana-
dá, o Governo Federal anunciou um pacote 
de medidas no valor de $92 milhões, um 
montante que representa mais de 3% da 
riqueza que o país gera num ano. 

O primeiro pacote de $10 mil milhões 
foi anunciado na passada sexta-feira, 
13 de março, pelo Ministro das Finan-

ças, Bill Morneau. As empresas que estão a 
viver dias negros devido à pandemia mun-
dial do novo vírus vão poder usar esta linha 
de crédito que vai ser disponibilizada pelo 
Governo através do Business Development 
Bank of Canada e do Export Development 
Canada. O dinheiro serve para continuar a 
assegurar a produção e as exportações cana-
dianas. 

Na altura Morneau avançou, na confe-
rência de imprensa, que esta linha de cré-
dito foi uma ferramenta eficaz durante a 
crise de 2008 e que agora, com a crise de 
COVID-19, será novamente eficaz e que a 
maior parte do dinheiro vai ser direcionado 
para pequenas e médias empresas.

Ainda na sexta-feira 13, o Governador do 
Banco Central do Canadá, Stephen Poloz, 
anunciou também em simultâneo um corte na 
taxa de juro de referência que vai permitir às 
empresas obter empréstimos mais em conta. 

Para tranquilizar os mercados instáveis, 
o Office of the Superintendent of Financial 
Institutions  (OSFI), a entidade que regula 
as instituições financeiras do país, também 
anunciou um pacote adicional de $ 300 mil 
milhões em capacidade de empréstimo de 
forma a que os grandes bancos possam ga-
rantir liquidez na economia canadiana.

Esta quarta-feira (18 de março), o PM 
Justin Trudeau anunciou um novo pacote 
de medidas extraordinárias no valor de $82 
mil milhões que vai servir sobretudo para 
adiar a apresentação dos impostos e ajudar 
as pequenas empresas a pagar salários.

Trudeau sublinhou aos jornalistas que 
“estes grandes gastos e as receitas federais 
atrasadas não vão levar o país à recessão” 
porque “decisões prudentes tomadas nos 
últimos cinco anos colocaram o Canadá 
numa posição económica forte para en-
frentar a crise”.

Na sua mensagem ao país o PM disse que 

agora os canadianos têm de se preocupar 
com a sua saúde e não como vão pagar as 
suas contas. “Não importa quem você é ou 
o que faz, este é um momento em que você 
deve se deve concentrar na sua saúde e na 
dos seus vizinhos, não se você perderá o seu 
emprego ou se vai ter dinheiro para com-
prar mantimentos e medicamentos”, disse.

No pacote de medidas extraordinárias os 
trabalhadores independentes que precisem 
de ficar em casa e não se qualifiquem para 
atestado médico vão poder receber até $900 
por quinzena durante 15 semanas, o que 
deverá custar ao Governo mais de $10 mil 
milhões. Para os trabalhadores que fiquem 
desempregados e que não se qualifiquem 
para o subsídio de desemprego o Governo 
vai disponibilizar $5 mil milhões. O Canada 
Child Benefit vai receber cerca de $2 mil mi-
lhões e os estudantes com empréstimos não 
vão pagar juros durante seis meses.

Os apoios para os sem-abrigo vão ser du-
plicados e o período para a apresentação de 
impostos vai ser prolongado até 1 de junho. 
Os indígenas vão receber $305 mil milhões 
e estão ainda previstas medidas de apoio às 
famílias com rendimentos baixos e adia-
mento do prazo para pagar as hipotecas.

O PM disse que há um desejo “real” entre 
os partidos políticos da oposição em ajudar 
os canadianos e assegurou estar confiante 
de que as medidas pudessem passar rapi-
damente no Parlamento.

Na segunda-feira (16 de março) o Canadá 
fechou as fronteiras para todas as pessoas, 
exceto para cidadãos canadianos, residen-
tes permanentes, americanos, membros 
de tripulação de voo, diplomatas e alguns 
familiares de canadianos. Num anúncio 
nacional Trudeau disse que “esta era a al-
tura de os canadianos regressarem a casa”, 
fazendo já prever que medidas mais duras 
estavam a ser preparadas. 

Apenas quatro aeroportos canadianos 
estão autorizados a receber voos interna-
cionais: Vancouver, Calgary, Toronto e 
Montreal. A Canada Border Servives Agen-
cy reforçou o número de funcionários nos 
aeroportos e o controlo está agora mais 
apertado. Os passageiros que acabaram de 
aterrar têm que informar as autoridades 
canadianas se têm tosse, dificuldade em 

respirar ou febre, os principais sintomas 
do COVID-19. Caso a resposta seja negativa 
ficam a saber que durante os próximos 14 
dias devem ficar de quarentena, por pre-
venção. Se, por outro lado, tiverem algum 
dos sintomas é-lhes entregue uma másca-
ra, preenchem um formulário e são obriga-
dos a apresentar-se nas próximas 24 horas 
junto das autoridades de saúde locais. 

Na quarta-feira (18 de março) o Cana-
dá e os EUA concordaram em restringir 
as viagens não essenciais entre a fronteira 
dos dois países de forma a tentar controlar 
a disseminação do vírus. Ambas as partes 
garantiram que os fornecimentos estão 
garantidos, desde comida até combustível 
e medicamentos. A medida vai manter-se 
durante 30 dias e há casos excecionais. 

O Ministro para a Segurança Pública, Bill 
Blair, informou que estudantes internacio-
nais, trabalhadores com vistos e trabalha-
dores temporários estrangeiros vão conti-
nuar a poder entrar no Canadá, partindo do 

princípio que respeitam o pedido do Gover-
no e cumprem a quarentena durante 14 dias. 

Em 2019, segundo as Statistics Canada, 
25 milhões de americanos entraram no Ca-
nadá e 43,8 milhões de canadianos entra-
ram nos EUA. De acordo a Deputy Prime 
Minister, Chrystia Freeland, o comércio 
que atravessa a fronteira todos os dias re-
presenta cerca de $2,7 mil milhões. 

A Ford, a GM e a Honda anunciaram esta 
semana que vão suspender a produção au-
tomóvel na América do Norte. Abaixo se-
guem os últimos dados disponibilizados 
pelo Governo Federal em relação ao nú-
mero de infetados com COVID-19 no país. 
Nove pessoas já morreram e as províncias 
com mais infetados são a Colúmbia Britâ-
nica e Ontário.

O Ministro das Finanças informou esta 
quinta-feira (19 de março) que os fundos de 
emergência “devem estar disponíveis den-
tro de duas ou três semanas”.

Joana Leal/MS
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PM says closures, social distancing measures 
could be in place for weeks or months

COVID-19 emergency funds will be flowing 
in 2 to 3 weeks, government promises.

Prime Minister Justin Trudeau offered 
more assurances today that the gov-
ernment would help all Canadians 

through the COVID-19 crisis - but warned 
that “extraordinary” measures to contain the 
virus could be in place for weeks or months.

Speaking from his residence at Rideau 
Cottage where he remains in self-isolation, 
Trudeau urged everyone who can to do-
nate blood. He said the government is pre-
paring for a variety of scenarios in terms of 
how the health emergency could unfold in 
Canada.

He said the unprecedented measures 
in place now - such as travel restrictions, 
social distancing protocols and business 
closures - could continue for some time as 
political leaders follow the advice of med-
ical experts. “We’ve heard anything from 
weeks to months,” he said. “We know 
this is a difficult and extraordinary time in 
which Canadians are taking difficult and 
extraordinary measures, and we will con-
tinue to do that until Canadians are safe.”

Trudeau also said supports will be on the 
way for retirees who have seen a dramat-
ic drop in their savings due to “massive” 
market disruptions. “We will be taking 
measures to ease the impact of that,” he 
said. “We know that our seniors have 
worked hard all their lives to be able to re-
tire in comfort and there is a lot of anxiety 
there. That’s why we will be there for our 
seniors as well.”

Elderly people and people with under-
lying health conditions are at higher risk 
of experiencing severe symptoms if they 
become infected.

During a news conference in Ottawa 
Thursday (19), Canada’s Chief Public 
Health Officer Theresa Tam warned that 
Indigenous people are also in the high-
risk group. “We must recognize that First 
Nations, Inuit and Metis are at higher risk 
of severe outcomes from COVID-19 given 
health inequities, higher rates of under-
lying medical conditions and unique health 
challenges such as those faced by remote 
and fly-in, fly-out communities,” she said.

Deputy Prime Minister Chrystia Free-
land said today that all asylum-seekers 
crossing in to Canada at Roxham Road in 
Quebec will now be required to go under 
quarantine for 14 days upon arrival.

Earlier Thursday (19), Finance Minister 
Bill Morneau said Canadians worried about 
having enough money to pay for food, rent 
and medication can expect emergency 
funds in two to three weeks.

In an interview with CBC News Network, 
Morneau said the government understands 
the urgency of the situation and is lever-
aging existing government social services 
to get money out the door.

The government has waived the one-
week wait for employment insurance 
sickness benefits and announced a series 
of new measures Wednesday (18) to help 
Canadians and businesses taking a finan-
cial hit from the pandemic.

“One of them, very clearly, is setting up 

this new approach for people that are not 
in the employment insurance system. And 
that, we expect, will be able to have money 
to people in the two to three-week time 
period,” Morneau said.

“If we could find a way to sit down at a 
desk and write cheques today, we would. 
This is the fastest way we can determine 
how to get money out to people.”

Morneau said the government is working 
hour-by-hour to find ways to release funds 
more rapidly. He said Parliament could be 
recalled this weekend or early next week 
to pass the legislation required to distrib-
ute the money. Wednesday’s $82-billion 
emergency response package includes $27 
billion in direct supports and another $55 
billion in tax deferrals.

The supports aim to help Canadians pay 
for rent and groceries, to help businesses 
continue to meet payroll and pay bills, and 
to stabilize the economy.

The emergency aid plan includes:
• A temporary boost to Canada Child 

Benefit payments, delivering about $2 
billion in extra support.

• A new Emergency Care Benefit of up to 
$900 biweekly, up to 15 weeks, to pro-
vide income support to workers, in-
cluding the self-employed, who have to 
stay home and don’t qualify for paid sick 
leave or employment insurance. The 
measure could disburse up to $10 billion.

• A new Emergency Support Benefit to 
provide up to $5 billion in support to 
workers who are not eligible for EI and 
who are facing unemployment.  

• A six-month, interest-free reprieve on 
student loan payments.

• Doubling the homeless care program. 
• Extending the tax filing deadline to June 1.
• Allowing taxpayers to defer until after 

Aug. 31 tax payments that are due after 
today and before September.

• $305 million for a new Indigenous Com-
munity Support Fund to address im-
mediate needs in First Nations, Inuit and 
Métis Nation communities.
Other measures include a GST credit for 

low-income Canadians and special sup-
port for the homeless and shelters helping 
people escaping gender-based violence.

Morneau said the government is also 
working with the private sector to find 
ways to help Canadians. Banks, for ex-
ample, could be flexible with mortgage 
and loan payments to help people who are 
struggling financially.

He said there is no way to know how the 
pandemic will affect the economy at this 
stage, or how long those effects will last, 
but he is confident the crisis is temporary. 
Canada is well-positioned to deal with the 
challenge due to a talented workforce, a 
strong health-care system and a govern-
ment with the capacity to financially sup-
port Canadians and businesses, he said.

“This is going to be all hands-on deck for a 
long time until we get through this,” he said.

CBC/MS
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Os portugueses regressados de países 
com surtos de Covid-19 e que vivam em 
Celorico de Basto, Baião, Marco de Ca-
naveses, Amarante, Cinfães e Resende 
terão de ficar isolados durante 14 dias.

A decisão foi tomada pela delegada 
de saúde do Baixo Tâmega para 
conter a disseminação da doença 

pelos seis municípios.
Num comunicado assinado na quarta-

-feira (18), Ana Júlia Sousa, autoridade de 
saúde no Baixo Tâmega, escreve: “Deter-
mino que todos os cidadãos que regressam 
do estrangeiro permaneçam em tratamen-
to profilático pelo período de 14 dias a con-
tar do dia da chegada”.

O documento foi enviado aos municípios 
para “divulgação imediata”, confirmou ao 
JN Joaquim Mota e Silva, presidente da Câ-
mara de Celorico de Basto. O comunicado 
está publicado no Facebook da autarquia.

No texto, Ana Júlia Sousa especifica al-

guns países de origem - Espanha, França, 
Suíça - ou “outro país com transmissão co-
munitária do coronavírus” e apela aos por-
tugueses regressados destas regiões a que se 
mantenham em “restrição social”, vigiem 
sintomas como tosse ou febre e, se necessá-
rio, telefonem para o centro de saúde.

A delegada de saúde justifica a decisão com 

a “atual situação epidemiológica da infeção 
por Covid-19”, que exige “medidas para con-
tenção máxima de possível risco de contágio”.
Polícia reforça rondas

Para assegurar que a ordem de restrição 
social é cumprida, a PSP e a GNR já se com-
prometeram a reforçar as rondas policiais, 

sobretudo em locais onde se juntem muitas 
pessoas, apurou o JN. Além disso, a autori-
dade de saúde conta com a ajuda das juntas 
de freguesia, que conhecem a população, e 
de empresas, que identificam trabalhado-
res regressados há pouco de países de risco.

Com a divulgação da ordem, pedida aos 
municípios, a própria comunidade incen-
tivará os regressados a cumprir as instru-
ções, esperam as autoridades.

58 travados na fronteira
Nas primeiras 24 horas de imposição de 

controlo à entrada de pessoas em Portugal, 
o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 
deteve uma pessoa por uso de autorização 
de residência falsa, em Chaves, e travou a 
entrada de outras 58. As recusas de entrada 
verificaram-se em Castro Marim (32), Vilar 
Formoso (19) e Termas de Monfortinho (1).

No total, o Ministério da Administração 
Interna controlou 5788 pessoas.

JN/MS
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“Grande parte de nós vai ter sintomas ligeiros 
a moderados e pode recuperar em casa”
A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, 
afirmou esta quinta-feira (19) que muitos 
portugueses poderão sentir “sintomas 
ligeiros a moderados” e que o mais indi-
cado é que fiquem em casa a receber o 
tratamento necessário. Centros de saúde 
operacionais para seguirem esses casos.

Na habitual conferência de imprensa 
destinada a fazer o balanço do bole-
tim epidemiológico divulgado esta 

quinta-feira (19), Graça Freitas confirmou 
que o número de infetados pelo novo coro-
navírus em Portugal subiu de 642 para 785 
e que a taxa de internamento é de 15%.

“Isto quer dizer que a maior parte das 
pessoas está a ser seguida no seu domicí-
lio. E quero recordar que muitos de nós vão 
ter sintomas ligeiros a moderados. O que 
devemos fazer? Ligar para o SNS 24 e ser 
seguidos em nossa casa. Vamos ser acom-
panhados pelo médico de família ou pela 
enfermeira de família, mas é importante 
que as pessoas tenham consciência de que, 
se na triagem forem detetadas como sendo 
de baixo risco, devem seguir a doença em 
domicílio”, esclareceu.

“Vamos confiar nesse mecanismo”, 
acrescentou Graça Freitas, garantindo que 
os centros de saúde estão preparados para 
fazer esse acompanhamento. O secretário 
de Estado da Saúde, António Lacerda, tam-
bém presente na conferência de imprensa, 
afirmou, aliás, que “os médicos de família 
já estão em contacto com os doentes em 
casa, a orientarem receitas”.

António Lacerda reforçou ainda que os 
grupos de risco - idosos e pessoas com pa-

tologias associadas - “têm mesmo de ficar 
em casa”.

“Os profissionais de saúde continuam a 
estar na linha da frente do combate à Co-
vid-19, mas contamos com todos os por-
tugueses para lutarem na sua trincheira”, 
sublinhou.

As autoridades de saúde estão, neste mo-
mento, a dar prioridade à realização de testes 
em pessoas que apresentem sintomas, o que 
não quer dizer que, entretanto, a medida não 
se estenda igualmente “à população mais ex-
posta”, frisou a diretora-geral da Saúde.

Questionada em relação ao facto de, até 
agora, terem recuperado apenas três pes-
soas em Portugal, Graça Freitas explicou 
que, ao contrário de uma gripe normal, “o 
período de internamento necessário para 
se ter testes negativos à Covid-19 é de, pelo 
menos, 15 dias”. “Tivemos o primeiro caso 
confirmado no dia 2 e, portanto, só a partir 
de agora começaremos a ter pessoas recu-
peradas”, explicou.

De acordo com o boletim da situação epi-
demiológica no país divulgado esta quinta-
-feira (19), o número de infetados com o 
novo coronavírus aumentou para 785 e há 
mais duas vítimas mortais.

O aumento do número de casos, 143 em 
24 horas, é inferior ao registado de terça, 
dia 17, para quarta-feira, dia 18 (um recor-
de de 198). De salientar que se mantêm os 
pacientes internados, 89, e nos cuidados 
intensivos, 20. Ao todo, 483 pessoas aguar-
dam resultado laboratorial.

JN/MS
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Por cada 100 casos de Covid-19 em 
Itália, Portugal terá sete
Um estudo da Escola Nacional de Saú-
de Pública (ENSP) estima que, em mé-
dia, por cada 100 casos de Covid-19 em 
Itália, o país mais afetado na Europa, 
Portugal terá sete, apontando para um 
cenário grave em território nacional.

O estudo teve como base modelos 
matemáticos, que analisou dados 
dos outros países, que permitem 

prever o que se irá passar em Portugal, 
disse à agência Lusa a investigadora e di-
retora da ENSP, Carla Nunes.

“Esta previsão é muito fiável a um cur-
to espaço de tempo, cerca de três a cinco 
dias. Passado esse tempo é muito difícil 
prever com exatidão”, afirmou a especia-
lista em Epidemiologia e Estatística.

“Atualmente, a análise desses modelos 
diz-nos que todas as curvas, na fase em 
que nos encontramos e independente-
mente do país analisado, são exponen-
ciais (ou similares), ou seja, têm uma 
evolução crescente acentuada. A curva 
portuguesa segue o mesmo trajeto, à sua 
escala, comparando com os períodos 
análogos dos outros países”, sublinhou.

“Analisando, por exemplo, o 17.º dia 
de todas as curvas sabemos que, por cada 
100 casos em Itália, esperamos sete em 
Portugal, por cada 100 no Reino Unido 
estimamos 130 e por cada 100 em Espa-
nha esperamos 30 novos casos em Por-
tugal”, precisou. Carla Nunes esclareceu 
que estes países foram escolhidos por 
serem os que matematicamente e cultu-
ralmente mais se adaptam à explicação da 
curva portuguesa, em diferentes escalas.

Segundo a investigadora, Portugal está 
a seguir as curvas dos outros países em 
escalas diferentes. “Temos um compor-
tamento que nos permite ver, usando as 
outras curvas, o que vai acontecer nos 
próximos dias se, obviamente, nos man-
tivéssemos no mesmo caminho que eles 
estão a seguir”, referiu.

“Nós estamos no 17.º dia de curva, mas 
eles atualmente já estão no trigésimo, no 
quinquagésimo dia, portanto, eu consigo 
prever quantos casos novos” o país vai 
ter, porque “estes modelos matemáticos 
têm uma capacidade de 95% ou mais, o 
que é brutal”.

“Isso é o que me assusta. Nós estamos 
no mesmo caminho que eles estão”, mas 

Portugal pode afastar-se destas “previ-
sões assustadoras”: “A evidência diz-nos 
que baixando a taxa de contacto, baixa-
mos a taxa de transmissão”.

“Comparativamente aos outros países, 
Portugal tomou medidas de promoção 
do isolamento social mais cedo e foram 
aparentemente bem adotadas pela popu-
lação portuguesa, segundo os órgãos da 
comunicação social”, observou a diretora 
da ENSP. Portugal introduziu uma nova 
medida na passada sexta-feira (13), a in-
terrupção das escolas, que efetivamente 
começou na segunda-feira (16), mas se-
rão necessários 14 dias, o período máximo 
de transmissão do vírus, para perceber o 
impacto da medida.

Dada a “história do vírus”, ainda não 
há tempo para saber se “a medida foi efi-
caz ou não”, salientou.

Carla Nunes lembrou que esta medida 
já tinha sido tomada noutros países e não 
se conseguiu ainda observar o seu impac-
to. “Mesmo nos outros países como Itália 
e Espanha, que já estão com medidas bas-
tante mais severas”, ainda não se verifi-
cou “um efetivo ou indiscutível abranda-
mento”, notou.

“A comparação de medidas/políticas 
entre países é sempre difícil (culturas, 
capacidade de resposta dos serviços de 
saúde, adesão da população às medidas, 
entre outras). Resta-nos, por isso, fazer 
a nossa parte: aguardar em casa e seguir 
as indicações de higienização”, disse, fri-
sando que “este é um problema complexo 
e multidisciplinar”.

A investigadora avançou à Lusa que 
está a ser criado o barómetro Covid-19 da 
Escola Nacional de Saúde Pública que já 
está a seguir esta situação muito próximo, 
abarcando diversas perspetivas: sociais, 
económicas, perceções, epidemiologia e 
acesso a serviços, entre outras.

Portugal regista três mortos em 785 ca-
sos de infeção pelo novo coronavírus, de 
acordo com o boletim de quinta-feira (19) 
da Direção-Geral da Saúde referente aos 
efeitos da pandemia no país.

A nível global, o coronavírus respon-
sável pela pandemia da Covid-19 infetou 
mais de 210 mil pessoas, das quais mais de 
8.750 morreram.

JN/MS
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Estado de emergência potencia lei 
de guerra que pune açambarcamento
O estado de emergência decretado na 
quarta-feira (18) pode conferir atualidade 
a um decreto-lei com 36 anos e pouco 
uso, que estabelece as infrações antieco-
nómicas e contra a saúde pública, punin-
do o açambarcamento, a especulação de 
preços e a exportação ilegal, entre outros 
crimes.

Concebido para tempos de guerra ou 
de grave crise, o Decreto-Lei 28/84 
prevê penas leves, mas o estado de 

emergência permite ao Governo avançar 
com “legislação temporária” para agravá-
-las e para adaptar os respetivos crimes às 
circunstâncias da pandemia do Covid-19, 
defende o advogado Jacob Simões.

Este especialista em direito penal invoca 
o exemplo da exportação ilícita. O decre-
to-lei de 1984 diz que comete este ilícito 
e incorre em pena de prisão até dois anos 
“quem exportar, sem licença, bens cuja ex-
portação, por determinação legal, estiver 
dependente de licença”. Se houver uma 
empresa portuguesa licenciada para expor-
tar máscaras que esteja a dar preferência ao 
mercado externo, o Governo poderá apro-
var legislação que retire aquela licença ou 
exija outra licença específica para a expor-
tação das máscaras, exemplifica.

“Cartão amarelo”
Casos de prateleiras de supermercado 

sem carne ou de consumidores com carri-
nhos cheios de papel higiénico parecem in-
tegrar-se no “açambarcamento de adqui-
rente”. Um crime imputável a “quem, em 
situação de notória escassez ou com prejuí-
zo do regular abastecimento do mercado, 
adquirir bens essenciais ou de primeira ne-
cessidade em quantidade manifestamente 
desproporcionada às suas necessidades de 
abastecimento ou renovação normal das 
suas reservas”.

É cometido tanto na forma consumada 
como tentada e tem como pena máxima 
seis meses de prisão, a aplicar em julga-
mento sumário ou sumaríssimo.

Há outro crime de açambarcamento, im-
putável ao vendedor que, em situação de 
“notória escassez”, recusa ou retarda a ven-
da dos bens, oculta-os ou encerra o estabe-
lecimento. A pena pode chegar a três anos.

Mas, ressalvando cenários extremos de 
racionamento de bens essenciais, Jacob Si-
mões vê com dificuldade que alguém seja 
condenado por açambarcamento.

“É mais um cartão amarelo do que uma 
norma com efetividade penal, porque aqui-
lo está cheio de conceitos abertos: “bens de 
primeira necessidade”, “em hipótese de 
manifesta carestia”, “de forma manifesta-
mente desproporcionada””, sustenta.

Mais plausível, para o advogado, é o crime 
de especulação, que pode implicar até três 
anos de prisão a quem, por exemplo, vender 
bens ou prestar serviços por “preços supe-

riores aos permitidos pelos regimes legais”.
Preços exorbitantes

Nos últimos dias, circularam informa-
ções sobre venda de máscaras e desinfe-
tantes a preços exorbitantes. Não há notí-
cias de processos abertos, mas “o estado de 
emergência permite ao Governo estreitar 
mais o funil”, diz o advogado, pela hipóte-
se de surgir legislação específica que pode 
potenciar, nomeadamente, a aplicação do 
Decreto-Lei 28/84.

O decreto do presidente da República 
permite que as autoridades públicas requi-
sitem a “prestação de quaisquer serviços e 
a utilização de bens móveis e imóveis [...], 
de unidades de prestação de cuidados de 
saúde, de estabelecimentos comerciais e 
industriais [...]”.

Por outro lado, o Governo pode determi-
nar “a obrigatoriedade de abertura, labo-
ração e funcionamento de empresas”, que 
também poderão ser obrigadas a aceitar 
“alterações à quantidade, natureza ou pre-
ço dos bens produzidos e comercializados 
ou aos respetivos procedimentos e circui-
tos de distribuição e comercialização”.

60 polícias vigiados
A PSP adianta que, até ontem, estavam 

sinalizados para vigilância/quarentena 
cerca de 60 polícias. Não há, para já, casos 
positivos. A PSP garante ainda que foram já 
distribuídos 15 mil kits individuais de pro-
teção. Outros 10 mil, bem como cinco mil 
óculos cirúrgicos, serão entregues esta se-
mana.

Apelo à denúncia
O Sindicato Nacional da Polícia apelou 

aos profissionais da PSP para que, caso 
sejam proibidos de usar equipamentos de 
proteção individual, como máscaras, ela-
borem “uma peça de expediente por es-
crito”, identifiquem o superior hierárquico 
que deu a ordem. O objetivo é a sua even-
tual responsabilização posterior.

Assegurar a saúde
A Associação dos Profissionais da Guar-

da promete tudo fazer para garantir que os 
militares da GNR não irão adoecer duran-
te o seu trabalho. Muitos estão a atuar sem 
proteção.

Queixas nas prisões
O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda 

Prisional acusa o diretor-geral dos Serviços 
Prisionais de não estar preocupado com a 
saúde dos guardas. Queixam-se da falta de 
gel, luvas e máscaras. Ontem, os sindica-
tos do setor reuniram com o secretário de 
Estado da Justiça, que lhes transmitiu uma 
palavra de reconhecimento.

JN/MS

Crimes
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Não nascemos com mapas. Temos de desenhá-los, e esse desenho requer esforço. 
Quanto mais esforço fizermos para apreciar e perceber a realidade,
maiores e mais detalhados serão os nossos mapas. 
Scott Peck

À espera do futuro

Aida Batista
Opinião
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Desde que me reformei, sou completa-
mente dona do meu tempo. Assim, faço 
habitualmente uma caminhada pela ma-
nhã de cerca de 10 quilómetros. Como a 
inicio entre as 7.30 e as 8 h da manhã, é 
uma hora que coincide com a saída de 
casa da maior parte das pessoas que 
tem pela frente mais um dia de traba-
lho. Embora opte por percursos em que, 
maioritariamente, não tenha de seguir 
itinerários principais, a verdade é que 
as estradas secundárias lhes ficam pa-
ralelas. Significa, por isso que, mesmo 
no meio de um caminho ladeado por 
árvores, e cujas copas denunciam já a 
chegada da primavera, é perceptível o 
barulho dos carros que, apressadamen-
te, tentam deixar os seus condutores à 

porta do emprego, a tempo de picarem 
o ponto a horas.

A caminhada, além de constituir o me-
lhor exercício para começo do dia, é 
também o meu tempo de reflexão. 

Por mais que me tenham tentado conven-
cer a usar minúsculos auscultadores para 
ouvir música, ninguém me conseguiu ain-
da converter a essa prática. Gosto mesmo 
é de caminhar em silêncio, olhos postos 
no horizonte dos amanheceres e, em dias 
ventosos como o de hoje, poder ouvir o ru-
morejar das árvores como se, conversando 
entre si, pudessem esbater a distância que a 
língua de estrada estabelece entre elas.

Dantes, o eco que o asfalto da estrada me 
devolvia era bem diferente do dos dias mais 
recentes. Dantes, um vruuuum-vruuum 
sincopado interrompia o curso da minha 
meditação, movido pela velocidade dos re-
tardatários que se apressavam para cumprir 
horários. Agora, faz-me companhia a som-
bra do silêncio que a meu lado caminha, 

entrecortado, de onde em onde, pela pas-
sagem lenta de um surdo vuuum-vuuum a 
que falta o “r” a ditar a aceleração da velo-
cidade. São as estradas, elas também a cum-
prir o isolamento social a que todos estamos 
obrigados. O meu país é agora um lugar 
parado, desconhecido, a deixar-me ouvir a 
voz da natureza que me envolve. 

E reflito, reflito muito, sobre o tudo, e so-
bre o nada de que são feitas as nossas vidas; 
e de como o tudo por que lutamos se esbo-
roa em nada, de um momento para o outro. 
E penso no tempo que vivemos, e em como 
a cartografia das nossas vidas muda de for-
ma tão imprevisível! 

Tinha uma agenda com tanta coisa mar-
cada: lançamentos e apresentações de li-
vros, textos para escrever, filmes para ver, 
teatro a que queria assistir, ioga para prati-
car, sevilhanas para dançar, um quadro para 
acabar, aulas para preparar, jantares da ter-
túlia, almoços de aniversário, de curso, do 
liceu e do colégio para conviver, enfim, tudo 

aquilo a que se chama uma agenda cheia.
Ainda há bem pouco tempo, familiares 

e amigos me aconselhavam a reconsiderar 
o meu calendário de atividades, de modo a 
desacelerar um pouco o ritmo em que vi-
via. Nunca deixei de lhes dar razão, e sem-
pre concordei com eles. Prometia que o 
iria fazer, mas depois pensava em cada um 
daqueles projetos, e sentia dificuldade em 
escolher qual deles eliminar. Todos se re-
velavam importantes para a saúde física e 
mental do meu quotidiano. 

De repente, não foi preciso escolher, 
porque algo superior se encarregou de 
anular todos os compromissos agendados, 
e adiá-los para um futuro cujo começo me 
parece distante. Para o perceber, tenho 
de voltar ao passado e ir de encontro aos 
clássicos para pedir ajuda a Ésquilo. Foi ele 
quem disse “Conhecerás o futuro quando 
ele chegar; antes disso, esquece-o”. Sim, 
esqueçamos o futuro, porque é hora de en-
frentar o inimigo sem rosto do presente.
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Portugal está em estado de “guerra”!

O país e mais de 141 outros países estão 
em “guerra”, mas não uma guerra qual-
quer, se é que esta expressão é a mais 
adequada para caracterizar os sofri-
mentos causados por qualquer guerra. 

Esta é uma guerra da humanidade contra 
um inimigo feroz e invisível, um vírus 
detetado em dezembro último a que 

deram o nome de Covid-19 e que já matou 
muitos milhares de pessoas em todo o mundo 
e afetou muitos outros milhares, preparan-
do-se para destruir as economias nacionais.

Em Portugal, em apenas 15 dias após a en-
trada no país do novo coronavírus, a Dire-
ção-Geral da Saúde (DGS) revelou (à hora que 
vos escrevo) 331 infetados, 10 em cuidados 
intensivos e um morto e as perspetivas para 
o futuro próximo não são nada animado-
ras. Segundo especialistas epidemiológicos, 
o nosso país atingirá o pico desta epidemia 
em maio próximo, estando ainda em fase de 
crescimento acelerado que, numa ótica mais 
otimista, atingiremos cerca de 4.186 casos de 
infeção e no caso de uma perspetiva pessi-
mista, podemos chegar aos 60.849 casos.

Aqui ao lado, na nossa vizinha Espanha, 
agora com as fronteiras connosco - terres-
tres, marítimas, ferroviárias e aéreas - sob 
controlo muito apertado, a situação não 
pára de se agravar, contando com 8.744 
pessoas infetadas e que, apenas nas últimas 
24 horas, aumentaram mais de mil casos.

O país tem vindo progressivamente a 
adotar cada vez mais medidas restritivas 
à vida dos cidadãos, desaconselhando e 
proibindo atividades lúdicas que possam 
concentrar muitas pessoas, quer na área do 
turismo, restauração ou desporto, ao mes-

mo tempo que incentiva os cidadãos a to-
marem consciência das medidas de higiene 
que os devem proteger. O nosso Serviço 
Nacional de Saúde, com todas as suas insu-
ficiências e não estando previamente pre-
parado para esta pandemia (como ninguém 
estava…), vai resistindo em meios huma-
nos e materiais à incessante procura dos 
cidadãos. Cidadãos que, por consciência 
coletiva, informação ou medo, têm vindo 
genericamente a acatar as indicações das 
autoridades sanitárias portuguesas, conti-
nuando a trabalhar, ou entrando em qua-
rentena voluntária em casa, tomando con-
ta das crianças, que se encontram com as 
escolas encerradas, em teletrabalho (os que 
podem) ou em lay-off, devido à inatividade 
das suas empresas em vender os seus pro-
dutos, em consequência desta crise, rece-
bendo parte do seu salário normal, pago 
pela Segurança Social e pelas empresas.

Os portugueses da minha geração e de 
forma geral, física e temporalmente, dis-
tanciados de outras grandes epidemias que 
mataram noutras épocas muitos milhares 
de pessoas no mundo como, entre outras, 
a “Peste Negra”, a “Cólera” ou a “Gripe 
Espanhola” ou “Pneumónica”, (que matou 

mais de 60 mil portugueses no período da 
Primeira Guerra Mundial), tendem a vul-
garizar a atual situação ou a atemorizar-se 
com a mesma. Pelo que me é dado obser-
var, avaliam a atual situação provocada 
pelo vírus Covid-19 com algum otimismo 
moderado ou uma séria apreensão. Otimis-
mo de uns, porque consideram viver num 
século de rápidas soluções, em que estas 
epidemias são fenómenos passageiros e, 
com o potencial tecnológico que hoje existe 
no mundo, estará para breve a descoberta 
de uma vacina e o fim desta doença. Pes-
simismo de outros, porque se desconhece 
quase tudo sobre esta nova estirpe de vírus 
e a sua rápida progressão que, segundo es-
pecialistas, não pode ser travada pela imu-
nidade cruzada, proporcionada pela gripe a 
uma importante parte da população, quan-
do se muda de um inverno para outro, pelo 
que ninguém (para além das estimativas) 
pode prever o seu fim.

Além disso, esta crise que este novo co-
ronavírus está a provocar não se limita à 
salvaguarda da saúde das nossas popula-
ções. Ela está progressivamente a provo-
car alterações negativas no nosso tecido 
económico e social, cujas consequências se 

vão manifestar certamente numa nova re-
cessão, cuja dimensão depende em muito 
da duração e magnitude desta pandemia.

Em Portugal, cuja frágil economia de-
pende em muito do turismo e do consumo 
e em que os países mais afetados pelo Co-
vid-19 foram, em 2019, responsáveis por 
30% das dormidas, o setor hoteleiro e a 
restauração, para além do decréscimo na 
aquisição de bens duráveis, das dificulda-
des em obter matérias-primas ou exportar 
os seus produtos, fecho de atividades co-
merciais e de serviços por receio de con-
taminação, contenção dos investimentos 
públicos e privados, falências de empresas, 
aumento do desemprego e muitas outras 
consequências financeiras, estão a con-
duzir o país a uma recessão, com todas as 
consequências que infelizmente já conhe-
cemos, pese embora todos os apoios finan-
ceiros e fiscais que o Governo tem vindo 
a dar para manter as empresas, contando 
com o apoio financeiro previsto da União 
Europeia que, esperemos (!...), não seja 
alvo do “apetite” de bancos e banqueiros, 
normalmente insensíveis às dificuldades 
do resto da população.

Reconhecendo que a curva ascendente da 
progressão do novo coronavírus em Portu-
gal inspira sérias preocupações, prevendo-
-se medidas mais drásticas para barrar a sua 
expansão, os media portugueses antecipam 
a possibilidade de o Presidente da Repúbli-
ca vir a declarar proximamente o Estado de 
Emergência nacional, por um período de-
terminado de 15 dias, cujas consequências 
são a perda de direitos, liberdades e garan-
tias dos cidadãos e a sua detenção, se não 
obedecer às regras que se estabeleçam, mas 
dando aos órgãos de poder mais meios e efi-
cácia para debelar a atual situação.

Se tal se mostrar essencial para salva-
guardar a vida e o bem-estar dos portugue-
ses, que assim seja!

Luís Barreira
Opinião
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Estudantes dos Açores no continente 
abdicam de regressar à região
Algumas centenas de estudantes dos 
Açores colocados em universidades 
do país optaram por não regressar aos 
Açores, para “proteger as famílias” da 
pandemia da Covid-19, que regista um 
caso no arquipélago, declararam alguns 
alunos à agência Lusa.

Bárbara Jasmins, natural da Lagoa, na 
ilha de São Miguel, e estudante na 
Faculdade de Belas Artes, em Lis-

boa, afirma que a ansiedade ditada pela 
distância familiar “tem sido controlada na 
esperança” de que o seu ato e dos colegas 
açorianos “tenha o efeito de abrandar a 
pandemia”, defendendo a jovem o encer-
ramento dos aeroportos.

Para a estudante de Belas Artes, o amor 
pela família e a “necessidade de a proteção 
daqueles que mais se gosta controla essa 
angústia de não poder estar junto deles 
neste momento tão difícil”.

Bárbara Jasmins tem ocupado o seu tempo 
a canalizar o que sente no seu projeto artísti-
co e, com os “poucos recursos” disponíveis 
em casa, tenciona “fazer uma obra em ho-
menagem” à atitude dos colegas dos Açores.

Tal como a jovem, vários estudantes aço-
rianos têm-se multiplicado em apelos para 
impedir o regresso em massa dos estudan-
tes aos Açores.

Raquel Andrade, natural da ilha Terceira, 
fez por exemplo um pedido nesse sentido nas 
redes sociais, num texto que regista, até ao 
momento, mais de três mil ‘likes’ (gostos).

A jovem estudante criou mesmo um gru-
po, com voluntários, de apoio às pessoas que 
estão em casa em quarentena, com recurso a 
informação e vídeos sobre a pandemia.

Francisco Teles Medeiros, no terceiro 
ano do Instituto Superior de Engenharia 
de Coimbra, também natural da Lagoa, 
declara que não está ansioso e sente-se 
“bem por ficar no continente”, sabendo 
que não está “a contribuir, de qualquer 
forma, para a propagação do vírus”, para 
a sua família e conterrâneos.

O jovem estudante considera que “sus-
pender as autorizações para os navios atra-
carem foi bem decidido” e “deviam ter 
tomado também a decisão de limitar o trá-
fego aéreo na mesma altura”, fechando os 
aeroportos da região.

Na sua opinião, deveria haver uma ex-
ceção apenas para emergências médicas, 
como a deslocação de pessoal médico e 
equipamentos médicos”, o que “garanti-
ria que essas cadeias de propagação fos-
sem eliminadas”.

Para Henrique Medeiros, estudante de 
medicina em Coimbra, natural de Ponta 
Delgada, “é importante selecionar a infor-
mação que se obtém” e “ler apenas a infor-
mação partilhada por fontes fidedignas”.

A ansiedade da distância é combatida a 
comunicar com outras pessoas, como anti-
gos colegas de casa, e por mensagens e vi-
deochamada com amigos e familiares.

Para Henrique Medeiros, deve ficar “cla-
ro na consciência das pessoas de que situa-
ções como estas podem voltar a acontecer” 
e que se deve “ter educação para saber 
como agir de forma mais eficiente em futu-
ros casos semelhantes”.

Rita Valério Raposo, natural de Ponta 
Delgada, a frequentar o mestrado em Tu-
rismo, da Universidade Lusófona, consi-
dera que “não é fácil gerir a ansiedade”, 
mas “há sempre a possibilidade de fazer vi-
deochamada” com os seus familiares, com 
“mais frequência do que o costume”, o que 
“é sempre uma forma de distrair e matar 
algumas saudades”.

Na segunda-feira (16), o Governo dos 
Açores tinha definido o aeroporto de Ponta 
Delgada como o único da operação da Azo-
res Airlines - que opera de e para fora da 
região -, em virtude do surto de Covid-19.

O Governo dos Açores anunciou também 
a suspensão do contrato de ligações aéreas de 
“todas as ilhas dos Açores” para a Terceira “e 
desta para todas as outras ilhas” da região.

AO/MS

Azores Airlines suspende voos 
para Toronto até 14 de abril
Os voos da Azores Airlines para Toron-
to estão suspensos até dia 14 de abril.

“Considerando a evolução da situa-
ção relativa ao COVID-19, a Azores 
Airlines irá suspender os seus voos 

para Toronto, no Canadá, até 14 de abril 
de 2020”, adianta a transportadora aé-
rea açoriana em comunicado.

A empresa refere que os passageiros vão 
poder “reagendar a sua viagem para mais 
tarde, sem penalidade e sem diferença de 
tarifa, ou solicitar um voucher de reem-
bolso para utilizar numa futura viagem”.

O último voo para Toronto será reali-
zado no dia 22 de março.

Lusa/MS

Açores anunciam terceiro caso 
positivo, primeiro na ilha do Faial
A Autoridade de Saúde dos Açores infor-
mou na quinta-feira (19) que existe um 
caso positivo de Covid-19 na ilha do Faial, 
o terceiro registado na região, depois de 
um caso na ilha Terceira e outro na ilha 
de São Jorge.

No Faial, o caso positivo é de uma 
mulher, de 24 anos, que “apresen-
ta situação clínica estável e está no 

domicílio”, informa a autoridade em nota 
enviada à imprensa.

“Estão em curso os procedimentos defi-
nidos para caso confirmado e as autorida-
des de saúde estão a promover a vigilância 
de contactos próximos”, prossegue o texto.

DN/MS

Açores garantem reforço de 20% dos 
stocks de medicamentos e máscaras
A Secretaria Regional da Saúde do Go-
verno dos Açores disse que vai haver 
“um reforço de 20% dos stocks de medi-
camentos, dispositivos médicos e equi-
pamentos de proteção individual no âm-
bito da pandemia de Covid-19”.

O anúncio surge depois de a Ordem 
dos Enfermeiros regional ter alerta-
do para falta de material de prote-

ção individual, como máscaras e luvas.
Na sequência desse alerta, a Secretaria da 

Saúde disse à agência Lusa que vai haver esse 
reforço de 20% e que está a fazer o “ajusta-
mento de EPI [equipamento de proteção in-
dividual] entre unidades [de saúde], com o 
objetivo de melhor responder às necessida-
des e especificidades de cada unidade e ilha”.

“Estamos a trabalhar para responder às 
necessidades” de cada unidade de saúde, 
indicou a Secretaria Regional.

Este esforço surge depois de um proces-
so de levantamento das necessidades nesta 
matéria, que teve início em 26 de janeiro.

A tutela admite que “os sistemas de saú-
de se confrontam, desde o passado mês de 
dezembro, com desafios muito significati-
vos”, razão pela qual “iniciou cedo os seus 
esforços no sentido de garantir as melho-
res condições na prestação de cuidados aos 
seus profissionais e, desta maneira, a toda a 
população dos Açores”.

O presidente da secção regional da Or-
dem dos Enfermeiros, Pedro Soares, afir-
mou que os relatos que lhe têm chegado 
dão conta de “enfermeiros, em algumas 
instituições, que recebem uma máscara no 
início de turno, e essa máscara tem de dar 
para o dia todo, quando, pelas indicações 

do fabricante, a máscara só garante quatro 
horas de proteção”.

Na resposta remetida à Lusa, a tutela 
afirma que os serviços regionais de Saúde e 
de Proteção Civil foram reorganizados e re-
forçados, “garantindo que todos os profis-
sionais têm acesso a EPI e, desta maneira, a 
uma prática segura”.

“O stock de EPI é monitorizado diaria-
mente de forma centralizada, desde 05 
de março, em colaboração com os Ser-
viços Partilhados do Ministério da Saúde 
(SPMS)”, esclareceu ainda o executivo.

AO/MS
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Madeira tem quatro novos 
casos de coronavírus
Ao todo são já seis os infetados por co-
vid-19 na Região

A Madeira registou na quinta-feira (19) 
quatro novos casos de coronavírus. 
Ao todo são já seis os infetados por co-

vid-19 na Região.
Esta informação foi veiculada pelo IA-

Saúde no decorrer da já habitual confe-
rência de imprensa diária para apresentar 
o boletim informativos sobre o coronaví-

rus na Madeira. A informação veiculada 
não foi inicialmente muito clara, dando 
azo a lapsos na interpretação da comuni-
cação social. A partir de hoje, estes bole-
tins passam a ser emitidos, todos os dias, 
às 18 horas, exclusivamente via LifeSize 
[sistema de videoconferência].

A conferência de imprensa do IASaúde 
continua a ter transmissão em direto na 
página do Facebook do Governo Regional.

DN/MS

Governo prevê prejuízo de mil 
milhões na economia da Madeira

Cálculos feitos pela Direção Regional de 
Estatística e dadas a conhecer pelo vice-
-presidente do Governo Regional.

A economia madeirense deverá ter um 
rombo de mil milhões de euros devido 
à paralisação de muitas das principais 

atividades empresariais devido ao Covid-19, 
nomeadamente o turismo que representa 
quase 25% do PIB regional e tem mais de 20 
mil pessoas diretamente ligadas à atividade.

O número foi apresentado pelo vice-pre-
sidente do Governo Regional na manhã de 
quarta-feira (18) , após reunião com os re-
presentantes dos bancos na Madeira, na 
qual alertou para a necessidade de serem 
criadas condições para, tanto as pessoas 
como as empresas terem um alívio nos pa-
gamentos de créditos à habitação e ao con-
sumo, bem como aos empréstimos ao setor 
empresarial que está praticamente parado 

nesta fase.
Segundo Pedro Calado, há um entendi-

mento de todos que é necessário que as ins-
tituições bancárias chegarem-se à frente, 
tal como o próprio Governo está a prepa-
rar para fazer no que toca ao pagamento de 
impostos, pedido que já foi feito ao Gover-
no da República e incide nas retenções na 
fonte do IRS, IRC, pagamentos por conta 
e prestações do IVA, bem como dos paga-
mentos à Segurança Social.

O pedido do GR foi para que seja criada 
uma moratória para alargar os prazos de 
pagamento que se prolongue até setembro 
de 2020, calculando-se que mesmo que 
esta crise do Covid-19 permita alguma nor-
malidade em maio/junho, deverá demorar 
pelo menos três a quatro meses até à ativi-
dade económica voltar a funcionar.

DN/MS

Festa da Flor adiada

O Governo Regional decidiu adiar para 
setembro próximo a Festa da Flor, pro-
gramada para o mês de maio. Uma 
decisão que acontece devido às cir-
cunstâncias resultantes da pandemia 
mundial de Covid-19, e com todo o 
efeito que tem causado nos mercados 
emissores e no destino Madeira.

Num comunicado dirigido esta quar-
ta-feira (18) à imprensa, secretário 
regional de Turismo e Cultura es-

clarece que, “no quadro atual, não existem 
condições para realizar a Festa da Flor em 
maio, pelo que o Governo Regional tomou 
a decisão de a recalendarizar para o último 
mês de verão”.

Eduardo Jesus acentua que a intenção é 
“procurar que referida festa possa cons-
tituir um momento de relançamento do 
destino Madeira, tanto no mercado nacio-
nal como nos mercados internacionais”.

O governante diz ainda que se trata de 
“um adiamento inevitável”, neste mo-

mento, e que “será salvaguardado tudo 
o que já foi feito até esta altura relativa-
mente à montagem dessa grande festa”.

“Vamos, acima de tudo, engrandecê-
-la no sentido de utilizar a Festa da Flor 
como uma mensagem de um novo ciclo, 
de inauguração do restabelecimento das 
condições para o turismo, e igualmente 
para uma grande festa que se quer, de 
envolvimento de toda a população da 
Madeira”, sublinha Eduardo Jesus.

A próxima edição da Festa da Flor, 
em setembro, “pretende ser um grande 
evento que possa restabelecer a confian-
ça, o bem-estar e a alegria às pessoas, quer 
sejam residentes ou visitantes”, conclui o 
governante numa nota de esperança.

De acordo com as últimas informações 
do IASAÚDE, até ao momento foram re-
gistados 39 casos suspeitos de coronaví-
rus na Madeira, 32 dos quais resultaram
negativo e seis positivos.

DN/MS

No âmbito do Plano de Contingência 
para a COVD-19, em vigor na Câmara 
Municipal de Santa Cruz, foi decidido 
suspender as rendas nos complexos ha-
bitacionais municipais, concretamente 
no Vale Paraíso, na Camacha, e no Sa-
lão, em Santa Cruz.

Esta medida, que estará em vigor até 30 
de abril, tem um forte cariz social de 
apoio às famílias neste momento ex-

cecional que estamos a viver, onde é impe-
rioso conter eventuais focos de transmissão 
do vírus, mas também acautelar medidas 
de proteção a eventuais danos colaterais na 
economia com reflexo na vida dos cidadãos.

Esta medida vai ao encontro daquela que 
é a nossa matriz social, e será reavaliada no 
final de abril.

De igual modo, decidiu a Câmara Muni-
cipal suspender o estacionamento pago em 
todo o concelho.

Esta medida além de ir ao encontro do mo-
mento de exceção que estamos a viver, evita 
o contacto com superfícies eventualmente 
contaminadas, dado que os parquímetros são 
usados por um grande número de pessoas.

Esta medida estará em vigor até ao pró-
ximo dia 31 do corrente mês.

JM/MS

Governo Regional tenta sensibilizar os bancos
Pedro Calado manteve na manhã de 
quarta-feira (18) uma reunião com repre-
sentantes de 10 instituições bancárias. 
O vice-presidente do Governo Regional, 
que esteve acompanhado do secretário 
regional do Turismo, Eduardo Jesus, e 
do diretor regional adjunto, das Finanças, 
Rogério Gouveia, fez sentir às ditas ins-
tituições a necessidade de medidas de 
mitigação para os prejuízos que aí vêm.

“Atendendo a tudo o que se está a pas-
sar, a nível regional, nacional e inter-
nacional, e tendo consciência de que o 

setor do turismo tem um forte impacto em 
toda a economia, sobretudo no tecido em-
presarial – representa quase 25% do nosso 
PIB e tem mais de 20 mil pessoas diretamen-
te ligadas – e antevendo muitas dificuldades 
que possam existir nesse setor empresarial, 
e também na vida das pessoas, considera-
mos urgente fazer este contacto com todas 
as instituições financeiras presentes na Re-
gião, e alertar para a situação me que esta-
mos”, conforme justificou Pedro Calado.

O vice-presidente do Governo Regional 
referiu eu “a Direção Regional de Estatís-
ticas já fez um levantamento do impacto 
económico que isto poderá ter na vida em-
presarial da Região e alertamos para que a 
banca tivesse em consideração o momento 
difícil que estamos todos a viver e que fi-
zesse repercutir junto das direções nacio-
nais esta nossa preocupação”, tendo, mais 
à frente, perspetivado esse impacto negati-
vo na economia regional na ordem dos mil 
milhões de euros até final de 2020.

Materializando esses reivindicados 
apoios, “de uma forma muito objetiva, num 
apoio direto, não só às famílias, através da 

concessão de moratórias pelos contratos 
de empréstimo que possam ter, como cré-
dito habitação, crédito ao consumo… tudo 
aquilo que possam ter com a instituição fi-
nanceira”, relevou Pedro Calado.

No que toca às empresas, “pedir, espe-
cificamente, que as empresas fossem sal-
vaguardadas durante um período alargado 
– o nosso pedido foi até setembro deste ano 
– que houvesse uma moratória no paga-
mento das prestações”.

No mais, Pedro calado admite como 
muito provável que tenha que ser feito um 
Orçamento Retificativo regional de 2020, 
face à previsível descida da receita fiscal, 
mas prefere aguardar para verificar quais 
a medidas de apoio, nacionais e europeias, 
que possam chegar à Madeira. Recorde-se 
que o ORAM’2020 é de 1,743 mil milhões de 
euros, pelo que o impacto aludido, dos mil 
milhões de euros, representará um valor na 
ordem dos 60%.

Pedro Calado explicou ainda porque ra-
zão as obras públicas continuam no ter-
reno, com o facto de apesar de serem pú-
blicas serem operados por privados, pelo 
Governo Regional não dispõe (ainda) de 
mecanismos legais para mandar parar sem 
que tal possa ser alvo de impugnação por 
eventuais incumprimentos de prazos. O 
Executivo analisa esta e outras questões, 
entre as quais está ainda as rendas devi-
das por espaços públicos concessionados, 
que poderão ser também alvos de medidas 
de mitigação que vão ao encontro das difi-
culdades de liquidez projetadas para esses 
mesmos empresários.

JM/MS

Covid-19: Santa Cruz suspende 
rendas socias e estacionamento pago
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A China anunciou, esta quinta-feira (19), 
não ter registado novas infeções locais 
pela primeira vez desde o início da epide-
mia do novo coronavírus, mas as autorida-
des contaram 34 casos importados.

Este número de pessoas infetadas pro-
venientes do estrangeiro é também um 
recorde diário, indicou o Ministério da 

Saúde chinês.
A maioria dos casos foi identificada em 

chineses que regressaram de países parti-
cularmente atingidos pela Covid-19.

A Comissão de Saúde da China disse que, 
até ao início de quinta-feira, dia 19 de mar-
ço, (16:00 de quarta-feira, dia 18 de março, 
em Lisboa), não se registaram novos casos 
de contágio local em todo o território.

Os casos foram detetados em Pequim (21), 
Cantão (nove), Xangai (dois) e nas provín-
cias de Heilongjiang (um) e Zhejiang (um).

Oito pessoas morreram, todas na pro-
víncia de Hubei, centro do país e centro da 
epidemia.

No total, desde o início do surto, em 
dezembro passado, as autoridades da Chi-
na continental, que exclui Macau e Hong 
Kong, contabilizaram 80.928 infeções 
diagnosticadas, incluindo 70.420 casos 
que já recuperaram, enquanto o total de 
mortos se fixou nos 3.245.

O número de infetados ativos no país 
fixou-se em 7.263, incluindo 2.314 em es-

tado grave.
Segundo dados oficiais, 683.281 pessoas 

que tiveram contacto próximo com os in-
fetados foram monitorizadas clinicamente 
desde o início do surto, incluindo 9.144 
ainda sob observação.

Desde 11 de março que os números de 
novas infeções e de mortes permaneciam 
abaixo dos 21 diários, de acordo com as 
estatísticas oficiais. Em 12 de março, o 
Governo chinês declarou que o pico das 
transmissões tinha terminado no país.

O novo coronavírus, responsável pela 
pandemia da Covid-19, infetou mais de 
210 mil pessoas em todo o mundo, das 
quais mais de 8.750 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 84.000 
recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezem-
bro, e espalhou-se já por 170 países e terri-
tórios, o que levou a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) a declarar uma situação 
de pandemia.

Os países mais afetados depois da China 
são a Itália, com 2.978 mortes para 35.713 
casos, o Irão, com 1.135 mortes (17.350 ca-
sos), a Espanha, com 558 mortes (13.716 ca-
sos) e a França com 175 mortes (7.730 casos).

Face ao avanço da pandemia, vários 
países adotaram medidas excecionais, in-
cluindo o regime de quarentena e o encer-
ramento de fronteiras.

JN/MS

Maior aumento diário de mortes num só 
país desde o aparecimento do vírus atin-
gido esta quarta-feira (18).

O Policlínico Universitário Campus 
Bio-Medico, que faz parte da rede 
de saúde regional de Lazio, onde 

se inclui Roma, adquiriu o sistema de in-
teligência artificial utilizado nos hospitais 
de Wuhan, zona zero do novo coronavírus 
na China, capaz de diagnosticar a infeção 
pela Covid-19 em 20 segundos. É o primei-
ro hospital da Europa a aderir ao sistema, 
que tem uma taxa de fiabilidade de 98,5% 
na deteção e monitorização do vírus, atra-
vés da análise de Tomografias Computori-
zadas (TC) pulmonares.

A notícia foi avançada na quarta-feira 
(18), ainda antes de a proteção civil italia-
na ter anunciado um total acumulado de 
quase 3000 mortes devidas ao novo coro-
navírus. São 475 num só dia, mais do que 
aconteceu no pico da crise na China, que 
totalizava, até ontem 3237 mortes. À es-
cala das nações, a diferença é gritante. Só 
nas últimas 24 horas, os serviços sanitários 

italianos registaram 4207 novos casos.
A aplicação assente em inteligência 

artificial, instalada com a ajuda de enge-
nheiros chineses, fornece uma resposta 
imediata quanto ao tipo de pneumonia, 
nomeadamente se é provocada pelo novo 
coronavírus, consegue calcular o volume 
da compressão pulmonar, expressa em 
centímetros cúbicos, fornecendo uma 
avaliação do prognóstico, melhoramento 
ou agravamento da situação do doente.

Dada a situação de emergência, o Poli-
clínico colocou à disposição da região La-
zio e do resto do país este sistema de análi-
se. Os hospitais terão apenas de fornecer, 
via digital, as imagens das TC pulmonares 
dos pacientes para as equipas do Campus 
Bio-Medico.
Perceber contágio 

A inovação “abre perspetivas muito sig-
nificativas na situação de emergência atual, 
permitindo processar muitos dados, o que 
de outra maneira seria impossível, melho-
rando a terapia apropriada e libertando lu-

gares preciosos para os doentes que preci-
sam de terapia intensiva”, explicou Bruno 
Beomonte Zobel, diretor do Imaging Cen-
ter do Policlínico. O facto de os dados fica-
rem concentrados ajudará a perceber mais 
detalhadamente a evolução do contágio.
Espanha

88 detidos por violar confinamento
Os outros números da pandemia da Co-

vid-19, em Espanha, são os resultados do 
estado de emergência, que no país se inti-
tula “de alarme”: 88 pessoas foram detidas 
por desrespeitar as regras de confinamen-
to - há casos extremos de abuso, como o 
de um homem que foi passear um cão de 
peluche -, e 834 entradas no país negadas 

nas fronteiras. 
O país lida, agora, com a multiplicação 

de contágios em lares de idosos, com 28 
mortos em três cidades num só dia. Em 
França, só na quarta-feira (18), segundo 
dia do “fecho” do país, somaram-se 4095 
multas por desrespeito das regras, resul-
tado de mais de 70 mil interpelações a ci-
dadãos nas ruas. A coima pode ir aos 135 
euros. “O nosso objetivo não é sancionar, 
é proteger os franceses e a melhor maneira 
de protegê-los é convencê-los a ficar em 
casa. Mas temos de ter um elemento de 
pressão e é por isso que a polícia está mo-
bilizada”, avisou o ministro do Interior.

JN/MS

A Alemanha ultrapassou esta quinta-feira 
(19) a barreira dos 10 mil casos, ao registar 
mais 2801 que na quarta-feira (18), segun-
do números oficiais, divulgados pelo Ins-
tituto Robert Koch, entidade responsável 
pela prevenção e controlo de doenças.

O país tem agora 10.999 casos confir-
mados do novo coronavírus e são 
20 as vítimas mortais registadas, a 

maioria nos Estados federados da Baviera, 
da Renânia do Norte-Vestefália e de Bade-
-Vurtemberga, os mais afetados.

A chanceler Angela Merkel anunciou 
na passada segunda-feira (9) um novo 
pacote de medidas, que se juntam ao en-
cerramento das escolas e jardins-de-in-
fância de todo o país, pelo menos até 19 de 
abril. Incluem-se o fecho de bares, cafés 

e ‘pubs’, assim como de todas as salas de 
espetáculo e parques infantis.

O Instituto Robert Koch alertou que, se 
as medidas não forem cumpridas, em dois 
ou três meses poderá haver 10 milhões de 
casos de Covid-19 no país.

O novo coronavírus, responsável pela 
pandemia da Covid-19, infetou mais de 
210 mil pessoas em todo o mundo, das 
quais mais de 8.750 morreram. Das pes-
soas infetadas, mais de 84 mil recupera-
ram da doença.

A China anunciou, esta quinta-feira (19), 
não ter registado novas infeções locais nas 
últimas 24 horas, o que acontece pela pri-
meira vez desde o início da pandemia. No 
entanto registou 34 novos casos importados.

JN/MS

China sem novos casos locais de Covid-19 
e 34 importados

Itália diagnostica Covid-19 em 
20 segundos

Alemanha ultrapassa os 10 mil casos 
de Covid-19

Pandemia

Combate

Covid-19
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O ministro da Segurança e Defesa do 
Luxemburgo, François Bausch, anun-
ciou, esta quinta-feira (19), o encer-
ramento do aeroporto Findel a voos 
comerciais, a partir da próxima segun-
da-feira, 23 de março.

O aeroporto vai estar aberto apenas para 

o transporte de mercadorias (CargoCen-
ter), para que o país seja abastecido, e para 
voos de repatriamento. “Se possível não 
façam viagens e fiquem em casa”, subli-
nhou o ministro da Segurança e Defesa do 
Luxemburgo, François Bausch.

JN/MS

Os cinco conselheiros da Venezuela 
que participaram recentemente na reu-
nião regional do Conselho das Comuni-
dades Portuguesas, em São Paulo, no 
Brasil, não conseguem regressar a Ca-
racas devido à suspensão de voos im-
posta pelas autoridades venezuelanas, 
garantiu um deles.

De acordo com o conselheiro Fer-
nando Campos, o voo estava pre-
visto para o dia 14 de março, pela 

Copa Airlines, com escala no Panamá, mas 
nesse dia a Venezuela suspendeu os voos 
de e para o Panamá, tendo ficado impedi-
dos - ele e os restantes conselheiros -, de 
embarcarem para Caracas.

JN/MS

Conselheiros das comunidades 
impedidos de regressar à Venezuela

Venezuela
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Aeroporto Findel encerrado para voos 
comerciais a partir de segunda-feira

Luxemburgo
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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

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

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

Sat 9:30 pm
Todas as semanas Adriana Marques 
e Catarina Balça trazem novidades 
das celebridades, da música, cinema, 
tecnologia.

Timeline – a tua rede social na 
televisão.

Sab 18h

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

Seg-Sex 14h

Sab 15h

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

Paulo Porto Fernandes é deputado 
do Partido Socialista na Assembleia 
da República portuguesa e esteve re-
centemente em Toronto, para tomar 
contacto com a comunidade lu-
so-canadiana residente nesta região.

Na ocasião passou pela Camões TV 
e conversou com Manuel DaCosta..

Sat 9pm

This week we are show casing rare 
vintage motorcycles from an Italian 
perspective.

This is our country vintage series that 
we will be showing in detailed format 
all types of transportation vehicles. 
Armando Terra will tell you about the 
different regions in Italy that these ve-
hicles came from and how they were 
manufactured. We will also explain to 
you the monetary value that these toys 
have and how you can make some 
money if you are possession of these 
vintage toys.

Sun 9:30pm

Autobiografia autorizada é um 
espetáculo que marca os 40 anos de 
carreira de Paulo Betti. Construído pelo 
ator, este monólogo foi também escrito

e é protagonizado pelo próprio.

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: Madalena Balça 

• Resumo político da semana

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

• Análise do editorial do Milénio Stadium:  
- A primavera e a renovação de 
mentalidades e atitudes
- Plástico: um vírus mundial que ataca 
e asfixia o planeta Terra

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

A pintora Dina Lopes fala da sua arte 
e pinta o quadro Baga ao vivo no 
Museu do Vinho em Anadia.

Seguimos para o Vr Lounge um local 
onde se viaja e brinca com a realidade 
virtual na cidade de Aveiro.

Terminamos na prancha de 
snowboard de Pedro Herdeiro. O 
primeiro representante português 
numa competição de desporto de 
Inverno adaptado.

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

O equilíbrio do corpo e mente, o am-
bientalismo, a saúde e o bem estar. Crie 
novos hábitos e deixe-se incentivar.

No Body & Soul ajudamo-lo a cuidar 
do seu bem-estar, promovendo há-
bitos saudáveis e respeitando o am-
biente que nos rodeia.

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.

Sun 9pm

Esta semana, no espaço Mwangolé, 
recebemos a apresentadora, atriz e 
produtora angolana Imana Matos, vin-
da de Angola com novidades e uma 
boa conversa bem à medida. Teremos 
o nosso momento musical e o Top Es-
paço Mwangolé com as músicas mais 
tocadas da atualidade.

Espaço Mwangolé, o seu ponto de en-
contro 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 “Resiste BA-61!”  - 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 Maria Brito  - 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



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

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

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

Sat 9:30 pm
Todas as semanas Adriana Marques 
e Catarina Balça trazem novidades 
das celebridades, da música, cinema, 
tecnologia.

Timeline – a tua rede social na 
televisão.

Sab 18h

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

Seg-Sex 14h

Sab 15h

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

Paulo Porto Fernandes é deputado 
do Partido Socialista na Assembleia 
da República portuguesa e esteve re-
centemente em Toronto, para tomar 
contacto com a comunidade lu-
so-canadiana residente nesta região.

Na ocasião passou pela Camões TV 
e conversou com Manuel DaCosta..

Sat 9pm

This week we are show casing rare 
vintage motorcycles from an Italian 
perspective.

This is our country vintage series that 
we will be showing in detailed format 
all types of transportation vehicles. 
Armando Terra will tell you about the 
different regions in Italy that these ve-
hicles came from and how they were 
manufactured. We will also explain to 
you the monetary value that these toys 
have and how you can make some 
money if you are possession of these 
vintage toys.

Sun 9:30pm

Autobiografia autorizada é um 
espetáculo que marca os 40 anos de 
carreira de Paulo Betti. Construído pelo 
ator, este monólogo foi também escrito

e é protagonizado pelo próprio.

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: Madalena Balça 

• Resumo político da semana

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

• Análise do editorial do Milénio Stadium:  
- A primavera e a renovação de 
mentalidades e atitudes
- Plástico: um vírus mundial que ataca 
e asfixia o planeta Terra

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

A pintora Dina Lopes fala da sua arte 
e pinta o quadro Baga ao vivo no 
Museu do Vinho em Anadia.

Seguimos para o Vr Lounge um local 
onde se viaja e brinca com a realidade 
virtual na cidade de Aveiro.

Terminamos na prancha de 
snowboard de Pedro Herdeiro. O 
primeiro representante português 
numa competição de desporto de 
Inverno adaptado.

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

O equilíbrio do corpo e mente, o am-
bientalismo, a saúde e o bem estar. Crie 
novos hábitos e deixe-se incentivar.

No Body & Soul ajudamo-lo a cuidar 
do seu bem-estar, promovendo há-
bitos saudáveis e respeitando o am-
biente que nos rodeia.

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.

Sun 9pm

Esta semana, no espaço Mwangolé, 
recebemos a apresentadora, atriz e 
produtora angolana Imana Matos, vin-
da de Angola com novidades e uma 
boa conversa bem à medida. Teremos 
o nosso momento musical e o Top Es-
paço Mwangolé com as músicas mais 
tocadas da atualidade.

Espaço Mwangolé, o seu ponto de en-
contro 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 “Resiste BA-61!”  - 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 Maria Brito  - 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



MILÉNIO |  ÁFRICA

A África do Sul vai revogar cerca de 
10 000 vistos emitidos este ano a 
cidadãos chineses e iranianos de-
vido ao novo coronavírus, passan-
do a exigir também vistos a pes-
soas oriundas de países afetados.

O ministro da Saúde da África do 
Sul, Zweli Mkhize, afirmou que 
um encerramento total do país 

pode ser necessário caso as novas me-
didas anunciadas no passado domingo 
(15), como a restrição de viagens e o 
encerramento de escolas, não provem 
ser eficazes. Zweli alertou para o alto 
risco de transmissão do novo corona-
vírus devido “ao problema da desigual-
dade” na sociedade sul-africana.

Além de revogar os 10 000 vistos a 
cidadãos chineses e iranianos, as au-
toridades sul-africanas exigem ago-
ra um visto a pessoas com origem em 
países como Itália ou Estados Unidos 
da América - que anteriormente não 
necessitavam desse documento.

Os sul-africanos temem que a 
transmissão do novo coronavírus 
e da doença por si provocada - co-
vid-19 - seja potenciada pelos agru-
pamentos de pessoas nas cidades e 
nos transportes públicos.

DN/MS

África do Sul anula 
vistos a 10 000 
chineses e iranianos

Face ao avanço da pandemia, vários 
países africanos adotaram medidas ex-
cecionais, incluindo o regime de qua-
rentena e o encerramento de fronteiras, 
para conter o alastramento da covid-19. 
PALOP não têm casos de infeção.

A grande maioria dos países africanos 
está a adotar medidas que vão da proi-
bição de circulação dentro e fora do 

país até à suspensão dos voos internacionais, 
diz análise feita pela consultora EXX África. 
O noticiário diário revela que os governos 
investem em estratégias de consciencializa-

ção para que seus cidadãos mudem a rotina e 
se previnam contra o coronavírus.

Permanece o medo de que surjam in-
feções em países cujo sistema de saúde é 
mais frágil, por isso a ordem é não deixar 
que o vírus entre nos seus territórios. Na 
Líbia, todos os aeroportos e fronteiras es-
tão encerradas. A Tanzânia cancelou os 
voos para a Índia, enquanto a Tunísia sus-
pendeu voos e fechou fronteiras.

Entre os países que adotaram as medi-
das mais significativas está a Eritreia, que 
“baniu todas as viagens dentro e fora do 
país” ou a Argélia, que suspendeu todos os 

voos e ligações marítimas com a Europa. 
A Somália anunciou esta semana o seu 

primeiro caso, fechou escolas e universi-
dades durante duas semanas e desacon-
selhou as concentrações de pessoas. No 
Uganda, apesar de ainda não terem sido 
registados casos, as cerimónias religiosas 
e as concentrações com mais de 10 pessoas 
foram suspensas.

A Nigéria, o país mais populoso de Áfri-
ca, com 200 milhões de habitantes, anun-
ciou quatro novos casos, somando agora 
12. As autoridades suspenderam a entrada 
de passageiros provenientes de 13 países 
de alto risco.

Mais três Estados anunciaram as primei-
ras infeções pelo novo coronavírus - Gâm-
bia, Zâmbia e Djibuti. Segundo a contagem 
de agências de notícias, o continente regis-
ta mais de 600 casos com 16 mortes em 33 
dos 55 países e territórios do continente. A 
Organização Mundial de Saúde informou 
que, entre os países com mais casos, estão o 
Egito, com 210, a África do Sul, com 150, a 
Argélia, com 82 e Marrocos, com 61.

Situação nos PALOP

A partir de sexta-feira (20), Angola fe-
cha todas as fronteiras do país a pessoas 
devido à necessidade de evitar a impor-
tação da covid-19. Os passageiros que de-
sembarcaram nos aeroportos angolanos 
nesta quinta-feira (19) preencheram um 
formulário para o controlo sanitário obri-
gatório e ficarão em casa por 14 dias.

A medida de suspensão de fronteiras 
não abrange voos de carga e a serviço da 
política externa angolana. Eventos públi-
cos com mais de 200 pessoas estão proi-
bidos. Todos os estabelecimentos públicos 
e privados, incluindo lojas, escolas, bares 
e restaurantes que se mantiverem abertos 
ao público terão de fornecer água corrente 

e sabão ou desinfetante à base de álcool.
Cabo Verde proibiu ligações aéreas 

oriundas de 26 países, incluindo Portugal 
e Brasil, segundo resolução do Conselho 
de Ministros publicada terça-feira (17) em 
Boletim Oficial.

As principais embaixadas e consulados 
na cidade da Praia, como Portugal, Esta-
dos Unidos da América ou Espanha, co-
meçaram a encerrar todos os serviços por 
tempo indeterminado, como medida pre-
ventiva face ao alastramento da pandemia 
do novo coronavírus.

A Guiné-Bissau fechou as fronteiras e o 
aeroporto da capital está interditado para 
aterragens. Escolas públicas e privadas 
permanecem encerradas, tal como todos 
os mercados. Foram interditadas piscinas, 
praias e locais de culto religioso às sextas-
-feiras, sábados e domingos.

Em São Tomé e Príncipe, o Presidente 
Evaristo de Carvalho decretou a proibição 
da entrada no território santomense de 
voos charter, tripulantes de navios mer-
cantes e passageiros de navios cruzeiros 
partir desta quinta-feira.

Apesar de não ter casos confirmados, 
Moçambique elevou o estado de alerta e 
reforçou as medidas de prevenção de in-
feções, reforçando a vigilância de frontei-
ra. Os países da África Austral vão tomar 
medidas mais gravosas para minimizar o 
impacto económico e social da eclosão da 
Covid-19 na região, segundo a ministra 
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 
de Moçambique, Verónica Macamo.

“Os países da região estão a tomar es-
tratégias para que esta situação não nos 
apanhe em contramão e, à medida em que 
ficamos a saber de novos desenvolvimen-
tos, vamos tomar outras medidas, mais 
gravosas”, declarou Macamo.

DW/MS

A pandemia de coronavírus já chegou 
a mais de metade dos países que com-
põem a África Subsariana. A maior parte 
dos casos registados são de pessoas 
provenientes do exterior, nomeadamen-
te da Europa.

As autoridades de saúde temem que a 
doença chegue às áreas mais pobres de 
África, pois a falta de condições pode 

fazer com que o vírus se espalhe rapidamen-
te. Os hospitais não têm capacidade porque 
estão sobrelotados com casos de sarampo, 
malária e outras doenças infeciosas mortais.

Em várias áreas africanas não é viável 
pedir às pessoas para entrarem em qua-
rentena voluntária, uma vez que muitas 
famílias habitam num único quarto e par-
tilham a mesma casa de banho.

“A África deve preparar-se para um 
sério desafio”, disse John Nkengasong, 
chefe do Centro Africano de Controlo e 
Prevenção de Doenças (CDC). “Ainda 
acredito que a contenção é possível, mas 
apenas com testes e vigilância extensos”.
A experiência do ébola

No Sudão do Sul, devastado por uma 
guerra de civil que durou cinco anos, o Go-
verno tem apenas 24 camas para isolamen-
to, num país que tem 12 milhões de pessoas.

Angok Gordon Kuol, da equipa de ges-
tão do surto de coronavírus do Ministério 

da Saúde, diz que as autoridades públicas 
estão a tentar incentivar as pessoas a la-
varem as mãos, mas muitas delas nem se-
quer têm acesso a água corrente e não têm 
como comprar sabões.

Junto à fronteira não há locais para iso-
lar casos suspeitos e o Sudão não tem pro-
fissionais de saúde suficientemente quali-
ficados, segundo um relatório divulgado 
na semana passada pelo ministro da Saúde 
do Burkina Faso. “Isto pode resultar em 
altas taxas de mortalidade e um risco ex-
ponencial de espalhar a doença”.

O CDC de África, criado pela União Afri-
cana em 2017, tem vindo a trabalhar com 
a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
para fortalecer a coordenação de emer-
gência, melhorar os testes e a vigilância e 
equipar centros de tratamento.

“Conhecemos a fragilidade do nosso sis-
tema e, por isso, quando o surto foi decla-
rado, os países entraram em ação”, disse 
Mary Stephen, diretora técnica do escritó-
rio da OMS na África.

O número de países com laboratórios 
capazes de diagnosticar a covid-19 na re-
gião aumentou de dois para 39 em pouco 
mais de um mês. Há ainda oito países em 
que estes laboratórios não existem.

Nos principais aeroportos é medida a 
temperatura aos viajantes e é-lhes tam-
bém solicitado que preencham um ques-
tionário de viagem. 

Com 12 casos confirmados, a Nigéria 
está a unir esforços para aumentar o nú-
mero de camas de isolamento e fornecer 
formação e equipamentos médicos mais 
especializados aos hospitais.

“É porque estamos um pouco preocupa-
dos com a nossa capacidade de lidar com 
um grande surto, que estamos tão intensa-
mente focados na prevenção e deteção pre-
coce”, disse Chikwe Ihekweazu, diretor do 
Centro de Controlo de Doenças da Nigéria.

Promover uma boa higiene é uma parte 
essencial desse esforço. Mas isso é mais fá-
cil dizer do que fazer. De acordo com uma 
pesquisa das Nações Unidas realizada em 
2017, menos de metade da população, em 
34 países africanos, tem instalações bási-
cas de higiene nas suas casas.
Apelo à limpeza

No Dacar, capital do Senegal, passam 
carros com altifalantes que pedem às pes-
soas que lavem as mãos. No subúrbio de 
Pikine, onde vive mais de um milhão de 
pessoas, a água é cortada frequentemen-
te. “A limpeza é importante, mas aqui não 
é fácil”, disse Marcelle Diatta, de 41 anos, 
mãe de quatro filhos que vive num aparta-
mento de dois quartos com quatro mem-
bros da família.

No Senegal, que registou 36 casos de co-
vid-19, a equipa médica disse que recebeu 
equipamentos de proteção limitados, além 
de luvas e máscaras extras. 

Segundo as autoridades de saúde, exis-
tem amplos “stocks” de máscaras e luvas e 
camas suficientes para acomodar dezenas 
de outros pacientes. No entanto, não há 
reservas de ventiladores, que são escassos 
em toda a África.

Na África do Sul, que registou 150 casos 
de coronavírus, os serviços médicos po-
dem ser “inundados” se este se espalhar 
pelas vastas favelas do país, disse Susan 
Cleary, economista da Universidade da 
Cidade do Cabo.

Público/MS
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O que África está a fazer 
para conter o coronavírus?

Depois do ébola África prepara-se para enfrentar a 
pandemia de covid-19

ÁFRICA
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A cidade brasileira do Rio de Janeiro en-
trou, esta quarta-feira (19), em estado de 
emergência, anunciou o presidente da Câ-
mara, Marcelo Crivella, que recomendou à 
população que evite sair de casa.

“Solicitámos à Defesa Civil Nacional, 
nesta quarta, 18 de março, que de-
cretasse estado de emergência no 

município do Rio [de Janeiro] devido à 
pandemia de coronavírus”, anunciou Cri-
vella, na sua conta na rede social Twitter.

Além de decretar emergência, o prefeito 
da cidade ‘carioca’ anunciou um pacote de 
recomendações que inclui pedidos para a 
população evitar sair de casa e ir às praias.

O governador do estado do Rio de Janei-
ro, Wilson Witzel, já tinha proibido a en-
trada de autocarros de estados com casos 
confirmados de infeção pelo novo corona-
vírus, e também fechou museus, teatros e 
o acesso a pontos turísticos como o Cristo 
Redentor e o Pão de Açúcar.

O Rio de Janeiro tem casos confirmados, 
segundo os últimos dados divulgados pelo 
Ministério da Saúde do país.

A prefeitura de Belo Horizonte, capi-
tal do estado brasileiro de Minas Gerais, o 
segundo mais populoso do país, também 
decretou estado de emergência em saúde 
pública devido à pandemia.

No estado brasileiro de São Paulo, cuja 
capital regional decretou emergência na 
terça-feira (17), o governador, João Dória, 
anunciou o encerramento de lojas em cen-
tros comerciais e de ginásios para conter o 

contágio do novo coronavírus.
O estado brasileiro de Santa Catarina, na 

região sul, também decretou emergência 
nesta quarta-feira (18).

Ao longo da última semana, medidas de 
restrição têm sido adotadas por governos 
locais em todo o Brasil, enquanto o Presi-
dente do país, Jair Bolsonaro, mantém uma 
postura contraditória.

Por um lado, Bolsonaro criou um gabine-
te de crise com vários ministérios e mobili-
zou as equipas da Economia e da Saúde para 
anunciar medidas de controlo dos impac-
tos do novo coronavírus, mas tem relativi-
zado os efeitos da pandemia, que considera 
ter causado uma “histeria”.

Em entrevista à rádio Tupi, o chefe de Es-
tado declarou na terça-feira (17): “[A doen-
ça] começou na China, foi para Europa, e nós 
íamos passar por isso. Mas o que está errado 
é a histeria, como se fosse o fim do mundo. 
E uma nação, o Brasil por exemplo, só será 
livre desse vírus, o coronavírus, quando um 
certo número de pessoas infetadas criarem 
anticorpos, que passa a ser barreira para não 
infetar quem não foi infetado ainda.”

O Presidente brasileiro também manteve 
todas as fronteiras do país abertas, exceto 
junto à Venezuela.

Segundo Bolsonaro, a decisão de proi-
bir a entrada de pessoas que atravessam a 
fronteira da Venezuela com o Brasil é uma 
medida de segurança perante a “incapaci-
dade do regime ditatorial” de Nicolás Ma-
duro de conter o Covid-19.

JN/MS

A Câmara dos Deputados do Brasil apro-
vou, na quarta-feira (18), o pedido de 
reconhecimento de calamidade pública 
enviado pelo Governo para fazer face à 
pandemia do novo coronavírus.

A proposta, que segue agora para o 
Senado Federal, permite que o Exe-
cutivo gaste mais do que o previsto 

e não cumpra as metas fiscais para custear 
ações de combate à pandemia.

O relator do decreto, deputado Orlando 
Silva, afirmou não se tratar de um “cheque 
em branco”, mas de um crédito ilimitado 
para o Governo agir perante a crise.

“Ao reconhecer a calamidade pública, 
o Congresso permite o não cumprimen-
to das metas fiscais, e o Governo vai ter 
condições de fortalecer o Sistema Único 
de Saúde, que é o principal instrumento 
de combate ao coronavírus. Também vai 
garantir medidas económicas, como mais 
rendimentos para a população, e ações 
para impedir a expansão do vírus”, argu-
mentou o deputado.

Na terça-feira (17), o Governo brasileiro 
tinha anunciado que ia pedir ao Congresso 

o reconhecimento do estado de calamida-
de pública no país, com efeito até ao fim do 
ano, para enfrentar o novo coronavírus.

“Em virtude da monitorização perma-
nente da pandemia Covid-19, da necessi-
dade de elevação dos gastos públicos para 
proteger a saúde e os empregos dos bra-
sileiros e da perspetiva de queda de arre-
cadação, o Governo Federal solicitará ao 
Congresso Nacional o reconhecimento de 
estado de calamidade pública. A medida 
terá efeito até 31 de dezembro de 2020”, 
indicou em comunicado o executivo.

O orçamento deste ano, aprovado pelo 
Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ad-
mitia um défice fiscal de 124,1 mil milhões 
de reais (22,5 mil milhões de euros) nas 
contas públicas.

O pedido de reconhecimento de calami-
dade pública, aprovado pela Câmara dos 
Deputados, deverá ser analisado pelo Se-
nado na próxima semana.

O presidente do Senado brasileiro, Davi 
Alcolumbre, que testou positivo para o 
novo coronavírus, já se manifestou a favor 
da medida.

O número de mortes pelo novo corona-
vírus no Brasil aumentou na quinta-feira 
(19) para seis, com o país a registar 534 
casos confirmados e mais de 11 mil casos  
suspeitos, informou o Ministério da Saúde 
brasileiro.

Apesar de o executivo não divulgar em 
que estado as mortes foram registadas, a 

imprensa local indica que os quatro óbi-
tos ocorreram em São Paulo, a região mais 
afetada pelo vírus.

O novo coronavírus, responsável pela 
pandemia da Covid-19, infetou mais de 
210 mil pessoas em todo o mundo, das 
quais mais de 8.750 morreram.

JN/MS
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Câmara dos Deputados do 
Brasil aprova estado de 
calamidade pública

Rio de Janeiro 
decreta estado de emergência

C
ré

di
to

s:
 D

R

A embaixada da China no Brasil dis-
se, esta quinta-feira (19), que Eduar-
do Bolsonaro, filho do Presidente do 
Brasil, “contraiu um vírus mental”, ao 
culpar a “ditadura chinesa” pela pan-
demia do novo coronavírus.

“As suas palavras são extremamente 
irresponsáveis e soam-nos familiares. 
Não deixam de ser uma imitação dos 

seus queridos amigos. Ao voltar de Miami 
[Estados Unidos], contraiu, infelizmente, 
o vírus mental, que está a infetar a amizade 
entre os nossos povos”, escreveu a embai-
xada na conta oficial na rede social Twit-
ter, em resposta ao filho de Jair Bolsonaro.

A embaixada escreveu ainda que 
Eduardo Bolsonaro é uma pessoa “sem 
visão internacional, nem senso comum” 
e aconselhou-o a não “ser o porta-voz 
dos Estados Unidos no Brasil, sob a pena 
de tropeçar feio”.

A embaixada ainda marcou na publi-
cação o ministro dos Negócios Estran-
geiros brasileiro, Ernesto Araújo, e o 
presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia.

Eduardo Bolsonaro, que é deputado 
federal, usou a conta no Twitter para 
culpar o Partido Comunista Chinês pela 
pandemia, que comparou ao acidente 
de 1986 na central nuclear de Cherno-
byl, na Ucrânia, na altura parte da anti-
ga União Soviética.

Segundo o filho do Presidente brasi-
leiro, a China optou por “esconder algo 
grave” em vez de responder pronta-
mente e evitar milhares de mortes.

“Quem assistiu a Chernobyl vai en-
tender o que ocorreu. Substitua a cen-
tral nuclear pelo coronavírus e a ditadu-
ra soviética pela chinesa. Mais uma vez 
uma ditadura preferiu esconder algo 
grave a expor e sofrer o desgaste, mas 
que salvaria inúmeras vidas”, disse.

“A culpa é da China e liberdade seria a 
solução”, apontou.

O novo coronavírus, responsável pela 
pandemia da Covid-19, infetou mais de 
210 mil pessoas em todo o mundo, das 
quais mais de 8750 morreram. Das pes-
soas infetadas, mais de 84 mil recupera-
ram da doença.

A China anunciou, esta quinta-feira 

(19), não ter registado novas infeções 
locais nas últimas 24 horas, o que acon-
tece pela primeira vez desde o início da 
pandemia. No entanto registou 34 novos 
casos importados.

O surto começou na China, em de-
zembro, e espalhou-se já por 173 países 
e territórios, o que levou a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma 
situação de pandemia.

No total, desde o início do surto, em 
dezembro passado, as autoridades da 
China continental, que exclui Macau e 
Hong Kong, contabilizaram 80.894 in-
feções diagnosticadas, incluindo 69.614 
casos que já recuperaram, enquanto o 
total de mortos se fixou nos 3.237.

O número de infetados ativos no país 
fixou-se em 8.043, incluindo 2.622 em 
estado grave.

Os países mais afetados depois da 
China são a Itália, com 2.978 mortes em 
35.713 casos, o Irão, com 1.135 mortes 
(17.361 casos), a Espanha, com 638 mor-
tes (14.769 casos) e a França com 264 
mortes (9.134 casos).

Face ao avanço da pandemia, vários 
países adotaram medidas excecionais, 
incluindo o regime de quarentena e o 
encerramento de fronteiras.

JN/MS

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

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

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

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

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.

Muitos têm sido os efeitos provocados 
pelo coronavírus, seja a nível económi-
co, político ou social. Em Portugal, no 
que à área do desporto diz respeito, a 
Federação Portuguesa de Futebol deci-
diu, 10 dias depois do anúncio da con-
firmação do primeiro caso de infeção, 
suspender o campeonato principal e 
também de segundo escalão.

Apesar de se ter anunciado, numa 
fase inicial, que as diversas partidas 
desportivas se iriam realizar à por-

ta fechada ou com um número restrito de 
pessoas, rapidamente se tomou uma nova 
decisão tendo em conta a exponencial 
confirmação de casos de contaminação 
e as recomendações da Direção-Geral de 
Saúde e do Conselho de Saúde Pública: as 
modalidades de atletismo, andebol, bad-
minton, basquetebol, canoagem, ciclis-
mo, ginástica, hóquei em patins, râguebi, 
ténis e voleibol cancelaram a sua atividade 
desportiva até, pelo menos, ao final deste 
mês e as 22 associações existentes toma-
ram também a decisão de suspender não 
só todos os jogos de futebol como também 
futsal, como medida de contenção numa 
possível propagação deste vírus.

A FPF deciciu cancelar todos os encon-
tros das AF’s durante duas semanas, prazo 

esse que poderá prolongar-se por tempo 
indeterminado - afinal, haverá alguma 
certeza nos dias que correm?

O covid-19 já afetou diversas persona-
lidades do futebol: por exemplo, até fecho 
desta edição, haviam já sido confirmados 
cinco casos no clube espanhol Valencia 
(entre eles o ex-Benfica Garay), seis no 
Espanyol, 15 no Alavés, mais de 20 profis-
sionais da série A italiana,  Mikel Arteta, 
técnico do Arsenal, Callum Hudson-Odoi, 
jogador inglês do Chelsea, Timo Hübers, 
do Hannover, dois jogadores do clube 
francês Troyes e ainda o ex-presidente do 
Real Madrid, Lorenzo Sanz, que se encon-
tra internado em estado grave. Esta segun-
da-feira, dia 16, faleceram Francisco Gar-
cía, treinador do espanhol Atlético Portada 
Alta, depois dos sintomas da infeção por 
Covid-19 se terem agravado pela existên-
cia de uma patologia oncológica diagnosti-
cada recentemente, e Mário Veríssimo, de 
80 anos - a primeira vítima em Portugal, 
antigo massagista do Estrela da Amadora e 
amigo de Jorge Jesus.

O coronavírus entrou em campo deci-
do a derrotar quem lhe fizer frente e para 
além de pôr em jogo a saúde de um nú-
mero indeterminado de atletas em jogo 
também coloca muitas instituições perto 
do colapso financeiro. Afinal, sem bilhe-
teiras, merchandising ou receitas televisi-
cas… n’a pas d’argent!

Apesar de ainda não ser possível quanti-
ficar os prejuízos atuais e futuros causados 

pelo cancelamento das competições, exis-
tem já algumas previsões verdadeiramen-
te catastróficas - financeiramente falando 
- para clubes e SAD’s.  

No futebol português esta suspensão pode 
significar uma perda de, no mínimo, 150 
milhões de euros - um terço do valor gerado 
numa época desportiva, aproximadamente.

Em Espanha, segundo um estudo condu-
zido pela rádio Cadena Cope, poderá assis-
tir-se a uma quebra de receitas a rondar os 

600 milhões de euros pela paragem das Li-
gas profissionais. Já Greg Clark, presidente 
da federação inglesa de futebol, que já as-
sumiu não acreditar que os campeonatos 
possam ser retomados ou sequer concluí-
dos dentro das datas habituais, estima um 
prejuízo de cerca de 800 milhões de euros.

O importante é que nunca esqueçamos 
que o dinheiro pode comprar muita coisa… 
mas nunca estará acima da vida! Pelo menos 
para a maioria de nós, quero eu acreditar…

Larga a bola, Covid...
Inês Barbosa
Opinião
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Já conhecemos o número de infetados 
(apesar de, infelizmente, este número 
crescer de dia para dia), os sintomas que 
este vírus provoca, as recomendações 
de segurança pessoal e de todos os que 
nos rodeiam e as medidas tomadas para 
evitar a propagação do covid-19 - que, 
também elas, vão sofrendo alterações.  

Mas como será que a situação está a ser 
vivida e gerida no mundo futebolís-
tico? Que ânsias, medos e expecta-

tivas tem um jogador de futebol numa altura 
como esta? 
João Correia, jogador do GD Chaves, da II 
Liga portuguesa, esteve à conversa com o 
nosso jornal e esclareceu-nos todas estas 
dúvidas.
Milénio Stadium: O primeiro caso conhe-
cido em Portugal de infeção pelo novo 
coronavírus foi anunciado no passado dia 
2 de março. A Liga demorou 10 dias a sus-
pender o campeonato, tanto na I como na 
II Liga. Como é que, enquanto jogador, se 
sentiu enquanto aguardava pela tomada de 
uma decisão?
João Correia: Sempre fui daqueles que 
não achava que o novo coronavírus se tra-
tava de uma simples gripe - ainda não ti-
nha chegado o primeiro caso a Portugal e 
já me encontrava apreensivo e com receio 
do que estava por vir. Quando aparece o 
primeiro caso em Portugal fiquei muito 
receoso e comecei a seguir à risca as re-
comendações da Direção Geral de Saúde. 
Na altura considerei logo que a Liga teria 
de adotar uma posição firme porque com 
o passar dos dias o número de casos ia 
progressivamente aumentando, até que 
o coronavírus chega mesmo ao futebol e 
começa a instalar-se algum pânico. Assim 
sendo, durante o período de espera, en-
tre o dia 2 e o dia 12, tive ali várias fases 
consoante os dias iam passando e me ia 

apercebendo da gravidade da situação. Se 
tivesse que descrever essa fase numa pala-
vra escolheria “insegurança” - penso que 
era comum a todos os balneários, a todas 
as partidas que ainda se jogavam, ao fute-
bol e à convivência em sociedade no geral.

MS: Na altura, a suspensão dos treinos foi 
deixada ao critério de cada um dos clubes. 
Considera que as condutas de contenção 
social adotadas foram as mais corretas?
JC: Vejamos, esta situação de existir um 
vírus altamente contagioso e para o qual 
não existe vacina é atípica e extremamen-
te alarmante, daí considero que a Liga 
não deveria ter deixado esta situação dos 
treinos ao critério dos clubes. Embora eu 
consiga perceber o intuito, acho que se 
tivéssemos sido mais rigorosos no geral 

poderíamos ter a situação mais controla-
da do que temos atualmente. Tinhamos 
o exemplo de Itália, não tivemos o infor-
túnio de ser os primeiros a receber este 
maldito vírus por isso poderíamos ter sido 
mais exigentes na contenção social do que 

aquilo que fomos  numa fase preliminar. 
Resumidamente, considero que a Liga de-
veria ter suspendido logo os treinos e que 
os apelos para que a população não saísse 
de casa tivessem acontecido logo quando o 
vírus chegou a Portugal pois se para a po-
pulação em geral não existia uma correta 
noção da gravidade da situação o mesmo 
não se pode dizer dos nossos governantes.

MS: Que tipo de influência pode esta para-
gem por tempo indeterminado ter na vida 
de um jogador?

JC: Muita, estamos todos com a vida sus-
pensa. Num atleta de alto rendimento esta 
paragem pode condicionar a manutenção 
da sua forma física, o rendimento, tudo. É 
bastante prejudicial.

MS: Sei que contraíu uma lesão recente-
mente. Os tratamentos também foram 
suspensos? Que alternativas encontra ou 
lhe foram sugeridas/oferecidas?
JC: Eu já estava na fase final do tratamen-
to da minha lesão e se tudo corresse bem 
iria brevemente integrar os treinos com 
a equipa, logo isto não terá tanto impacto 
em mim como num atleta que se lesionou 
recentemente ou que ainda estaria a meio 
do tratamento. No meu caso concreto os 
treinadores em conjunto com o preparador 
físico elaboram um plano de treino diário 
que tem que ser rigorosamente cumprido. 
Tento alimentar-me bem, descansar bem e 
manter as rotinas para que possa continuar 
saudável e com bom rendimento.

MS: Sente-se seguro neste momento? Tem 
algum tipo de receio em relação ao futuro?
JC: Se me sinto seguro? Não claro que 
não, impossível sentir-me seguro e tenho 
muitos receios. O meu maior receio é pela 
minha saúde e de todos aqueles que gosto. 
Tenho receio também do tempo que o país 
vai estar parado, do impacto na economia 
e nas taxas de desemprego e receio que os 
clubes percam a sustentabilidade econó-
mica. Estou numa fase de muitos receios 
mas também de muita fé e esperança e 
acredito que se cumprimos à risca as re-
comendações da DGS e OMS vamos sair 
desta. Somos um povo lutador que está 
habituado a grandes guerras, o inimigo 
não costuma ser invisível mas nós vamos 
vencer, acredito.

Inês Barbosa/MS

Quando o Covid-19 se apodera dos campos
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Através da Fundação Benfica, o clube 
comunicou ainda que vai apoiar cerca de 
3000 idosos com refeições alimentares.

O Benfica anunciou esta terça-feira 
(17) medidas para ajudar no com-
bate ao coronavírus.

Através de um comunicado, o clube da 
Luz divulgou uma parceria com a GNR 
para prestar apoio alimentar a 3000 idosos 

identificados como estando em situação 
de “maior fragilidade social”.

Para além disso, o Benfica anunciou que 
“foram já adquiridos três ventiladores que 
serão colocados à disposição do Serviço 
Nacional de Saúde, designadamente com 
destino a Hospitais da Área Metropolitana 
de Lisboa, Porto e Coimbra”.

JN/MS
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Benfica cede ventiladores para 
combater o Covid-19

A Comissão Permanente de Calendários 
da Liga de clubes informou, esta segun-
da-feira (16), que ainda não existe data 
para o regresso das competições 
em Portugal, devido à pandemia de 
Covid-19, reforçando que as equipas de 
futebol não devem treinar em grupo.

“Perante a situação atual que vivemos 
ainda não se mostra possível aferir de 
uma data expectável para o regresso 

das competições”, pode ler-se no comu-
nicado divulgado pela Liga Portugal.

O ponto da situação foi revelado depois 

da uma reunião por videoconferência, 
que contou com a presença de todos os 
clubes que integram a Comissão (Benfi-
ca, F. C. Porto, Sporting, Tondela, Gil Vi-
cente, Cova da Piedade, Leixões e Mafra), 
assim como os respetivos responsáveis 
clínicos e operadores televisivos.

A Comissão indica ainda que os clubes 
“recomendam a todas as equipas a suspen-
são dos treinos em grupo, assim como da 
promoção de uma conduta de contenção 
social de todos os agentes desportivos”.

JN/MS

Liga sem data para 
regresso das competições
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O Gil Vicente decidiu, no passado sába-
do (14), cancelar as eleições que esta-
vam agendadas para o dia 30 de março.

Nas redes sociais, a Mesa da Assembleia 
Geral confirmou o cancelamento do ato 

eleitoral, justificando a decisão com as re-
comendações da Direção de Saúde devido 
ao coronavírus. O órgão afirmou ainda 
que vai emitir uma nova convocatória em 
“tempo oportuno”.

JN/MS
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Gil Vicente cancela eleições

Seis clubes em incumprimento salarial

A APAF emitiu, no passado sábado 
(14), um comunicado no qual garante 
que “nenhum árbitro sofreu qualquer 
tipo de pressão por parte de qualquer 
membro do Conselho de Arbitragem 
(CA) da FPF no sentido de favorecer 
qualquer equipa”.

Na sequência do surgimento de 
reportagens em que árbitros acu-
sam o Conselho de Arbitragem de 

cometer favorecimentos aos “grandes”, 

a APAF decidiu emitir uma nota para 
garantir que “os árbitros nunca senti-
ram ou sofreram qualquer tipo de pres-
são” e reforça também a disponibilidade 
de colaboração da classe com a justiça.

“A APAF e os árbitros exigem respeito 
de forma a que não exista uma utilização 
da sua figura para guerras pessoais ou 
outros interesses que não visem a valo-
rização do futebol e a independência da 
arbitragem”, pode ler-se.

JN/MS

“Árbitros nunca sofreram pressão 
do Conselho de Arbitragem para 
favorecer qualquer equipa”
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A Liga Portuguesa de Futebol Profissio-
nal informou, esta quarta-feira (18), ter 
notificado seis SAD, duas de clubes da 
Liga e quatro da LigaPro, para demons-
trarem o cumprimento salarial dos últi-
mos três meses no prazo de 15 dias.

Em comunicado, o organismo indica 
que as SAD notificadas para fazerem a 
demonstração do cumprimento sala-

rial dos meses de dezembro de 2019 a feve-
reiro de 2020 foram o Boavista e o Aves, da 
Liga, e o Vilafranquense, Cova da Piedade, 
Académica e Leixões, do segundo escalão.

O organismo que tutela as competições 

portuguesas de futebol profissional, infor-
ma que “demonstraram o rigoroso cum-
primento das suas obrigações salariais, na 
data limite de 15 março (prorrogado para o 
dia útil seguinte), um total de 28 socieda-
des desportivas”.

A Liga refere que ainda que “vários clu-
bes justificaram este atraso com a dificul-
dade de obtenção de toda a documentação 
necessária, nomeadamente nos contactos 
com os seus Revisores Oficiais de Conta, 
devido aos constrangimentos atuais pro-
vocados pela pandemia de Covid-19”.

JN/MS
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Em destaque na Liga dos Campeões na 
passada semana, Ilicic fez questão de 
doar a bola do encontro com o Valência a 
um hospital de Bérgamo.

Com 32 anos, o esloveno Josip Ilicic é 
uma das figuras da grande época do 
Atalanta: soma já 21 golos em 29 jogos 

pela equipa italiana, quatro deles apontados 
ao Valencia, para a Liga dos Campeões, que 
ajudaram a equipa a seguir, pela primei-
ra vez, para os quartos de final da Liga dos 
Campeões. Um feito para poucos, já que 
apenas Messi, Mario Gómez e Lewandowski 

tinham conseguido marcar um póquer num 
jogo a eliminar da Liga Milionária.

Depois de o Atalanta ter dedicado o 
triunfo a todos os afetados pelo corona-
vírus, Ilicic decidiu ir mais longe e doou 
a bola do encontro frente aos espanhóis 
a um hospital de Bérgamo, como sinal de 
“gratidão e carinho pelos médicos, enfer-
meiros e todos os envolvidos atualmente a 
combater este vírus amaldiçoado”. A Itá-
lia, recorde-se, é o país europeu mais afe-
tado pelo surto do Covid-19.

JN/MS
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Ilicic doa bola do póquer na 
Liga dos Campeões a hospital

No duelo entre treinadores e jogado-
res portugueses, Olympiacos e Wol-
verhampton neutralizaram-se (1-1), 
em Atenas. Manchester United e Ba-
sileia goleiam. Leverkusen e Shakhtar 
também bem lançados.

Por via das medidas de contenção do 
surto de coronavírus, o Estádio Ka-
raikari, no Piréu, não teve nem um 

único adepto nas bancadas e na transmis-
são televisiva do jogo foi possível ouvir 
por diversas vezes o eco de várias expres-
sões portuguesas, incluindo as tiradas 
mais típicas do glossário do futebol.

Dois treinadores portugueses, Pedro 
Martins, pelos gregos, e Nuno Espírito 
Santo, pelos ingleses, escalaram diver-
sos compatriotas para o jogo: o guarda-
-redes José Sá e o defesa Ruben Semedo 
foram titulares pelo Olympiacos (Bruno 
Gaspar foi suplente e jogou nos últimos 
10 minutos); Patrício, Neves, Moutinho, 
Vinagre e Jota alinharam de início pelo 
Wolverhampton (do banco dos Lobos 
ainda saltaram Podence e Neto e este 
até marcou e neutralizou o golo grego, 
da autoria de El Arabi).

No final, a primeira mão dos oitavos de 
final o empate já deixou uma tendência: 
porque o remate Neto adianta os Wolves, 
pela regra do golo fora, e porque o jogo 
da segunda mão será disputado em In-
glaterra, onde o Olympiacos não poderá 
contar com Rúben Semedo, que foi ex-
pulso deste jogo da primeira mão (29 m), 
deixando a equipa grega com menos um 
jogador durante mais de uma hora.

Outra equipa inglesa, o Manchester 

United está praticamente qualificada para 
os quartos de final, após a goleada ao LASK 
Linz, por 5-0. Também à porta fechada, 
por causa do coronavírus, os “red devils” 
deram uma demonstração de força. Ru-
ben Fernandes não marcou, mas coman-
dou a equipa de Ole Gunnar Solskjaer.

Odion Ighalo, Daniel James, Juan Mata, 
Mason Greenwood e Andreas Pereira mar-
caram os golos do festim inglês em Linz.

Igualmente bem encaminhado para os 
quartos de final está o Basileia. A equipa 
suíça venceu o Eintracht por 3-0 (Sa-
muele Campo, Kevin Bua e Fabian Frei). 
Os clubes acordaram também disputar 
em Frankfurt o jogo da segunda mão.

Ainda na passada quinta-feira (12), 
num dos duelos mais aguardados, o 
Bayer Leverkusen, que eliminou o F.C. 
Porto, venceu o Rangers, carrasco do 
Braga. Em Glasgow, Havertz, Aranguiz 
e Bailey marcaram golos do triunfo (3-1) 
da equipa alemã, que fica com um pé nos 
quartos de final. E outra equipa alemã, o 
Wolfsburgo teve sinal contrário: perdeu 
em casa com o Shakhthar, que eliminou o 
Benfica na ronda anterior. A equipa ucra-
niana, treinada por Luís Castro, venceu 
na Alemanha por 2-1, graças as remates 
de Júnior Moraes e de Marcos Bahia.

Em Istambul, o Basaksehir adiantou-
-se ao Copenhaga (1-0, Edin Visca, de 
penálti).

Por causa da pandemia de coronaví-
rus, os jogos Sevilha-Roma e Inter-Ge-
tafe foram adiados para data a determi-
nar pela UEFA.

JN/MS

Pedro Martins e Espírito Santo 
empatados

20 a 26 de março de 202034 www.mileniostadium.com



MILÉNIO | DESPORTO

Viveiros Group
1325 St. Clair Ave W
Toronto

CalourA Bar & Grill
468 Rogers Rd
York

Alves Meats
157 MacNab St N
Hamilton

available at:

A UEFA anunciou, na passada sexta-feira 
(13), a suspensão de todas as competi-
ções da UEFA, incluindo a Liga dos Cam-
peões e Liga Europa, devido à propaga-
ção do Covid-19.

“À luz dos desenvolvimentos devidos 
à propagação do COVID-19 na Eu-
ropa e das decisões relacionadas to-

madas por diferentes governos, todos os 
jogos das competições de clubes da UEFA 
programados para a próxima semana são 
adiados”, avança o organismo que gere o 
futebol europeu.

Esta medida abrange todos os jogos da 
segunda mão da Liga dos Campeões, mar-
cados para os dias 17 e 18 de março, todos 

os jogos da segunda mão dos oitavos de 
final da Liga Europa, agendados para 19 
de março, todas as partidas dos quartos-
-de-final Liga Jovem da UEFA, agendadas 
para 17 e 18 de março de 2020. Também 
as rondas de elite de apuramento para os 
europeus de Sub-19 e Sub-17 masculinos e 
femininos foram adiadas.

As novas datas para estes encontros se-
rão anunciadas posteriormente.

As suspensões das partidas terão como 
consequência o adiamento dos sorteios 
dos quartos-de-final da Champions e Liga 
Europa, previstos para 20 de março.

JN/MS

Da reunião desta terça-feira (17) com os 
clubes e as federações, resultou o compro-
misso de todos os campeonatos europeus 
terminarem dentro do calendário desta 
época, “se a situação assim o permitir”.

Para além do adiamento do Cam-
peonato da Europa de seleções para 
2021, a UEFA anunciou esta terça-

-feira (17) uma série de compromissos es-
tabelecidos com as federações, os clubes e 
os jogadores do futebol europeu.

Desta maneira, ficou assumida vontade 
de “tentar terminar as competições pen-
dentes até 30 de junho, caso a situação 

assim permita”. Se tal não for possível e 
as competições se prolongarem para além 
disso, é provável que “as fases preliminares 
dos torneios europeus sofrerão alterações”.

Para tal ser possível, a UEFA comunicou 
que existe a possibilidade de as provas do-
mésticas se disputarem durante a semana, 
reservando-se o fim de semana para os joga-
dores da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

Em relações às competições de seleções, 
ficou definido que as datas das fases finais 
da Liga das Nações, do Euro sub-21 e do 
Europeu Feminino serão alteradas.

JN/MS

A UEFA reuniu, esta terça-feira (17), com 
todas as federações e ligas europeias e 
decidiu adiar o Euro2020, que se ia rea-
lizar de 12 de junho a 12 de julho, em 12 
cidades de 12 países, para 2021.

A federação norueguesa já oficializou 

o adiamento nas redes sociais: “A UEFA 
decidiu que o Euro devia ser adiado para 
2021. Vai ser disputado de 11 de junho a 11 
de julho”, escreveram.

A Liga dos Campeões e a Liga Europa con-
tinuam suspensas.

JN/MS

C
ré

di
to

s:
 D

R

UEFA suspende todos os jogos 
da Champions e Liga Europa

UEFA acredita que os campeonatos 
terminam até 30 de junho

UEFA adia Euro2020 para 
o próximo ano

A Football Association (FA), federação 
inglesa de futebol, teme que os campeo-
natos não possam ser retomados, devi-
do ao surto de coronavírus, que suspen-
deu todas as competições na Europa.

Em entrevista ao “Times”, o presi-
dente da FA, Greg Clark, diz mesmo 
que não acredita que os campeona-

tos possam ser retomados e muito menos 
concluídos dentro da habitual agenda.

O dirigente já calcula os prejuízos, desig-
nadamente em receitas televisivas e de bilhe-
teira: Clark estima os danos em 750 milhões 
de libras, cerca de 800 milhões de euros.

Todo o futebol profissional inglês foi sus-

penso até ao próximo dia 4 de abril, devido 
às medidas de contingência do novo co-
ronavírus. O Arsenal já havia comunicado 
que o seu treinador, Mikel Arteta, está in-
fetado com o novo coronavírus. Na passada 
sexta-feira (13) o Chelsea também anun-
ciou que o plantel está em quarentena por-
que Callum Hudson-Odoi também testou 
positivo pelo Covid-19.

Também a equipa principal do Everton, 
onde atua o português André Gomes, está 
desde a passada sexta-feira (13) em qua-
rentena por suspeitas de um caso de contá-
gio por coronavírus.

JN/MS

Prejuízos de 800 milhões de euros se 
os campeonatos não se concluírem

O presidente da Liga espanhola Ja-
vier Tebas, disse no passado domingo 
(15), estar convicto de que será possí-
vel terminar os campeonatos, embora 
estime uma perda de 25% em direitos 
televisivos, caso tal aconteça.

“Temos tido conversas telefónicas 
e videoconferências durante todo 
o fim de semana com instituições 

europeias, presidentes de clubes, te-
mos de coordenarmo-nos e temos uma 
semana muito importante pela frente”, 
começou por dizer o dirigente, em re-
lação à situação que se vive devido ao 
surto de Covid-19.

O responsável adiantou que será uma 
semana de “importantes decisões na 
Europa” - que terá a reunião da UEFA 
com as 55 federações associadas - e que 

todos trabalham em conjunto.
“Temos tido contactos com Itália, Ale-

manha e com outros presidentes de Li-
gas. Estamos a trabalhar numa solução, 
o novo coronavírus é um tema de saúde, 
para o qual existem os médicos, o nosso é 
encontrar uma solução para os problemas 
económicos que surgem”, acrescentou.

Tebas falou dos cerca de 100 “contra-
tos audiovisuais” que existem para todo 
o mundo e na impossibilidade de fazer 
cobrança de algo que não está a ser trans-
mitido, mas deixou sinais de otimismo 
quanto a um retomar das competições.

“Não estou em quarentena, não tenho 
sintomas. Temos um plano de atuação 
desde há algumas semanas e temo-lo 
aplicado. 95% da Liga está em teletra-
balho”, adiantou o dirigente.

JN/MS

Presidente da Liga espanhola 
convicto de que será possível 
terminar campeonatos
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Depois de Rugani, também Matuidi acu-
sou positivo num teste realizado pela 
Juventus. O médio está “em isolamento 
voluntário” e não tem sintomas.

Há mais um caso de Covid-19 no fu-
tebol italiano, o segundo a envol-
ver a Juventus, o clube de Cristia-

no Ronaldo.
Depois de Rugani, agora é Matuidi que 

está infetado com o coronavírus. “O joga-
dor está em isolamento voluntário e está 
assintomático”, lê-se no comunicado di-
vulgado pelo clube de Turim.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo tam-
bém está em quarentena, mas na Madeira, 
onde permanece desde que foi anunciado o 
teste positivo a Rugani.

JN/MS

É o terceiro prémio de jogador do mês para 
Bruno Fernandes. Depois do Sindicato e 
do Manchester United, o médio português 
recebeu a distinção da Premier League.

Bruno Fernandes continua em grande 
em terras de nossa majestade e, ago-
ra, foi a Premier League a distinguir 

a boa prestação durante o mês de feverei-
ro, quando trocou o Sporting pelos red de-
vils por 55 milhões de euros. O médio, que 
leva duas assistências e um golo, levou a 
melhor sobre Marcos Alonso, Aubameya-
ng, Dominic Calvert-Lewin, Matt Doherty 
e Nick Pope na corrida pelo prémio.

O português diz estar a viver um sonho: 

“Desde criança que tinha o sonho de jogar 
pelo Manchester United, e estar em Old 
Trafford é o maior sonho da minha car-
reira. Quando chegas a um novo clube, 
queres sempre marcar, e o primeiro golo é 
especial. Não interessa como é marcado o 
golo, o importante é o valor do golo. Estou 
contente com o meu início aqui, mas te-
nho de dar mais, de ser melhor”, disse em 
declarações ao site da liga inglesa.

Com este prémio, o médio dos red de-
vils acabou com um jejum que durava há 
12 anos, já que Deco foi o último português 
a ser distinguido com o mesmo prémio, 
em 2008, quando representava o Chelsea.

JN/MS
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Outro companheiro de Ronaldo 
com coronavírus

Bruno Fernandes eleito jogador do 
mês para a Liga Inglesa

Caça ao 10 brasileiro pelas diversas 
equipas de futebol da cadeia origina 
tumultos entre detidos. “Ronie” poderá 
ser a grande atração de torneio pri-
sional. Tudo por um porco no espeto.

Detido numa cadeia do Paraguai, 
Ronaldinho é a causa de con-
frontos entre detidos. Tudo por 

causa de um torneio a disputar este fim 
de semana lá na prisão: todas as equipas 
reclamam o craque brasileiro. E a caça 
ao 10 não é nada pacífica.

Ronaldinho e o irmão, Roberto Assis, es-
tão detidos desde a semana passada numa 
cadeia de Assunção, ambos acusados de 
utilização de passaportes falsos. Enquan-
to o processo decorrer, Ronnie e o mano, 
Assis, que também foi futebolista, inclusi-
ve do Sporting, são a grande atração entre 
os detidos, que tudo fazem para recrutar o 
astro brasileiro para as suas equipas. A co-

biça passou das marcas e gerou motins na 
cadeia, segundo conta a ABC TV Paraguay.

Seja por que equipa for, a imprensa 
paraguaia conta que o troféu supremo de 
Ronaldinho será um porco assado, de 16 
quilos, a partilhar num peculiar banque-
te, que o craque brasileiro poderá apro-
veitar para incrementar relações. É que a 
saída da cadeia não parece estar fácil.

A Justiça paraguaia rejeitou novo apelo 
para a libertação do brasileiro. Ronaldo e 
o irmão seguirão em prisão preventiva. 
Os juízes argumentam que continua a 
haver “perigo de fuga” e “perigo de obs-
trução à investigação”.

Os irmãos estão detidos por “delito de 
uso de documentos públicos de conteú-
do falso”. São acusados de uso de pas-
saportes falsos para entrar no Paraguai, 
além de posse de cédulas de identidade 
paraguaias falsas.

JN/MS

O português Jorge Jesus, treinador da 
equipa de futebol do Flamengo, mani-
festou-se esta quinta-feira (19) “feliz 
e agradecido”, depois de o terceiro 
teste realizado ao novo coronavírus 
ter dado resultado negativo.

“Recebi a ótima notícia que meu teste 
para o Covid-19 deu negativo. Es-
tou feliz e agradecido pelo carinho, 

apoio e preocupação com minha saúde. 
Continuo em oração por todos os afeta-
dos”, escreveu o técnico nas redes sociais.

Na quarta-feira (18), o Flamengo tinha 

anunciado o resultado negativo para o 
terceiro teste de Jorge Jesus, depois de os 
dois primeiros (teste e contra-análise) 
terem dado “positivo fraco ou inconclu-
sivo” e “inconclusivo”, respetivamente.

“O Clube de Regatas do Flamengo in-
forma que o novo exame realizado pelo 
técnico Jorge Jesus atestou resultado ne-
gativo para a Covid-19. O clube agradece 
pelo apoio de toda a nação rubro-negra 
ao mister nos últimos dias”, publicou o 
clube, na rede social Twitter.

JN/MS

Motim na cadeia por causa 
de Ronaldinho

Jorge Jesus “feliz e agradecido” 
pelo resultado negativo à Covid-19
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O piloto que transportava o futebolista 
argentino Emiliano Sala e o avião que 
caiu em 21 de janeiro de 2019, provo-
cando a morte a ambos, não tinham as 
licenças necessárias para operar co-
mercialmente, foi na passada sexta-feira 
(13) divulgado.

Emiliano Sala morreu em 21 de janei-
ro de 2019, com 28 anos, quando o 
avião que o transportava, pilotado 

pelo britânico David Ibbotson, caiu no Ca-
nal da Mancha, numa altura em que o jo-
gador se encontrava em trânsito dos fran-
ceses do Nantes para o País de Gales, para 
assinar pelo Cardiff.

A investigação do Departamento de In-
vestigação de Acidentes de Aeronaves do 
Reino Unido (AAIB) revelou que Ibbotson 
perdeu o controlo da aeronave ao curvar, 
o que era o “mais provável” de acontecer 

por o voo “não ter sido realizado de acordo 
com os padrões de segurança aplicáveis a 
uma operação comercial”.

Segundo a AAIB, David Ibbotson, de 58 
anos, não tinha treino prévio para voar à 
noite e a sua licença SEP, que lhe permitia 
pilotar um avião monomotor, tinha expi-
rado três meses antes do acidente. Além 
disso, o piloto foi pago pela viagem, algo 
para o qual também não estava autorizado 
pela sua licença.

A investigação concluiu que Sala e Ib-
botson “provavelmente” sofreram intoxi-
cação por inalação de monóxido de carbo-
no, na altura em que o avião mergulhava 
para o mar.

Enquanto o corpo de Sala foi recuperado 
semanas após o acidente, juntamente com 
a fuselagem do avião, Ibbotson nunca foi 
encontrado.

JN/MS

O Sporting apurou-sena passada quinta-
-feira (12) para as meias-finais da Taça 
de Portugal de futsal, ao derrotar o Ben-
fica, por 5-3.

A equipa de Alvalade discutirá o acesso à 
final com os Leões de Porto Salvo, num 
jogo com data ainda por determinar.

Taynan (aos 2 e 10 minutos), Cardinal 
(24), João Matos (27) e Pauleta (32) marca-
ram os golos da vitória dos ‘leões’ no clás-
sico. Fernandinho (1), Miguel Ângelo (27) 
e Tiago Brito (31) a assinarem os tentos dos 
encarnados.

Nas meias-finais, o Sporting vai encon-

trar o Leões de Porto Salvo, que venceu o 
Modicus, por 4-3, no jogo dos quartos de 
final. A outra meia-final vai opor o Spor-
ting de Braga, que derrotou o ACD Ladoei-
ro (3-2), ao Portimonense, vencedor por 
7-3 frente ao Elétrico.

As rondas seguintes da competição es-
tavam agendadas para o passado fim de 
semana, mas todas as competições nacio-
nais de futebol e futsal organizadas pela 
entidade federativa foram suspensas a 
partir da passada sexta-feira (13), devido 
ao surto de Covid-19.

JN/MS
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Piloto e avião em que viajava 
Emiliano Sala não tinham licenças 
para voar

Sporting vence dérbi e avança 
para as meias-finais da Taça

O avião que vai transportar a chama 
olímpica da Grécia para o Japão partiu 
esta quarta-feira (18) da capital japo-
nesa para um evento que deveria ce-
lebrar-se com várias cerimónias, mas 
que foram canceladas por causa da 
pandemia de Covid-19.

O avião, decorado com os anéis e lo-
gótipos olímpicos das Olimpíadas 
de Tóquio 2020, partiu do aero-

porto de Haneda, em Tóquio, para Atenas 
e regressará ao Japão na sexta-feira (20), 
à base aérea de Matsushima (nordeste), 
com a tocha olímpica a bordo.

Uma delegação do Comité Organiza-
dor de Tóquio 2020 e vários medalhistas 
olímpicos japoneses também deveriam 
viajar para a Grécia neste voo charter e 
regressar com a tocha, mas a sua parti-
cipação foi cancelada, bem como uma 
cerimónia de “boas-vindas” à chama 
que deveria ocorrer na sexta-feira (20).

Da mesma forma, os organizadores 
pediram aos cidadãos que se abstives-
sem de assistir à passagem da tocha, de 
acordo com as recomendações do go-
verno para conter o surto da Covid-19.

Após a chegada ao Japão na sexta-fei-
ra (20), a tocha será exibida em várias 
regiões do Nordeste até o dia 26 deste 
mês. A tocha olímpica vai passar por 47 
regiões do território japonês.

O Comité Olímpico Internacional 
(COI) reiterou na terça-feira (17) o “com-
prometimento completo” com a realiza-
ção dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 nas 
datas previstas, de 24 de julho a 09 de 
agosto, por não existir “necessidade de 
quaisquer decisões drásticas”.

Assumindo que esta é uma “situação 
sem precedentes para todo o mundo”, o 
COI encorajou “todos os atletas a conti-
nuarem a preparar-se para Tóquio2020 
da melhor forma possível”.

JN/MS

Tocha Olímpica vai de avião da Gré-
cia para o Japão
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O Comité Olímpico Internacional (COI) 
considerou, esta quarta-feira (18), que 
a situação atual, devido à pandemia 
de Covid-19, “é excecional e exige 
soluções excecionais”, mas sem pre-
cisar se irá aceder aos vários pedidos 
de adiamento dos Jogos Olímpico 
Tóquio2020.

“Não há solução ideal para esta si-
tuação”, reconheceu um porta-voz 
do COI, à margem das reuniões que 

decorrem esta quarta-feira entre o presi-
dente, Thomas Bach, os comités olímpicos 
nacionais e os representantes dos atletas.

“O COI encoraja todos os atletas a 
continuarem a preparar-se para os Jogos 

Olímpicos de Tóquio 2020 o melhor que 
possam”, avançou o organismo num 
comunicado publicado no dia anterior.

O governo japonês reiterou, na terça-
-feira (17), que tem a intenção de orga-
nizar os Jogos Olímpicos nas datas pre-
vistas, entre 24 de julho e 9 de agosto, 
e de “uma forma completa”, aludindo à 
presença de público nos recintos.

Essa foi a vontade demonstrada pelo 
primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, 
ao explicar a conversa que teve durante 
a noite com os outros líderes do G7, sus-
tentadas, nessa ocasião, por testemu-
nhos e garantias de outros ministros do 
executivo nipónico.

JN/MS

Comité Olímpico admite 
“soluções excecionais”
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CICLISMO

A Volta a Itália em bicicleta, que deveria 
decorrer entre 9 e 31 de maio, com parti-
da em Budapeste, Hungria, e chegada em 
Milão, foi adiada para data indeterminada 
devido à pandemia do Covid-19. Na terça-
-feira (17), foi comunicado o cancelamento 
nas datas previstas da Volta a Flandres (5 
de abril), do Paris-Roubaix (12 de abril) e 
da Liège-Bastogne-Liège (26 de abril). Na 
quarta-feira (18) a União Ciclista Interna-
cional (UCI) anunciou a suspensão de todas 
as provas agendadas até ao fim de abril e 
no mesmo dia doi também adiada a Gold 
Race, prova do World Tour prevista para 19 
de abril.

GINÁSTICA ARTÍSTICA

A Taça do mundo de ginástica artística 
prevista para abril, em Tóquio, que ser-
via de qualificação para os próximos Jogos 
Olímpicos, foi cancelada.

SURF

A Liga Mundial de Surf (WSL) cancelou 
na passada sexta-feira (13) a primeira eta-
pa do circuito mundial, na Austrália, que 
conta com o português Frederico Morais, e 
todos os eventos em março, devido “à evo-
lução rápida” da pandemia do Covid-19.

TÉNIS

O ATP e o WTA informaram que os 

rankings dos tenistas masculinos e femi-
ninos do circuito mundial serão congela-
dos durante a suspensão dos torneios até 
7 de junho e até novo aviso, face à pande-
mia da Covid-19. Também o Estoril Open, 
que estava previsto realizar-se de 25 de 
abril a 3 de maio, foi cancelado.

VOLEIBOL

A Confederação Europeia de Voleibol co-
municou que todas “as competições euro-
peias de voleibol foram suspensas por tempo 
indeterminado”, agravando as medidas to-
madas anteriormente e que suspendiam to-
dos os eventos da modalidade até 3 de abril.

MMA

O combate de Pedro Carvalho, que de-
correria na madrugada da passada sexta-
-feira (13), foi adiado devido ao surto do 
novo coronavírus.

FUTSAL

A fase final da Liga Jovem da UEFA, que 
pode ter a participação do Benfica, e a final 
four da Liga dos Campeões de futsal, que 
deveriam acontecer entre 17 e 20 de abril 
e 24 e 26 do mesmo mês, respetivamente, 
foram adiadas.

FUTEBOL FEMININO

A UEFA anunciou o adiamento, em data a 
anunciar, do Europeu de sub-17 de futebol 
feminino, que estava marcado para maio, 

na Suécia. A seleção portuguesa, terceira 
classificada da última edição, qualificou-se 
para a ronda de elite e irá discutir o apura-
mento com Espanha, Turquia e Eslovénia, 
em solo luso.

TÉNIS DE MESA

A Federação Internacional de Ténis de 
Mesa (ITTF) suspendeu todos os eventos e 
atividades devido à pandemia de Covid-19, 
com efeitos a partir desta segunda-feira 
(16).

FÓRMULA 1

A Federação Internacional do Automó-
vel (FIA) e a Fórmula 1 anunciaram, na 
passada sexta-feira (13), que a época de 
2020 só deverá começar em maio, após o 
adiamento dos Grandes Prémios da Aus-
trália, Bahrain, Vietname e China devido à 
pandemia do novo coronavírus Covid-19.

MOTOCICLISMO

As 24 Horas de Le Mans em motos foram 
antecipadas de setembro para o último fim 
de semana de agosto, um reagendamen-
to motivado pela pandemia da Covid-19, 
anunciou esta quinta-feira (19) a Federa-
ção Internacional de Motociclismo (FIM).

FUTEBOL

A Confederação Brasileira de Futebol 
suspendeu todas as competições nacionais. 
A Conmebol anunciou também que os jo-

gos da Taça Libertadores foram adiados até 
5 de maio. Já a Liga Alemã de Futebol (DFL) 
suspendeu a primeira e segunda ligas até 2 
de abril. A equipa principal do Hannover, 
da 2.ª Bundesliga, está de quarentena, tal 
como a do Nuremberga, por sugestão da 
autoridade sanitária local. Segundo a DFL o 
objetivo é encerrar a temporada no verão, 
uma vez que o encerramento prematuro 
das competições pode ter consequências 
graves para alguns clubes.

Também a Associação Escocesa de Fu-
tebol e a Liga Escocesa de Futebol Profis-
sional cancelaram todos os jogos dos cam-
peonatos “até nova indicação”.

Na segunda-feira (16), o Ministério do 
Desporto da Rússia decidiu suspender to-
das as competições internacionais no seu 
território até nova ordem. A medida im-
posta afeta também atletas estrangeiros 
convidados a competir em solo russo, que 
na sua maioria tinham intenção de parti-
cipar nos eventos de inverno. Segundo o 
mesmo comunicado, as competições na-
cionais que não estão diretamente ligadas 
à qualificação para os Jogos Olímpicos Tó-
quio2020 também estão limitadas.

Em França, a Liga de Futebol Profissio-
nal (LFP) suspendeu na passada sexta-feira 
(13) a Ligue 1 e 2. 

Finalmente, também a federação argelina 
de futebol anunciou a suspensão da compe-
tição devido à pandemia de Covid-19.
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EFEITOS COVID-19
Modalidades suspensas ou canceladas

643 Chrislea Rd. Unit 6,
Vaughan, Ontario L4L 8A3

(905) 856-5599
Info@olympictrophies.com
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Luso Insurance Brokers Ltd.
 A Division Jones Deslauries IMI Inc.

Representamos as maiores companhias do mercado Canadiano

Casa • Automóvel • Mobiliário • Barco • Vida
Negócio • Acidente • Doença • Hipoteca

POUPE 30% – CASA E CARRO NA MESMA APÓLICE
AUTOMÓVEL
• Condutores com mais de 10 anos de condução - 20% de DESCONTO 
SEGUROS COMERCIAIS—EMPREITEIROS
• Contractors  Liability, Auto-fleet policy, Gen.  Contractors,  Commercial,  Industrial and Apartment 
 Buildings, Hotels, Restaurants, Garage or Auto Body,  Manufacturing, Professional Buildings 

CASA e CONDOMÍNIO
• Casas novas e equipadas com alarme - 30% de DESCONTO 
• Casas residencias de uma só família, renovadas e actualizadas - 20% de DESCONTO 
• Se reside em Mississauga, Oakville, Brampton, Concord, Ajax, Richmond Hill, 
 Pickering, Oshawa, Hamilton, Barrie ou Bradford - Compare as nossas Tabelas 
• Se é inquilino e reside num apartamento ou “flat”, proteja os seus bems com 
 uma apólice (tenants insurance) - Fale connosco 

43 ANOS SERVINDO A COMUNIDADE

OFERECEMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER TIPO DE SEGURO

1152 College St. Toronto, ON
(a oeste da Dufferin)

www.lusoinsurance.com
416.534.8455

luso@lusoinsurance.com

4888 Dundas Street West, Suite 100
www.cmlaw.ca | cclapperton@cmlaw.ca
Tel 416-443-1200 | Fax 416-443-1202 

Falamos Português

ESTATE LAW

CORPORATE TAX PLANNING

TRUSTS

WILLS

REAL ESTATE

Christopher J. Clapperton
Barrister & Solicitor

4888 Dundas Street West, Suite 100
www.cmlaw.ca | cclapperton@cmlaw.ca
Tel 416-443-1200 | Fax 416-443-1202 

Falamos Português
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WILLS

REAL ESTATE

Christopher J. Clapperton
Barrister & Solicitor

A estrela da NBA confirmou na noite 
desta terça-feira (17) que o seu teste 
ao coronavírus deu positivo.

Kevin Durant também luta contra a 
Covid-19. A notícia foi confirmada 
pelo próprio em declarações a órgãos 

de comunicação social norte-americanos.
“Sejam cuidados, tomem conta de 

vocês e fiquem em quarentena. Vamos 
ultrapassar isto”, disse a estrela da NBA, 
que atua nos Brooklyn Nets.

Recorde-se que Durant ainda não jo-
gou esta temporada devido a uma lesão 
muito grave.

São já quatro os basquetebolistas da NBA 
confirmados infetados com Covid-19.

JN/MS

Kevin Durant 
infetado com Covid-19

A seleção portuguesa de ténis vai jogar 
com a Roménia a próxima eliminatória do 
Grupo Mundial I da Taça Davis, que vai de-
correr em setembro, assim ditou o sorteio 
efetuado, na passada sexta-feira (13), pela 
Federação Internacional de Ténis (ITF).

Será o terceiro confronto entre as duas 
equipas, depois da vitória portugue-
sa em 1988, por 3-2, e da derrota em 

1995, no Clube de Ténis do Estoril, por 
igual resultado.

A próxima eliminatória será disputada na 
Roménia, entre os dias 13 e 15 de setembro, e 
apurará o vencedor para a fase de qualifica-
ção das Davis Cup Finals de 2021, agendada 
para março do próximo ano.

JN/MS

Portugal defronta Roménia 
na Taça Davis
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A MELHOR MÚSICA, OS MELHORES CONTEÚDOS E A MELHOR COMPANHIA

domingo das 11h00 às 12h00

segunda a sexta
das 05h00 às 09h00

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

domingo das 09h30 às 10h30

domingo das 12h00 às 13h00

segunda a sexta
das 09h00 às 13h00

segunda a sexta
das 13h00 às 17h00

domingo das 17h00 às 19h00

sexta das 18h00 às 19h00

segunda a quarta e sexta
das 17h00 às 21h00

segunda a sexta
das 21h00 à 01h00

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

domingo das 08h00 às 09h30

segunda a sexta
das 21h00 às 5h00



Six Nations Polytechnic has been certi-
fied as an apprenticeship training deliv-
ery agent. The post-secondary institute 
is the first Indigenous Institute to be 
granted this status and can now deliver 
apprenticeship training for three trades: 
general machinist, cook and welder.

“One in five jobs is going to be in the 
skilled trades in the next five years,” 
said Monte McNaughton, minister . 

“Those are paycheques that will be wait-
ing to be collected, hopefully soon, by 
new apprentices from Six Nations of the 
Grand River. Today’s announcement is a 
big step toward that goal.”

In the third quarter of 2019, there were 
21,000 vacant jobs in the Hamilton-Ni-
agara area, with demand for welders, 

millwrights, electricians and machinists.
The government has also renewed 

funding of $395,000 to Six Nations Poly-
technic to continue delivering pre-ap-
prenticeship training for general machin-
ists, cooks and welders. In the upcoming 
fiscal year, the funding will support:
• 18 pre-apprenticeship trainee general 

machinists, beginning April 13
• 8 pre-apprenticeship trainee cooks, 

beginning April 20
• 15 pre-apprenticeship trainee welders, 

beginning July 6 
“It’s great news that apprenticeship 

training is coming to Canada’s most 
populous First Nation,” said Greg Rick-
ford, Minister of Indigenous Affairs. 
“We’re looking forward to seeing appren-
tice general machinists, cooks and weld-

ers from Six Nations Polytechnic take up 
rewarding positions in their fields.” 

Six Nations Polytechnic is an Indigen-
ous Institute under Ontario’s 2017 In-
digenous Institute Act. The legislation 
recognizes Indigenous Institutes as 
unique and complementary pillars of 
Ontario’s postsecondary education sys-
tem overseen by Indigenous-controlled 
and -governed councils. Staff will now 
work with the Ministry of Labour, Train-
ing and Skills Development to create in-
class apprenticeship training programs. 

“Six Nations Polytechnic continues to 
respond to skilled trades shortages and 
labour market challenges,” said Six Na-
tion Polytechnic president and CEO Reb-
ecca Jamieson. 

“This pre-apprenticeship funding creates 
41 opportunities for eligible learners to begin 

a successful career in one of three trades – 
welder, machinist and cook. Earning Train-
ing Delivery Agent status for these trades 
is a truly momentous occasion. Six Nations 
Polytechnic, together with area employers, 
can now offer local apprenticeship oppor-
tunities right here in the City of Brantford.”

Ontario is making a historic investment 
of $20.8 million into its Pre-Apprenticeship 
Program this year, an increase of $5 million 
from the previous year, to help introduce 
and provide free pre-trades training to 
over 1,800 people. Training is delivered by 
Ontario colleges, private career colleges, 
union and non-union training centres and 
other community organizations.

To find out about pre-apprenticeship 
training programs, contact Employment 
Ontario by phone, e-mail or live chat.

OCN

The Residential Construction Council of 
Ontario (RESCON) is calling on the province 
to pilot a program that would allow builders 
to bring in more immigrant workers to help 
offset the shortage of skilled trades.

Richard Lyall, president of the organiz-
ation, says he’d like to see government 
create a program tailor-made for the 

residential construction sector, like one be-
ing proposed for the manufacturing sector.

“This is something that needs to be con-
sidered,” he said in an interview. “There 
are some existing programs here, but we 
really need something for construction.

“If we bring over a master mason or mas-
ter tile setter or somebody who’s an expert 
in concrete forming we can put them to 
work right away. There is an element of im-
mediate beneficial impact on the economy.”

The government is proposing a regula-
tion that would amend the Ontario Immi-
grant Nominee Program (OINP) and add 
13 additional manufacturing-related Na-
tional Occupational Classification (NOC) 
codes to the list of specific in-demand em-
ployment positions located outside of the 
Greater Toronto Area (GTA).

Essentially, the amendments would 
lessen the administrative burden for com-
panies in Ontario that are hiring immi-
grants for manufacturing-related pos-
itions outside of the GTA and in rural parts 
of the province.

RESCON views the amendments as a ma-
jor step in the right direction and is optimis-
tic a similar pilot can be created to deal with 
employer recruitment and retention issues 
in residential construction because, in the 
past, immigrants have contributed to the in-

dustry and brought innovations with them.
Lyall recently sent a letter on the matter 

to the Ministry of Economic Development, 
Job Creation and Trade.

He said the government’s mandate of 
investing in infrastructure and building 
more housing is contingent upon having a 
sustainable workforce to do so, and while 
government has made great strides in ad-
dressing the skilled trades shortage, the 
residential construction industry, in par-
ticular, is currently facing labour shortages 
in many voluntary trades that will only 
worsen as workers retire in coming years.

According to data from BuildForce Canada, 
the construction industry in the GTA alone 
will have to recruit an additional 20,000 
workers within the next decade to offset re-
tirements, he noted, while province-wide 
there will be a need to recruit 100,000 new 
construction workers over the next 10 years.

In certain trades, like elevator technicians 
and crane operators, the system is strained 
and there would be a manpower shortage if 
government speeded up approval of major 
infrastructure projects, said Lyall.

“We wouldn’t be able to rise to the occa-
sion unless we bring in some skilled trades. 
We’re kind of maxed out right now.”

The demographics are known, the popu-
lation of the province is growing and there’s 
a need to build more housing in the GTA, 
said Lyall, but that poses a problem because 
there is no surplus of labour to do it.

“If we’re going to try to increase the 
amount of housing we’re producing, which I 
would say is imperative to avoid some pretty 
dire socio-economic situations, then we’re 
going to need additional people here.”

Lyall said he would like to see a cus-
tomized approach to enabling more im-
migrants to work in the construction in-
dustry because there are distinct sectors: 
industrial, commercial and institutional; 
sewer and watermain; roads and heavy 
engineering; pipelines; electrical power 
systems; and residential.

Meanwhile, the distinction between 
voluntary and compulsory trades further 
differentiates the trades and would have 
to be addressed, he said, and the fact that 
journeypersons often move from job to job.

Lyall also said that while the NOC codes 
are a good start, they do not offer a com-
plete picture or take sectoral differences 
into account and should not be the only 
source of information considered when 
addressing skilled immigration recruit-
ment to Ontario’s construction industry.

“There’s going to be some sectors that say, 
‘Hey, we’re fine,’ and others that say, ‘No, 
we’re not fine.’ There’s a judgment element 
there, so we probably have to come up with 
some kind of way to evaluate the relative 
merits and demerits related to specific trades 
and what the numbers might be and so on.”

Lyall would like to see a committee of 
experts be established from management, 

labour and immigration to come up with 
solutions and identify what types of workers 
and skills are needed over the long-term.

He is advocating for a program to be 
set up that permits foreign workers to 
apply from their home countries and in-
clude an interview, security and back-
ground-check process.

“If they apply to come to Canada under 
a skilled trades program and they work 
here for a few years, like other immigration 
programs, they could apply for landed im-
migrant status. We accord that privilege to 
foreign students who come here to go to our 
technical colleges. They finish the program 
and they’re working and they can apply for 
landed immigrant status. We need the skilled 
trades as much as we need those people.”

As part of addressing the skills shortage 
in Ontario, RESCON is also proposing that 
a greater focus be placed on the Red Seal 
Program and improving mobility of the 
skilled trades from province to province.

“There really needs to be a harmoniz-
ation across the country on those stan-
dards. It’s kind of silly that we can’t get 
our act together on that.”

DCN

Ontario approves first Indigenous institute to deliver apprenticeship training

RESCON calls for immigrant 
worker pilot program to 
offset shortage
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Quem gosta de ler viaja por terras do 
fim do mundo só com a imaginação! 
Quando li a obra do escritor português 
Ferreira de Castro “A Selva”, nunca es-
queci a cidade de Manaus, a mais co-
nhecida porta de entrada para a Amazó-
nia. Visualizei o porto cheio de azáfama, 
o famoso teatro e os magníficos pala-
cetes construídos por portugueses, in-
gleses, holandeses e alemães durante 
o período colonial na época áurea de 
extração da borracha. 

É do conhecimento geral que Manaus 
teve o seu apogeu no século XIX devido 
ao “ouro líquido”, que enriqueceu al-

guns e escravizou muitos. A vida dura do se-
ringueiro, que extraía a borracha, é retratada 
de modo inesquecível por Ferreira de Castro, 
cujas experiências de emigrante no Brasil lhe 
inspiraram o enredo dos livros “Emigran-
tes” e “A Selva”. 

Cheguei a Manaus, num dia extrema-
mente quente e húmido, apesar de ser in-
verno e os locais considerarem a tempera-
tura “amena” (39º C). Numa excursão pela 
cidade, surpreendi-me com os modernos 
edifícios dos hotéis, muitos espaços verdes 
e um centro histórico com vestígios de pré-
dios coloniais. Visitámos o Mercado Muni-
cipal Adolpho Lisboa onde as plantas me-
dicinais, o artesanato e o peixe pirarucu (o 

bacalhau amazónico) chamam a atenção. 
Visita-se o palacete mandado cons-

truir pelo alemão Scholtz, um dos barões 
da borracha, que exemplifica bem o luxo 
da vida da época. Foi posteriormente Pa-
lácio e residência de governadores, mas 
hoje abriga o Centro Cultural Palácio Rio 
Negro. Todavia, o que todos os visitan-
tes querem admirar de perto é o Teatro 
Amazonas ou Casa de Ópera de Manaus, 
considerado um dos mais belos teatros do 
mundo. A sua cúpula única, feita de 36 mil 
peças de escamas em cerâmica esmaltada 
e telhas vitrificadas em azul, amarelo e 
verde, parece saída de um conto de fadas. 
Dentro, faz-se uma visita ao sumptuo-
so salão nobre cujos espelhos e lustres de 
cristal, quadros, colunas e chão de már-
more foram trazidos da Europa. Mas é a 
sala de espetáculos para 700 espetadores 
com uma espantosa ornamentação que 
nos permite deixar voar a imaginação, por 
sabermos que pelo seu palco passaram os 
maiores artistas do mundo; Manaus che-
gou a ser considerada a “Paris dos trópi-
cos” pela vida cultural que teve.

Entre possíveis visitas a vários museus, 
não pude deixar de ir ao Museu do Seringal 
Vila Paraíso, e a compreender melhor o que 
escreveu o escritor Ferreira de Castro. O 
museu foi cenário do filme baseado no livro 
“A Selva”, do realizador português Leonel 
Vieira. Fica-se com uma boa imagem da 
dureza da vida do seringueiro, e da injusti-
ça social vigente entre os donos de seringal 
e os trabalhadores explorados. Para chegar 
ao local onde se encontra o museu é neces-
sário fazer uma viagem de 30 minutos de 
barco. Os rios são as estradas na Amazónia 
e, tal como nos filmes, veem-se inúmeros 
barcos circulando rio abaixo e acima.

Na periferia de Manaus, encontra-se 
o Museu da Amazónia (Musa) e é passeio 
obrigatório. Ocupa 100 hectares da Reser-
va Florestal Adolpho Ducke, do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazónia (INPA). 
No museu encontramos exposições, vivei-
ros de orquídeas e bromélias, laboratórios 
experimentais de serpentes, borboletas e 

insetos, lagos com vitórias- régias (a maior 
flor aquática do mundo, símbolo da Ama-
zónia), aquários e muito mais. No entanto, 
após percorrida uma das trilhas pela flores-
ta todos os visitantes querem chegar à tor-
re de observação de 42 metros. Subidos os 
242 degraus, o olhar deslumbra-se com o 
manto de verdes da imensa floresta. É difí-
cil descrever os sentimentos de humildade, 
respeito e deslumbramento que a pujança 
da floresta amazónica me deixou. Fiquei 
ainda mais entusiasmada com o cruzei-
ro, que iria fazer nos dias seguintes, e que 
constituiria uma oportunidade de entrar na 
Amazónia profunda.
Gostaria de ajudar um estudante da U of T a ir 
visitar um país de língua portuguesa? 
Pode fazê-lo com um donativo (“tax donation 
deductible”).
www.donate.utoronto.ca/Marujo

Imagens cedidas por Manuela Marujo

Amazónia - A cidade da “Selva”

Manuela Marujo
Opinião
manuela.marujo@utoronto.ca

Mercado Adolpho LisboaTeatro Amazonas

VIAGENS

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.

CAMOESTV.com

SUNDAY AT 9PM
WITH STELLA JURGEN

Our host Stella Jurgen visits the Living Arts 
Centre Art Gallery in Mississauga for an 
interview with Katie Micak, Exhibitions Curator 
and Residency Coordinator 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.

20 a 26 de março de 202042 www.mileniostadium.com



MILÉNIO |  AMBIENTE

QUARTER 
CHICKEN 
DINNER

ANGUS WITH 
BACON AND 

CHEESE
590 Keele Street 

(Keele & St. Clair)
Toronto, ON M6N 3E2

416.760.7893

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

JOE & ANDREW AMORIM

As flores podem ter surgido há 247 mi-
lhões de anos, assim indicam as desco-
bertas em 2013, de pólenes fósseis, feitas 
por uma equipa da Universidade de Zuri-
que, na Suíça, colocando o seu apareci-
mento na mesma altura em que surgiram 
os dinossauros. Não existe porém consen-
so na comunidade científica, havendo uma 
grande parte que situa o aparecimento das 
plantas com flor há 140 milhões de anos.

Existem mais de 250 mil espécies de 
plantas com flor, representando cerca 
de 90% de todas as plantas da Terra, 

e que são chamadas de angiospérmicas. As 
flores são as estruturas reprodutoras deste 
tipo de plantas com reprodução sexuada 

(são portanto os órgãos sexuais destes se-
res vivos), sendo a sua tarefa a de produzir 
sementes. A partir das flores surgem frutos 
com sementes que após caírem no solo ger-
minarão, dando origem a uma nova planta.

As flores são um exemplo de sucesso 
evolutivo e existem adaptações e estra-
tégias absolutamente incríveis, como é o 
caso das orquídeas, imitando fêmeas de 
insetos com as suas cores e formas, atrain-
do assim machos, que enganados tentam 
copular. Com este processo a orquídea 
garante a polinização, fecundação e con-
sequente sobrevivência. Fantasticamente 
imitam até especificamente determinadas 
espécies de insetos. Claro que existe o pe-
rigo de dependência de uma espécie de in-
seto que eventualmente se possa extinguir 
e consequentemente comprometer a sua 
própria existência. Estas flores são cha-
madas de entomófilas, palavra que signi-
fica exatamente “amantes de insetos”. 

A polinização é diversa quanto aos meios 
usados de dispersão - existem plantas que 

têm como polinizadores preferenciais as 
aves, outras os insetos, outras o vento (as 
gramíneas por exemplo), todos, isolados ou 
combinados. Para atrair os polinizadores uti-
lizam cores, odores e, como já referido, for-
mas. 

Nem todas têm odores agradáveis para 
o Homem, mas terão com certeza para os 
polinizadores que pretendem atrair. Plan-
tas como a Rafflesia, e a paw-paw norte-a-
mericana têm a polinização garantida por 
moscas atraídas pelo cheiro de carne po-
dre. Cores e dimensões são de uma imen-
sa variedade. A maior flor conhecida é a 
Rafflesia arnoldii, tendo sido já registados 
exemplares com um metro e pesando 11Kg.

As flores são essenciais para que as abe-
lhas possam produzir mel, e as abelhas são 
essenciais para que algumas plantas pos-
sam reproduzir-se. É este um dos exemplos 
dos mais perfeitos encaixes das peças deste 
imenso e admirável puzzle que é a Terra.

Flores foram admiradas desde a antigui-
dade, havendo provas de serem cultivadas 

rosas nas margens do rio Tigre, na antiga 
Mesopotâmia, há cerca de sete mil anos. 
Os significados místicos e religiosos, ou 
simbólicos, são mais que muitos relem-
bro aqui um bastante incutido e antigo em 
Portugal: a noiva incólume, para demons-
trar e vincar a sua pureza virginal, usa 
uma coroa de flores de laranjeira. Outra 
simbólica flor é o cravo, enfiada no cano 
de uma espingarda, que nós portugueses 
reclamamos como símbolo da liberdade.

A primavera que se aproxima é-nos 
anunciada pelas flores, que por sua vez 
nos anunciam frutos, e apesar dos tempos 
conturbados que vivemos, alegram-nos 
os olhos, estimulam-nos a mente e anun-
ciam-nos o renascimento, dando-nos es-
perança e evidenciando que nada é defi-
nitivo, que a vida é feita de ciclos, que os 
maus momentos acabarão um dia por dar 
lugar à serenidade e à beleza. Que podere-
mos outra vez passear num campo repleto 
de flores.

Paulo Gil Cardoso
Opinião

Terra Viva

As flores
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DOMINGO ÀS 18H30
COM FRANCISCO PEGADO

CAMOESTV.com

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

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

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

Esta semana, no espaço Mwangolé, recebemos a apresentadora, atriz e produtora 
angolana Imana�Matos, vinda de Angola com novidades e uma boa conversa bem 
à medida. Teremos o nosso momento musical e o Top Espaço Mwangolé com as 
músicas mais tocadas da atualidade.

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

MILÉNIO | ENTRETENIMENTO

A maior parte das pessoas, quando ou-
vem falar em “saúde mental” pensam 
em “doença mental”. Mas a saúde men-
tal implica muito mais que a ausência de 
doenças mentais. 

Há um movimento crescente que rei-
vindica o reconhecimento do pre-
conceito e da discriminação racial 

como importantes causadores de proble-
mas psíquicos. Por este motivo o Milénio 
Stadium foi ao encontro do jovem Zamour 
Johnson, um dos mentores do projeto ELE-
VATE que se foca no impacto do racismo 
na saúde mental dos homens negros no 

Canadá, através arte e com o tema : “ An 
exhibit and discussion  centered around 
the emotional health of black men ”.  

Milénio Stadium: Do you think this is not 
talked about because there is a sense of 
shame in the black community?

Zamour Johnson: I definitely think the 
reason why mental health isn’t discus-
sed in the black community has a lot to 
do with the stigma and shame that comes 
with it. A lot of black people that are part 
of an older generation, just like most mi-

norities or immigrants, didn’t have the 
time to focus on their own mental health 
because they were trying to provide a be-
tter life for their family and children. As a 
result, not talking about their own mental 
health became common procedure and as 
a result no one talks about it.

MS: Do you find it’s more immigrants or 
born Canadians that talk about mental 
health?
ZJ: I think mental health in general is a 
topic that most people don’t talk about in 
the first place. But based on what I said ear-
lier, I believe that immigrants talk about it 
far less than most other communities.

MS: Do you think law enforcement has 
proper training?
ZJ: I don’t believe law enforcement has 
the appropriate training to deal with peo-
ple who are afflicted with certain mental 
illnesses. Of course, I do believe there are 
certain people within law enforcement 
that would like to change this, the pro-
blem is I believe their efforts aren’t focu-
sed in the right place.

MS: Do you feel there are enough resources 
in the black community for mental health?
ZJ: Overall, I don’t think there is enou-
gh at the current moment. In fact, there 
are limited resources, but the problem is 
no one knows how to gain access to them 
in the first place because there’s still such 
a large stigma around mental health wi-
thin the community. People are typically 
afraid to ask or talk about their own men-
tal health because they’re worried about 
how people will view them once revealing 
something so personal. 

MS: Do you think mental health is dis-
cussed enough within the home of black 
families?
ZJ: I don’t believe it is. I just turned 28 and 
only in the last few years did I start talking 

about mental health with my friends and 
family. 

MS: With celebrities being more forward 
with their own mental health, do you 
think it makes it easier to the average per-
son to do the same? 
ZJ: I think to a certain extent it does. When 
an “average” person sees a celebrity dis-
cussing their own mental health, it puts 
a lot of things into perspective. It makes 
you realize that even when someone has 
an abundance of money and success, they 
still have to deal with their own abundan-
ce of problems, which makes them a little 
bit more relatable. 

MS: How can we help spread mental health 
awareness in our community? 
ZJ: I think the best thing for us to do is to 
start by having the conversations whi-
ch will then lead towards creating plans 
to better ourselves and those around us 
for the future. Every time I’ve started the 
conversation amongst my group of friends 
and loved ones, I’ve noticed that people 
become more open and honest about how 
they’re feeling, which usually leads to a 
good feeling afterwards. I think that’s the 
first step towards speaking awareness in 
our community.

Vivemos diariamente uma série de emo-
ções como alegria, amor, satisfação, triste-
za, raiva e frustração. Temos que enfrentar 
os desafios e as mudanças da vida quotidia-
na com equilíbrio e saber procurar ajuda 
quando temos algumas dificuldades em li-
dar com conflitos ou transições importan-
tes nos diferentes ciclos da vida. E em todo 
o caso, podemos contar com Zamour John-
son e as suas ferramentas de apoio.

Como comunidade continuaremos a ze-
lar pela saúde mental e a dar força a proje-
tos como o ELEVATE.

Pode encontrar mais informações do 
evento no Instagram (@topb0y) ou via 
email: Topboyonline@gmail.com

Francisco Pegado/MS

Os Reflexos da Saúde Mental 
na Comunidade Masculina 
Negra no Canadá
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Kika

As imagens impressionam por mostrar 
o Papa Francisco praticamente sozinho 
nas ruas de Roma. O Sumo Pontífice di-
rigiu-se, acompanhado por seguranças, 
a dois santuários, onde rezou pelo fim da 
pandemia de coronavírus. Começou pela 
Basílica de Santa Maria Maggiore e depois 
caminhou ao longo da Via del Corso, uma 
das ruas mais movimentadas da cidade. 
O Papa Francisco visitou a Igreja de San 
Marcello al Corso, onde rezou perante um 
crucifixo considerado milagroso: em 1552 
foi usado em procissão pelas ruas da cidade 
contra a “Grande Peste”.

Pimpinha Jardim foi mãe pela terceira vez. A 
novidade foi dada pela irmã, Isaurinha, atra-
vés de uma publicação feita no Instagram.

“Hoje trocámos de lugar e estás tu pronta 
para ter esse baby! Não era suposto estares só 
com o Francisco aí mas quando conseguirmos 
festejamos o nascimento do nosso Tomás! É 
nestas alturas que custa ter que ficar em casa 
e todas separadas… Adoro-te (isto da quaren-
tena faz-nos mal que ainda hoje também me 
disseste que gostavas muito de mim, acho que 
nunca tinha ouvido isso). Bem-vindo querido 
Tomás!!”, escreveu a filha mais nova de Cinha 
Jardim, na legenda de uma fotografia na qual 
surgem as duas irmãs, ainda em crianças.

De lembrar que Tomás é o terceiro filho em 
comum de Pimpinha com Francisco Spínola. 
O casal tem já mais dois filhos rapazes, Fran-
cisco, de 10 anos, e Raul, de seis.

O músico Pedro Barroso morreu na noite 
desta segunda-feira (16). Tinha 69 anos. 
A notícia foi confirmada pelo filho, Nuno 
Barroso, no Facebook. “Lamento informar 
o falecimento do meu pai, António Pedro 
da Silva Chora Barroso”, escreveu.
Pedro Barroso foi vítima de uma “doença 
prolongada” e estava internado “em fase 
terminal” desde o passado dia 7 de março. 
Teve mais de 20 álbuns lançados, sendo o 
último, “Artes do Futuro”, em 2017.

O ator e músico Jared Leto revelou 
esta terça-feira, dia 17 que ‘acabou’ 
de saber da pandemia do novo co-
ronavírus. “Uau. Há doze dias co-
mecei uma meditação silenciosa 
no deserto. Estávamos totalmen-
te isolados. Sem telemóvel, sem 
comunicação, etc. Não tínhamos 
ideia do que estava a acontecer fora 
dali”, escreveu no Twitter. O músi-
co continuou: “Entrei ontem num 
mundo muito diferente. Um que 
mudou para sempre. É de perder a 
cabeça, no mínimo. Estou a receber 
mensagens de amigos e familiares a 
atualizarem-me sobre o que está a 
acontecer”. Jared pediu ainda que 
fãs evitem sair de casa. “Espero 
que vocês e os vossos familiares es-
tejam bem. Estou a enviar energias 
positivas. Fiquem dentro de casa. 
Fiquem a salvo”, acrescentou.

HANKS FAMILY 
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JÁ FOI MÃE!  

ADEUS PEDRO BARROSO  
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DESCONECTADO

Tom Hanks e Rita Wilson ti-
veram alta do hospital em 
Queensland, na Austrália, 
onde estavam isolados e em 
tratamento. Agora, o casal 
continuará em quarentena 
numa casa arrendada naquele 
país. Hanks e Wilson revela-
ram na quarta-feira da semana 
passada (11), que estavam infe-
tados com o novo coronavírus.
Os dois viajaram à Austrália 
para as gravações de um filme 
sobre Elvis Presley. O realiza-
dor Baz Luhrmann está isolado 
após um encontro com Hanks 
pouco tempo antes do resulta-
do positivo do teste, avança o 
jornal Daily Mail.
Hanks e Wilson estão a usar as 
redes sociais para falar sobre a 
doença. “Um dia de cada vez, é 
assim que estamos a levar isto. 
Há coisas que todos podemos 
fazer para superar isto, seguin-
do os conselhos dos especialis-
tas e cuidando de nós mesmos 
e dos outros”, escreveu o ator 
na última sexta-feira, dia 13.
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A pandemia devido ao Covid-19 tem 
feito com que muitos eventos sejam 
cancelados ou adiados. Esta terça-
-feira (17), Anna Wintour, diretora 
da Vogue americana, fez saber que 
tomou a decisão de suspender a Met 
Gala, que estava prevista para a pri-
meira segunda-feira de maio. Ainda 
não foi anunciada uma nova data. 
O Metropolitan Museum of Art, onde 
se celebra a gala, fechou na passada 
sexta-feira, dia 13, como medida de 
precaução contra a propagação do 
novo coronavírus. De acordo com a 
Vogue – organizadora do evento -, 
o museu estará fechado pelo menos 
até ao próximo dia 4 de abril.
De salientar ainda que o Centro da 
Prevenção e Controlo de Doenças 
dos Estados Unidos aconselhou a 
que não sejam levadas a cabo reu-
niões com mais de 50 pessoas du-
rante as próximas oito semanas, 
pelo que o museu decidiu que todos 
os programas e eventos agendados 
até 15 de maio fossem cancelados ou 
adiados.M
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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

Apresentamos o documentário
“I don’t belong here”

Esta semana:

Mostramos a exposição Elevate e ouvimos falar
da Saúde Mental do Homem Negro

 Discutimos os temas da atualidade no Roundtable

Conhecemos a Autobiografia do
ator brasileiro Paulo Betti

Apreciamos a arte e diferença
na música do Maestro Rui Massena

E assistimos ao documentário
"Resiste BA-61!" de Paulo César Fajardo

Recomendável ou não?
A preocupação com a pandemia do coronavírus, Covid-19, não deve ser considerada 
um exagero. É preciso tomar cuidados com a higiene para nos precavermos contra 
o vírus que tem feito vítimas no mundo todo. Lavar bem as mãos e utilizar gel desin-
fetante são as principais medidas de prevenção. Com a inflação e até a falta de gel 
desinfetante nos supermercados, muitas receitas caseiras do produto começam a ser 
difundidas nas redes sociais e no Whatsapp. No entanto, a eficácia não é comprovada, 
alerta-nos o químico Marcos Halazs e também o Conselho Federal de Química (CFQ).

“O único produto eficaz no combate e que de facto tem ação efetiva é o álcool 70%. É 
comprovadamente eficaz e tem ação rápida, tanto nas fórmulas líquida quanto gel. As 
soluções caseiras são perigosas, porque as pessoas acreditam estar a proteger-se quan-
do, na verdade, não. Vinagre e outros produtos também não tem comprovação algu-
ma”, declarou Halazs.
O CFQ orienta a população a seguir as recomendações dos órgãos de saúde: lavar as 
mãos com água e sabão (durante 20 segundos) ou usar álcool em gel quando não for 
possível higienizá-las numa torneira. “Aqueles que não são profissionais e não tem ple-
no conhecimento dos potenciais riscos envolvidos, não recomendamos que realizem 
receitas caseiras”, diz o CFQ, enfatizando que muitos acidentes ocorrem com a mani-
pulação de álcool, produto inflamável.
Além de lavar as mãos, é importante que as pessoas evitem coçar olhos e colocar a mão na 
boca, além de manterem distanciamento social para diminuir o risco de contaminação.

Truques
Nos últimos dias, ouvimos todo o tipo de informação sobre o coronavírus. A classifi-
cação do vírus como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou a 
preocupação da população em geral e fez com que circulasse cada vez mais infor-
mação sobre formas de prevenção. Uma das melhores maneiras de nos prevenirmos 
é evitar tocar no rosto com frequência.

No entanto, algo que parece fácil, é um dos maiores hábitos de qualquer pessoa. Para 
que tenham uma ideia, houve uma pesquisa realizada por uma Universidade norte-a-
mericana que revelou que as pessoas podem tocar no rosto pelo menos 23 vezes numa 
única hora. Então, por isso mesmo, é preciso treinar o nosso cérebro para abandonar 
esse hábito e aumentar a prevenção.

Como transformar o hábito:

A forma mais fácil de reduzir o toque é identificar quais são os gatilhos que fazem com 
que levemos as mãos ao rosto. Podem ser situações de desconforto ou até mesmo a ten-
dência de descansar o rosto ao conversar com alguém. Assim que identificarmos esses 
gatilhos, podemos começar a transformar o hábito.
Em vez de descansar o rosto nas mãos, podemos encostar nas costas dos dedos. Por 
mais que ainda exista o contato, a membrana desse local não oferece tantos riscos de 
contágio como as pontas dos dedos e as palmas da mão. Agora, se temos o hábito de co-
çar muito os olhos, temos que ter sempre um guardanapo ou lenço de papel por perto. 
Assim, evitamos o contato de pele-com-pele e reduz os riscos de infeção pelos olhos.
Além de tudo isso, é preciso começar a controlar o toque no rosto. Por mais que seja 
difícil, vamos tentar identificar o movimento segundos antes de realmente levarmos as 
mãos ao rosto e impedir o resultado.
Vamos fazer um esforço?

DESINFETANTE CASEIRO

NÃO TOCAR NA CARA
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FYI
-Kika
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O surto de coronavírus tem deixado o mundo em alerta. São já milhares os infe-
tados por todo o mundo e o número de mortes, infelizmente, também já atinge 
números alarmantes - a Itália, por exemplo, já ultrapassou a marca dos 2000 óbitos. 

Para além dos conselhos básicos que se têm vindo a partilhar um pouco por todo o lado, 
existe ainda um fator que nos traz benefícios não só em alturas como estas como, em boa 
verdade, em toda a nossa vida - ter um sistema imunitário forte! Pensem nele como um 
“escudo” que nos protege de “inimigos” internos e externos, que podem ir desde o stress, 
consumo excessivo de alcool, distúrbios do sono, medicamentos até aos maus hábitos 
alimentares, por exemplo.

Já sabemos que, em grande parte, somos o que comemos - assim sendo, que ali-
mentos nos podem ajudar neste combate? Confiram alguns exemplos:

Frutas cítricas e frutos vermelhos

A laranja, o limão e o kiwi são fontes de vitamina C e melhoram o nosso sistema imunitá-
rio pelas suas propriedades antioxidantes. Uma laranja possui cerca de 64 miligramas da 
vitamina referida, uma rodela de limão 12 e o kiwi 66.
Já os frutos vermelhos - como cerejas, amoras, framboesas, mirtilos e morangos - , que 
possuem antocianinas,  exercem uma função anti-inflamatória. 

Cogumelos

Quando temos baixos níveis de selénio no nosso organismo tornamo-nos mais vulnerá-
veis a gripes e constipações - os cogumelos, ricos nesse elemento e também em antioxi-
dantes e vitaminas do complexo B, podem ser um dos nossos grandes aliados na preven-
ção dessas doenças!

Amêndoas

Ricas em vitamina E e B3, que em conjunto fortalecem o sistema imunitário e reduzem o 
stress, as amêndoas são, sem dúvida, um snack muito saudável! 

Alho

O consumo deste alimento está associado ao combate da bactéria Helicobacter pylori, 
responsável por gastrites, úlceras e neoplasias do estômago. Possui vitaminas A e C e di-
versos elementos antioxidantes como, por exemplo, o selénio, alicina e quercetina.

Espinafres

É fundamental aumentar o consumo de vegetais - sobretudo os  de folha escura, como os 
espinafres, bróculos e couves, ricos em vitamina E e que, por isso, combatem a inflamação.
Os espinafres possuem ainda folato, que contribui para a produção de novas células e na re-
paração do nosso ADN e são também uma ótima fonte de antioxidantes,  fibras e vitamina C.

Batata doce

Com um baixo índice glicémico, a batata doce não só provoca uma maior sensação de 
saciedade como também pode prevenir a obesidade e diabetes. É também capaz de con-
trolar os níveis do colesterol “mau” (LDL) e dos triglicerídeos, contribuindo para a pre-
venção de problemas cardiovasculares. Mas não nos ficamos por aqui: é ainda uma ótima 
fonte de ferro, potássio, cálcio, fibras, beta-caroteno, vitaminas A e C e possui ação an-
tioxidante, desintoxicante e anti-inflamatória!
Em conjunto com uma alimentação equilibrada, a Universidade de Harvard aconselha 
ainda mais alguns cuidados diários. São eles a correta lavagem e desinfeção das mãos, 
a manutenção da forma física através do exercício, redução do stress, o não fumar e/ou 
beber (ou, pelo menos, reduzir e fazê-lo de uma forma moderada e consciente) e a vaci-
nação - apesar de ainda não existir nenhuma vacina contra o novo coronavírus a vacina-
ção para outras doenças, como por exemplo a gripe, ensina o nosso sistema imunitário a 
reconhecer e combater agentes patogénicos específicos.
Obviamente que ter um sistema imunitário bem reforçado não nos garante, de forma 
alguma, que não sejamos infetados pelo Covid-19 - no entanto, poderá eventualmente 
tornar o nosso organismo mais “forte” e mais capaz de fazer frente tanto a potenciais 
agressões como posteriores mazelas. O melhor mesmo é prevenir, certo? 
Cuidem de vós e dos vossos.

Inês Barbosa/MS

Movimento atípico; apenas uma pessoa 
passa na rua. Trânsito? Que trânsito? 
Crianças de mãos dadas com seus pais, 
empolgadas por irem à escola? Não vejo 
há alguns dias. Prateleiras de supermer-
cados vazias. Será que comemos papel 
higiênico e eu não sabia? A humanidade 
já não é mais a mesma… Toda essa reclu-
são foi recomendada pela  OMS e políti-
cos responsáveis, chefes de estado com 
o mínimo de discernimento acataram e 
propagaram a ordem: “fiquem em casa”.     

Várias coisas passam pela minha ca-
beça diante desse momento que o 
mundo vive. Me dá um pouco de 

medo se eu me inclinar às teorias cons-
piratórias. Será que estão contando toda 
a verdade a respeito desse vírus? Muitas 

fake news se espalham, misturadas com 
informações importantes. Mais uma vez, 
precisamos tomar um cuidado imenso 
com o que compartilhamos, a fim de di-
vulgar  as informações necessárias e não 
causar pânico (ainda mais) na população. 

 Vejo políticos irresponsáveis incen-
tivando e  comparecendo a protestos 
públicos. Pior: cumprimentando com 
apertos de mão, fazendo selfies com ma-
nifestantes, correndo o risco de estar 
contaminando  tanta gente com esse tal 
de coronavírus. Pessoas confiam em seus 
chefes de estado, em seus líderes, e se 
eles demonstram que não há com o que se 
preocupar, até inconscientemente, essas 
pessoas  não vão se preocupar também. 

As redes sociais estão mais ativas do 
que nunca; memes de pessoas que já estão 
“enlouquecendo” ficando em casa, no ter-
ceiro dia, me fazem sorrir. Afinal, rir das 
desgraças também é preciso. Não estou fa-
lando em fazer piada com a morte alheia, 
mas a gente não pode deixar de procurar 
um lado cômico em momentos como esse, 
senão tudo fica mais intenso, difícil. 

As pessoas estão dando aula de yoga no 
Instagram, festivais musicais estão acon-
tecendo virtualmente, os artistas estão se 
mobilizando para entreter o público, tem 
gente lendo poesia em live do Facebook. 
Isso é bonito de ver.

Li  sobre os impactos ambientais que 
esse momento tem causado no mundo 
como, por exemplo, a drástica redução das 
gôndolas em Veneza, na Itália, deixaram 
as águas dos canais, comumente turvas, 
bem mais claras, chegando a deixar visível 
um grande número de peixes, ou ainda, 
que foram apresentados estudos realiza-
dos pelo Centro de Pesquisa em Energia e 
Ar Limpo (CREA), nos Estados Unidos, de 
que a China e Itália causaram uma redução 
drástica na poluição ambiental em ambos 
os países após entrarem em quarentena.

Me comovi com a solidariedade que ain-
da existe em nós, quando vi diversos vi-
zinhos se mostrando à disposição uns dos 
outros para ir ao mercado, principalmente 
aos vizinhos mais velhos, que fazem parte 
do grupo de risco. 

Vi egoísmo também. Pessoas estocan-

do comida para meses, sem necessidade, 
deixando os outros sem alimentos básicos 
como arroz, feijão e água. O egoísmo par-
tiu também de indústrias e pessoas, pen-
sando em lucrar com o momento. 

Percebi o quanto somos vulneráveis, e 
senti medo por isso. Concluí que precisa-
mos de planos mais concretos caso acon-
teça algo ainda mais sério, para adminis-
trarmos melhor a situação sem chegar a 
um caos completo.  

Olha o maluco beleza, Raul Seixas, nova-
mente por aqui, pois no decorrer das notí-
cias e acontecimentos, me lembrei da mú-
sica em que o Raulzito dizia “no dia em que 
a Terra parou”, e paramos! Estamos neste 
momento parados por uma necessidade 
histórica. E isso me fez lembrar, também, 
da prática de meditação. A meditação nos 
ensina que precisamos parar, respirar, pres-
tar atenção em nós mesmos, olharmos para 
dentro como nunca olhamos, com o intui-
to de mudarmos certos padrões que temos 
em nossa rotina e que não enxergamos por 
vivermos no piloto automático. Precisamos 
parar para pensar e pensar para viver.

Adriana Marques
Opinião

O dia em que a Terra parou e parar para viver

O melhor ataque é ter boas defesas!
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leaodouro.com | 905.566.5326
920-A Dundas St, E. Mississauga

Caça palavras

 G U A R A N A A M E N D O A G
 J K I M I N G A N H L Z H O U
 V C C E O F P I A C M E I U S
 I I N P I I S D L I A A P R C
 R G A O A Z A R U C B U E N F
 H U L T L U I Q P A Z C R T H 
 M A E Q E T A N A Q U B M S S
 C A M A O C C Z C A U J A C A
 G F R T G I I G C K U X L D R
 X A L A M I O A V U I E Y A D
 P J Q F C V C A W E L W B I A
 A H M U G U M M M P R T I Z X
 C M E L A O J A T A V O V K F
 A C W Q R W L A P W M X F W E
 I K E Y W Q P G M E O C E U G

MAMÃO

UVA

ROMÃ

CAQUI

GUARANÁ

MELANCIA

AMEIXA

KIWI

MARACUJÁ

MELÃO

CAJU

AMÊNDOA

CACAU

AÇAÍ

GOIABA

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. Balançar criança no berço ou aconche-
gando-a no colo, para fazê-la dormir;

3. Ter veneração por (alguém ou algo); ter 
grande apreço por; reverenciar;

5. Precipitar-se a chuva sobre a terra;
6. Sustentar-se ou mover-se no ar por 

meio de asas ou algum meio mecânico;
7. Transferir (bem ou mercadoria) para ou-

trem em troca de dinheiro;
8. Voltar ao lugar de onde partiu; regressar;
11. Coordenar a execução de; conduzir, li-

derar;
13. Esforçar-se por achar ou descobrir (al-

guém ou algo).

Horizontais

1. Fazer trepidar ou trepidar; fazer estre-
mecer ou estremecer; tremer;

4. Transportar, levar (alguém ou algo) em 
direção ao lugar onde está quem fala ou 
de quem se fala;

6. Propriedade rural de dimensões conside-
ráveis, de lavoura ou de criação de gado;

9. Exprimir por meio de palavras;
10. Tornar(-se) seco, retirar de ou perder a 

umidade; enxugar(-se);
12. Adquirir habilidade e/ou conhecimento;
14. Apresentar, mostrar. Tornar (algo) vi-

sível ou perceptível a outrem (ou a um 
grupo de pessoas);

15. Ir ou conduzir (alguém ou um animal) 
a algum lugar, para (se) entreter ou 
exercitar;
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Ingredientes:
• 4 lombos de pescada
• ½ pimento vermelho
• 1 courgette
• 75gr de cogumelos
• 1dl azeite
• 3 dentes de alho
• Sal e pimenta q.b. 
• Salsa

Modo de preparação:

Pré-aquecer o forno a 350 graus. 
Cortar os pimentos em tiras e a courgette 
em cubos. Aquecer duas colheres de sopa 
de azeite num tacho com dois dentes de 
alhos esmagados, juntar os legumes corta-
dos e temperar com um pouco de sal. 
Mexer e deixar refogar em lume brando 
durante 10 minutos. Adicionar os cogume-
los e saltear mais sete a oito minutos. Re-
tire do lume e reservar. Colocar os lombos 
de pescada numa assadeira. 
Misturar bem o restante azeite e sal, o alho 
que sobrou picado e a salsa e regar o peixe 
com este preparado. Tapar com folha de 
alumínio e levar ao forno durante 30 mi-
nutos. Retirar o recipiente do forno, servir 
com os legumes e com puré.
Bom apetite!

Culinária por Rosa Bandeira
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Lombos
de pescada
no forno

20 a 26 de março de 202048 www.mileniostadium.com



MILÉNIO |  HORÓSCOPO

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

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

Soluções
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CARNEIRO 21/03 A 20/04 

Esta é a altura ideal para pôr em 
prática os projetos que tem vindo 

a planear nos últimos tempos. Sente-se 
com energia e com capacidade de iniciati-
va para tal e poderá receber a colaboração 
de outras pessoas. Se houver uma conver-
gência de interesses verá que a sua carreira 
poderá ser especialmente beneficiada.

LEÃO 22/07 A 22/08 

A sua energia está agora voltada 
para o mundo do trabalho. Ao con-

trário das semanas anteriores, agora o dever 
está primeiro que a diversão. Contudo, para 
não ficar sob o efeito de stress excessivo, 
procure cuidar da sua saúde e do seu bem-
-estar, fazendo uma alimentação mais sau-
dável e exercício físico.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12 

Sente vontade de se dedicar ao 
trabalho de alma e coração. A for-

ma cordial como se relaciona com colabo-
radores, assim como a sua eficiência, vão 
favorecê-lo no campo profissional. Poderá 
receber uma ajuda ou um favor. Faça nesta 
altura uma dieta que vai melhorar tanto a 
sua saúde como o seu aspeto físico.

TOURO 21/04 A 20/05

A relação com os amigos e com 
familiares é-lhe especialmente 

benéfica neste período. Faça por conviver 
mais intensamente com ambos ou dedi-
que-se a uma atividade que lhe dê prazer. 
É uma boa altura para tirar férias, para se 
descontrair e para deixar de se preocupar 
constantemente com as obrigações do dia 
a dia. 

VIRGEM 23/08 A 22/09

Está num período de grande ativi-
dade física que é favorável ao início 

de novos projetos. Sente confiança em si 
mesmo. Poderá ter tendência para avançar 
sem reparar nos obstáculos. Deve respeitar 
os direitos dos outros e evitar ser autoritário. 
Para gastar o excesso de energia pratique um 
desporto. Este momento é bom para o amor.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

É uma boa altura para prestar 
atenção ao seu corpo. Sente-se 

portador de uma grande energia física, 
mas poderá sentir que tem momentos de 
grande energia alternados com outros de 
grande fadiga. Aproveite para canalizar 
essa energia para a área profissional e verá 
que pode alcançar resultados proveitosos. 

GÉMEOS 21/05 A 20/06

Vai atravessar um período positivo 
profissionalmente. As ideias abun-

dam, bem como a capacidade prática para 
as concretizar. Este trânsito de Mercú-
rio traz-lhe mais segurança e realismo na 
comunicação das suas ideias ou projetos. 
Terá, por isso, maior capacidade de con-
quistar as outras pessoas para a sua causa.

BALANÇA 23/09 A 22/10

Ao longo desta semana poderão 
ocorrer alguns conflitos na sua vida 

familiar devidos à sua maneira intransigente 
e mesmo teimosa de encarar os factos. Não 
esqueça que as suas opiniões podem divergir 
das dos outros, não querendo isso dizer que 
estejam erradas. Procure ser mais flexível ou 
então afaste-se evitando discussões vãs.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

É a casa e a sua privacidade que 
durante estes dias lhe vão exigir 

mais atenção. É uma boa altura para rede-
corar o lar e torná-lo mais bonito e confor-
tável. No entanto, procure conter-se quan-
to a pequenos excessos pois o seu aparelho 
digestivo pode ressentir-se, bem como a 
sua estabilidade financeira.

CARANGUEJO 21/06 A 20/07

Durante este trânsito, devido a 
divergência de opiniões, poderão 

ocorrer alguns conflitos familiares ou nas 
suas relações laborais. É uma altura de ten-
sões no seu dia a dia que lhe poderão criar 
alguma insegurança e ansiedade. Procure 
tirar partido da junção da sua energia criati-
va com o realismo do seu cônjuge ou sócio.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Este é o momento ideal para tratar 
de assuntos afetivos pois consegue 

expressar os seus sentimentos com grande 
facilidade. É também um período em que a 
relação com sócios se pode tornar muito po-
sitiva. Conseguem facilmente chegar a um 
entendimento sobre qualquer situação, o que 
beneficia grandemente o trabalho comum.

PEIXES 20/02 A 20/03

Período de grande atividade inte-
lectual e capacidade de expressão. 

Aproveite para se organizar e pôr em dia 
aquelas tarefas que tem vindo a adiar. A 
sua enorme curiosidade e impaciência vão 
fazê-lo movimentar-se por vários focos de 
interesse, transmitindo uma imagem de su-
perficialidade e de inconstância.
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337 Symington Ave., Suite 203
Toronto, Ontario M6P 3X1
416-536-5961 | acapo.ca

P R O M O T I N G  P O R T U G U E S E  C U LT U R E  I N  O N T A R I O

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

20 a 26 de março de 202050 www.mileniostadium.com

TogetherAtHome #

Videochamada com os 
amigos e família

Quem disse que os 
almoços em família ou 

os cafés com os amigos 
têm de acabar? Faz-se 

de casa

Podes jogar jogos 
de tabuleiro ou online

Faz trabalhos manuais 
com os teus filhos

O site do Pavilhão dos 
Conhecimentos tem uma série de 

experiências que podes fazer em casa

Faz arte 
seja música, pintura, dançar 

ou escrever

Inscreve-te num 
curso online

Começa a estudar 
uma nova língua

Lê um Livro 
recomendamos ‘Sapiens 
– uma breve história da 

humanidade’, 
‘Mindfulness’ ou ‘1984’

Adiantar 
o Spring Cleaning 
e organizar a Casa

Arrumar o armário 
seleciona as roupas que 
já não queres para, no 
futuro, poderes doar a 

alguém que precise

Ouve música e rádio

Põe os filmes e séries 
em dia

recomendamos 
stand-up comedy para 

animar o dia

Experimenta uma 
receita nova

Quantas vezes nos queixamos que não passamos tempo
suficiente em casa ou que não temos tempo para nada? 

Aqui ficam 14 dicas para te entreteres durante 14 dias. 

VAMOS CUIDAR UNS DOS OUTROS!

SÃO TANTAS RAZÕES PARA NÃO SAIR À RUA!

Fazer exercício 
físico

Aprende a meditar 
ou faz yoga





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


